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HOSPITALIDADE AOS SURDOS, NO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NA 

REGIÃO CENTRAL DE ITABORAÍ 

Kelly Gomes Ferreira 

 

RESUMO 

   

Os surdos do Brasil se comunicam por meio de Libras (Língua Brasileira de Sinais). 
Logo o presente artigo tem por finalidade analisar, a partir do ponto de vista dos 
surdos, a qualidade do atendimento dos serviços públicos de Itaboraí, pelo viés da 
Hospitalidade, a conscientização dos gestores desses locais quanto à capacitação 
(curso de Libras) para melhor atender os surdos e se os locais atendem os direitos 
de atendimento prioritário. O uso de Libras pode ser uma ponte para que exista a 
genuína hospitalidade nesses locais de atendimento. Esta carência pôde ser 
observada na experiência vivenciada mediante o contato com alguns membros da 
comunidade surda de Itaboraí, como alunos e professores surdos em um curso de 
Libras. 

 

 
Palavras-chave: Atendimento; Hospitalidade; Libras; Surdos. 

 

ABSTRACT 

 

The deaf in Brazil communicate through Libras (Brazilian Sign Language). The 
purpose of this article is to analyse, from the deaf’s view, the quality of the service 
provided by Itaboraí public services, through the Hospitality, and also the awareness 
of the managers from these places regarding the training course in Brazilian Sign 
Language (Libras) to better serve the deaf and if the locals meet the priority care 
rights. The use of Libras can be a bridge to there is a real Hospitality in these service 
locations. This lack could be observed in the experience through the contact with 
some members of the deaf community of Itaboraí, as well as students and deaf 
teachers in a course of Libras. 
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INTRODUÇÃO 

 

Pessoas com deficiência auditiva almejam um tratamento idêntico ao 

destinado às demais pessoas em recintos públicos, acrescido apenas a necessidade 

de algumas adaptações, respeitando a capacidade e as possibilidades individuais. 

Nesse estudo usamos a palavra surdo e não deficiente, pois é a palavra utilizada 

pela própria comunidade surda. A utilização de Libras (Língua Brasileira de Sinais) é 

uma forma de inserção da comunidade surda na sociedade. De acordo com Sá 

(2002), o uso da língua de sinais é um elemento de extrema importância no 

processo de desenvolvimento da identidade surda com a sociedade e dos surdos 

entre si. 

Para que haja uma prestação de serviço é necessária a comunicação 

mediando o prestador e o receptor. De acordo com ABNT (NBR 1599:2008) a 

começar pela Declaração dos Direitos Humanos de 1948, a Constituição Federal de 

1988, passando pelo Programa Nacional dos Direitos Humanos de 1996 e a Lei da 

Acessibilidade de 19/12/2000, bem como regulamentações e desdobramentos 

determina que haja igualdade de direitos e acessibilidade. 

A utilização da Língua Brasileira de Sinais (Libras) na área de prestação de 

serviços, tem como principal finalidade melhorar a qualidade de atendimento 

proporcionando, assim, genunina comunicação, minimizando a hostilidade nesses 

ambientes. 

Essa pesquisa visou responder à seguinte questão: de que maneira exercem 

a hospitalidade e os direitos no processo de atendimento entre os surdos na região 

central de Itaboraí e os colaboradores que prestam serviços públicos básicos?  

O objetivo geral foi estudar a hospitalidade mediante de um atendimento em 

Libras como meio de comunicação aos cidadãos surdos da região central de Itaboraí 

nos principais serviços públicos. 

Como objetivos específicos: Pretendeu-se verificar a existencia de 

treinamento específico para os colaboradores no que se refere a atendimento aos 

surdos. Conhecer as principais dificuldades do surdo em ter um atendimento eficaz e 

analisar as barreiras que impedem esse atendimento. 

Para entender os propósitos desta pesquisa, descrever e analisar de que 

maneira os surdos são acolhidos e como é feita essa receptibilidade nos espaços de 

atendimento público, optou-se pela abordagem qualitativa e descritiva que, dentre 



suas características, engloba “[...] a obtenção de dados descritivos, obtidos no 

contato direto do pesquisador com o público estudado, enfatiza mais o processo do 

que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes” (LUDKE, 

ANDRÉ, 1986, p.13). 

Em relação ao método de estudo realizou-se a pesquisa de campo, e para 

coleta de dados, utilizaram-se entrevistas semiestruturadas, de modo que o 

entrevistado pudesse responder às questões de acordo com sua percepção (MAY, 

2004, p.149) a fim de observar como se dá a relação de hospitalidade no setor de 

serviços na perspectiva do surdo. Obtendo assim informações sobre a acolhida do 

cliente surdo, os fatores que podem tornar inadequadas a comunicação com os 

profissionais e suas sugestões para melhorar essa comunicação.  

A pesquisa foi realizada nos espaços de atendimento público na região do 

centro comercial de Itaboraí, essa região foi escolhida por conter uma concentração 

de vários tipos de serviços importantes, dentre eles: correio, banco, cartório, 

hospital, delegacia, prefeitura. 

Este estudo se encontra dividido em quatro partes: na primeira parte, elabora-

se uma explicação sobre a hospitalidade e suas várias possibilidades segundo 

alguns autores; na segunda parte há um pequeno histórico sobre a educação dos 

surdos, sobre a surdez; a terceira parte trata da comunicação por meio de Libras, a 

profissão de intérprete, a sinalização e a garantia do direito dos surdos segundo a 

lei; e na quarta parte destacam-se as observações dos atendimentos aos surdos, as 

entrevistas realizadas, análise dos resultados e conclusões.
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1 HOSPITALIDADE 
 
 

Os seres humanos deparam-se constantemente com informações, 

sentimentos, imagens, valores, que são compreendidos pelo mecanismo de 

percepção, que nos torna capacitados para discernir o que é bom ou não, o que se 

considera hostil ou hospitaleiro. De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa 

do Aurélio1 a palavra hospitalidade é o ato de hospedar, qualidade de hospitaleiro. 

Heal (1990 apud LASHLEY e MORRISON, 2004) caracterizava a 

hospitalidade por uma hospedagem gratuita ofertada aos viajantes, a oferta da 

acolhida sem qualquer expectativa de gratificação ou recompensa. Para algumas 

religiões, era uma obrigação oferecer abrigo, alimentos e bebidas aos estrangeiros, 

fossem cristãos ou não, sendo tratados com respeito e cumprindo assim seus 

ensinamentos religiosos. A ambição individual era condenada, pois iria contra os 

princípios da generosidade e bondade com o próximo.  

Na época do feudalismo, a hospitalidade desempenhava um papel de 

importante valor quando os senhores feudais redistribuíam alimentos e bebidas aos 

vizinhos ou aos mais necessitados. Para melhor compreender esse fenômeno, 

vários estudiosos elaboraram teses, análises e estudos sobre o tema. Uma análise 

acerca da hospitalidade pode ser observada na citação abaixo, (CAMARGO 2002) 

relacionando a hospitalidade ao: 

 

Princípio básico de um grande número de ordens religiosas católicas, desde 
os primeiros beneditinos e cistercienses, cujos mosteiros até hoje cultuam 
as regras originais da hospitalidade e muitos deles vêm mesmo se 
transformando em hotéis e pousadas. A noção de hospitalidade coaduna-se 
com os princípios básicos de todas as religiões (CAMARGO, 2002, p. 5). 

 

Para alguns estudiosos o conceito de hospitalidade é mais abrangente, que 

não se delimita somente a ofertar abrigo e alimentos (CRUZ, 2002). Já outros 

autores, associavam ao ato de oferecer produtos como alimentos e bebidas. Nowen 

(1975 apud PAULA, 2002, p.69) considera que “hospitalidade é o ato de hospedar 

afetuosamente, podendo significar, portanto, um atributo de quem é hospitaleiro, 

levando-nos a pensar imediatamente em chás, reuniões e conversas amenas”.  

De uma forma geral, a hospitalidade pode ser representada de diversas 
                                                           
1
 Disponível em: ‹https://dicionariodoaurelio.com/hospitalidade›. Acesso em: 11 Jun. 2017 
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formas de acordo com diferentes autores, como: sociabilidade, receptividade, 

alimentação, lazer, não tendo uma forma e um conceito único e universal, 

principalmente pelo fato de variar de acordo com o tempo e o lugar. Independente 

do espaço analisado, o fenômeno da hospitalidade visa o bem-estar e a satisfação 

do outro e esta será alcançada por meio de um processo de percepção individual. 

Segundo Baptista (2002), hospitalidade é um encontro privilegiado entre 

pessoas, marcado pela intenção de acolhimento em relação ao outro. A prática da 

hospitalidade está em várias situações, não deve estar relacionada somente a 

receber turista. É necessário que esse comportamento de acolhimento e cortesia, 

seja com qualquer pessoa, com o vizinho, com o colega de trabalho ou com um 

estranho. Já a visão de Lashley e Morison (2004) afirma que a hospitalidade é um 

relacionamento de trocas e benefícios mútuos entre o anfitrião e o hóspede. 

A hospitalidade foi denominada como uma virtude por Boff (2005) quando se 

refere a um novo mundo possível; do mesmo modo que para Baptista (2008, p. 5) 

que afirma que ela é “a ligação respeitosa e afetuosa com o mundo habitado, bem 

como um esforço de repensar, a reatualizar e a ampliar, as antigas leis e práticas da 

hospitalidade, num esforço de permanente reinvenção da cidadania”. 

O termo hospitalidade não consiste apenas em receber o outro, é muito mais 

profundo, consiste na semelhança de costumes, culturas e pessoas diferentes. 

Trata-se de um vínculo sobre troca de valores entre o visitante e o visitado (MAUSS, 

1974). Dentro de um atendimento, se refere à qualidade de um indivíduo ou local em 

ser hospitaleiro, considerando sempre o ponto de vista do sujeito.  

Nesses tempos “complexos e frágeis em que vivemos” (BATISTA, 2005, p.11) 

com tanta hostilidade, preconceito e intolerância, a hospitalidade nos mostra um 

modelo de convívio a ser recuperado e praticado, no qual se partilha conhecimentos 

e cuidados, na qual se observa mais ao outro. 

 A afirmação de Skliar (2005, p. 31) de que “não haveria hospitalidade – nem 

atenção, nem acolhida, nem rosto, nem palavra, nem relação – se o outro é uma 

temática, se o outro é feito uma temática, se o outro se nos aparece como temática”, 

instrui o acolhimento da diferença em relação a outro. A hospitalidade é efetiva 

quando o outro não é colocado como objeto de normalização, de reconhecimento. 

Como podemos ver não existe um consenso sobre o significado de hospitalidade, 

mas ela agrega valor ao homem que está disposto a servir ao próximo. 
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 2 BREVE HISTÓRICO SOBRE A EDUCAÇÃO DOS SURDOS  
 
 

Para entender um pouco mais sobre os surdos, segue um breve olhar para a 

história da educação deles. Até a Idade Média, os surdos foram tratados de forma 

desigual, sacrificados, perseguidos, vistos como imperfeitos e doentes, 

simplesmente por serem diferentes dos ouvintes. Somente na Idade Moderna (início 

do Renascimento) a deficiência passou a ser vista à luz da ciência e da medicina. A 

proposta se baseava em oferecer aos surdos uma reabilitação de funções que os 

colocavam em uma condição de deficiência de audição e fala.  

Outro fato marcante foi em 1880, durante o Congresso Mundial de Surdos, 

em Milão, que definiu uma nova corrente para a educação dos surdos: a oralista, 

momento no qual a linguagem de sinais foi proibida. Segue a observação feita pela 

autora Sá (2004): 

 

Em síntese, a história dos surdos, contada pelos não-surdos, é mais ou 
menos assim: primeiramente os surdos foram descobertos pelos ouvintes, 
depois eles foram isolados da sociedade para serem educados e afinal 
conseguirem ser como os ouvintes; quando não mais se pôde isola-los, 
porque eles começaram a formar grupos que se fortaleciam, tentou-se 
dispersa-los, para que não criassem guetos. (SÁ, 2004, p.3) 

 

Esse ato foi considerado por Skliar (2005, p. 16) o “holocausto linguístico, 

cognitivo e cultural”. Sacks (1998) descreve essa época da abolição dos sinais, na 

qual o oralismo não obteve sucesso, uma vez que nem todos os surdos conseguiam 

aprender a leitura labial e muitos emitiam sons que não eram compreendidos pelos 

ouvintes. Ainda segundo o autor: 

 

Os alunos surdos foram proibidos de usar sua própria língua natural e, dali 
por diante, forçados a aprender, o melhor que pudessem, a artificial língua 
falada. E talvez isso seja condizente com o espírito da época, seu arrogante 
senso da ciência como poder, de comandar a natureza e nunca se dobrar a 
ela (SACKS, 1998, p.40).   

 

Depois de mais de 100 anos no Congresso Mundial de Paris em 1971 a 

língua de sinais passou a ser novamente valorizada e surgiram pesquisas sobre a 
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“Comunicação Total”2.  

No Brasil, iniciaram o processo de educação dos surdos com assistência do 

Instituto da Educação de Surdos (INES), fundado em 1856, antes chamado de 

Colégio Nacional para Surdos-Mudos. Os alunos eram condicionados à 

aprendizagem oral (Comunicação Total) e permaneceu assim até a década de 1980 

quando reconheceram o insucesso desse método de ensino. Como instituição de 

apoio, no Rio de Janeiro, foi criado em 1987 a Federação Nacional de Educação e 

Integração de Surdos (FENEIS). Numa junção da antiga língua de sinais brasileira 

com a língua de sinais francesa, nasceu a Libras.  

O INES3 se tornou referência nacional quanto à educação, profissionalização 

e socialização dos surdos já o FENEIS4 é uma entidade filantrópica que defende as 

políticas linguístas, educação, cultura, saúde e assistência social em favor do surdo, 

bem como a defesa de seus direitos. 

Desde então os surdos buscam a garantia do reconhecimento de seus 

direitos tanto nos aspectos sociais, quanto culturais. Foram vários decretos e leis 

importantes que deram início a garantia desses direitos. O principal deles foi o 

decreto 5.626 de 22 de novembro de 2005, que regulamentou a lei (10.436/02) que 

dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais.  

 
2.1 A SURDEZ E O SURDO 

 

Existem níveis diferentes de surdez. Segundo Gomes (2000), utilizando o 

audiômetro (instrumento para medir a sensibilidade auditiva de um indivíduo através 

do nível de intensidade sonora chamado decibel) é possível a realização de testes, 

alcançando uma classificação da surdez quanto ao grau de dificuldade, a audição 

considerada como normal é de 0 a 15 dB, classificando os graus de surdez nas 

seguintes categorias:  

 

 

                                                           
2
 Comunicação Total: filosofia que defende o uso de toda e qualquer forma de comunicação com a 

criança surda, incluindo a fala, a leitura orofacial, o treinamento auditivo, a expressão facial e 
corporal, a mímica, a leitura, a escrita e os sinais (MOURA, 2002). 
3
 Disponível em: http://www.ines.gov.br/uploads/institucional/PDI-2012-2016.pdf. Acesso em abril, 

2017 
4
 Disponível em: http://feneis.org.br/sobre/ Acesso em abril, 2017 



7 
 

Figura 1- tabela de  categorias de surdez 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017. 

 

A surdez pode ser classificada como unilateral e bilateral. O primeiro sentido 

que será usado pelo surdo será a visão, é o que vai permitir ao indivíduo situar-se, 

integrar-se visualmente, distinguir lugares, paisagens, cores, movimentos, entre 

outros. Com essa percepção serão criadas expectativas sobre o que ele irá 

encontrar, pessoas, imagens ou informações. 

Fazendo uma analogia, o surdo é um estrangeiro dentro do seu próprio país, 

usando uma língua completamente diferente e enfrentando as mesmas barreiras 

para comunicar-se que um estrangeiro. Se as informações visuais, seja na cidade ou 

em estabelecimentos chaves, que é o foco deste trabalho, forem claras e precisas, 

isso dará ao surdo a oportunidade de ter um atendimento mais independente, 

humano e hospitaleiro. 

 

“Ser surdo, é em primeiro lugar, não ser escutado”, afirma Bernard Mottez. 
Estranho paradoxo se nos atemos ao sentido mais banal da palavra surdo, 
o que dá ao ouvido a função primordial de ouvir. Mas, se não ouvir não 
define fundamentalmente o ser surdo, o que é que está em jogo, então, 
nesta afirmação? Ser escutado supõe duas condições prévias: 
subjetivamente que uma palavra peça para ser escutada e que um 
interlocutor esteja disposto a escutar[...] é aqui que o paradoxo começa a 
encarnar-se: a palavra do surdo se expressa através da língua de sinais [...], 
para escutar um surdo basta ter os olhos bem abertos (BENVENUTO, 2006, 
p. 227)  

 

A citação acima explicita o desejo de comunicação por parte dos surdos. Eles 

falam (sem verbalizar palavras) em sua língua, nos movimentos corporais e 

expressões faciais e não são ouvidos (compreendidos) pelos ouvintes. O surdo tem 

o direito de usufruir da hospitalidade, mesmo se este optar por não utilizar aparelhos 

auditivos ou implantes cocleares. De acordo com Quadros (1997), “as línguas de 
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sinais são sistemas linguísticos independentes das línguas orais, são transmitidas 

de geração em geração e se desenvolvem no meio em que vive a comunidade 

surda” (p. 46-47). O mundo surdo é visto em silêncio pelos olhos e falado pelas 

mãos. 

 

3 LIBRAS, INTÉRPRETE E SINALIZAÇÃO 

 

A questão da Libras como uma língua nativa remete a olhar o espaço do 

outro, enxergar o surdo como um igual, abraçando suas peculiaridades e garantindo 

a questão da hospitalidade não como um “favor”, mas como um direito de nativo 

brasileiro e falante de sua própria língua que circula e habita nosso país. 

 

3.1 Libras  

 

De acordo com o Parecer nº 17/2001- CNE/CEB5, é direito do surdo, como de 

todo cidadão, perceber-se e sentir-se parte integrante da vida social. Do mesmo 

modo que a língua falada, a língua de sinas não é universal, cada país possui sua 

variedade de linguagem e expressões, por exemplo: no Brasil utiliza-se LIBRAS, na 

Angola se chama LAS (Língua Angolanade Sinais), em Portugal predomina a LGP 

(Língua Gestual Portuguesa)6. A Libras é tão importante quanto qualquer outro 

idioma e deve ser respeitada como tal. 

Os surdos brasileiros tiveram sua língua reconhecida, por intermédio da 

publicação da Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que diz o seguinte: 

 

Art.1°. 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 (BRASIL, 2002, p. 1). 

                                                           
5
 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br>. Acesso em: 22 de maio,2017. 

6
 Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_de_sinais#As_l.C3.ADnguas_de_sinais_no_Mundo. 
Acesso em: 23 de maio,2017. 
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3.2 Intérprete 

 

O intérprete não empresta ao surdo somente as mãos e os ouvidos, grande 

parte da interpretação está relacionada com a expressão facial e corporal, o ouvinte 

transmite sua emoção para o surdo. Segundo Quadros (2004), “o intérprete de sinais 

é uma pessoa que interpreta de uma dada língua para outra língua, ou desta outra 

língua para uma determinada língua de sinais”. 

A palavra traduzir segundo o dicionário do Aurélio7 significa, significa “fazer 

passar de uma língua para outra”, “transladar”, “verter”. Nesse aspecto, traduzir 

denota uma operação de transferência linguística. 

A Lei de nº 12.319 de 1 de setembro de 2010, regulamenta a profissão de 

tradutor e intérprete de Libras. De acordo com o artigo 4º, para o exercício da 

atividade de intérprete, o profissional precisa ter nível médio e certificado de curso 

profissionalizante, de extensão universitária ou de formação continuada promovido 

por instituição de ensino superior ou outra entidade credenciada (BRASIL, 2010). 

Existem requisitos, atitudes e procedimentos para o serviço de intérprete de 

Libras, dentre eles podemos destacar: a garantia da fidedignidade (não alterar a 

informação), imparcialidade (não interferir com suas opiniões) e impessoalidade (ser 

um instrumento impessoal). O intérprete deve estar posicionado em local de 

destaque, onde possa se movimentar com segurança, ser visto, ouvir e ver o que 

está sendo interpretado. Para uma boa visualização, aconselha-se usar roupas que 

tenham um contraste com a cor da pele e o fundo do local e que a iluminação 

destaque o intérprete para uma melhor visualização. (ABNT,2008, p.25) 

 

3.3 Sinalização 

 

As instituições públicas e empresas prestadoras ou concessionárias de 

serviços públicos devem divulgar claramente os locais, dias e horários do serviço de 

informação, para orientação e instrução apropriada, especialmente destinado ao 

cidadão utilizador de Libras (ABNT 2008, p. 4). Para sinalizar locais onde haja 

atendimento acessível a surdos, essa sinalização é feita por símbolos gráficos que 

informam a existência de ambientes, serviços ou produtos com condições de uso por 

                                                           
7
 Disponível em: ‹https://dicionariodoaurelio.com/traduzir›. Acesso em: 11 Jun. 2017 
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pessoa com deficiência. (ABNT 2008, p. 20). A representação do símbolo 

Internacional da Surdez está estabelecida na Lei Federal n° 8160/91. 

 

Figura 2- Símbolo Internacional da Surdez 

 

Fonte: ABNT NBR 15599: 2008
8 

O símbolo Acessível em Libras9 foi criado pelo Centro de Comunicação 

(Cedecom) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 2012 para 

identificar visualmente os conteúdos e serviços disponíveis em Libras e pode 

sinalizar para os surdos as pessoas ouvintes que usam Libras nos locais. 

 

Figura 3 - Acessível em Libras 

 

Fonte: UFMG, 2013
10

  

 

                                                           
8
 Disponível 

em:<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imag
ens-filefield-description%5D_21.pdf.> Acesso em 15 maio 2017. 
9
 O símbolo Acessível em Libras se diferencia do símbolo que identifica a surdez e a deficiência 

auditiva, pois remete à presença de conteúdo em Libras. Disponível em: 
<https://www.ufmg.br/marca/libras/>. Acesso em: 19 junho 2017. 
10

 Disponível em: <https://www.ufmg.br/boletim/bol1779/img/libras.jpg> Acesso em 19 junho 2017 
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Prioridade de atendimento a idosos, pessoas com crianças de colo, gestantes 

e deficientes (Lei N.10.048 /2000) consite em serviços individualizados que 

assegurem um tratamento diferenciado e atendimento imediato. Utiliza-se para 

sinalizar a disponibilidade de assentos de uso preferencial, espaços e instalações 

acessíveis, em transporte público, locais de atendimento, guichês ou caixas, vagas 

de estacionamento, entre outros. 

 

Figura 4 - Exemplo de sinalização indicativa de Atendimento Preferencial e 

Prioritário 

 

 Fonte: ABNT 15599: 2008 

 

3.3.1 Garantia do direito dos surdos ao atendimento diante da Lei 

  

Esta pesquisa destaca os estudos sobre as leis e diretrizes que dão garantia 

e direito ao atendimento aos surdos. Regulamenta a Lei º 7.853, de 24 de outubro de 

1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa com 

necessidade especial, consolida as normas de proteção e outras providências. 

(BRASIL, 1989) 

Diante disso, vários direitos lhes são concedidos. Dentre eles, os direitos 

individuais e sociais das pessoas com deficiência: 

 

Art.2º- Cabe aos órgãos e às entidades do Poder Público assegurar à 
pessoa com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive 
dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao 
lazer, à previdência social, ao transporte, à edificação pública, à habitação, 
à cultura, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, 
decorrentes da Constituição e das Leias, propiciem seu bem-estar pessoal, 
social e econômico (BRASIL, 1989). 
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Este artigo propicia a garantia de um bom atendimento e garante os direitos à 

educação, saúde, e de outros, decorrentes da constituição para proporcionar o bem-

estar econômico e social. Destaca-se também outro artigo do Decreto Nº 5.296 de 

22 de dezembro de 2005. 

 

 Art. 26 [...] 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.

11
 

 

Regulamenta a Lei 10.436/2002, que definiu formas institucionais para o uso 

de Libras, como primeira língua e da portuguesa como segunda língua visando 

assim o acesso das pessoas surdas à educação, reconhecendo como meio legal de 

comunicação e expressão a Libras. 

 

4 ENTREVISTAS E OBSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PESQUISADOS.   
 

O presente trabalho pretendeu investigar como são realizados os 

atendimentos às pessoas surdas em alguns órgãos públicos do município de 

Itaboraí - RJ. O município possui aproximadamente 230.786 habitantes12, sendo 

11.06913 deficientes auditivos, dos quais 386 são surdos profundos, de acordo com o 

censo demográfico do IBGE de 2010. Como eles se organizam para o atendimento, 

se existem profissionais exclusivos para esses atendimentos ou se capacitam os 

funcionários contratados também foram questionamentos foco deste estudo. A 

obtenção das informações ocorreu mediante entrevistas semiestruturadas, 

presencialmente ou por formulário online, em alguns estabelecimentos de busca 

mais comum. 

                                                           
 
12

 IBGE, Panorama, população, Itaboraí, RJ. Disponível em: 

https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/rj/itaborai/panorama.  Acesso em: 30 maio 2017 
13

 Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. Disponível em <
 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=330190&idtema=92&search=rio-de-
janeiro|itaborai|censo-demografico-2010:-resultados-da-amostra-pessoas-com-deficiencia--

> 
Acesso 

em: 17 junho 2017. 
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Outra ação foi mediante entrevistas com cinco surdos da região, sendo eles 

quatro homens e uma mulher, com a finalidade de saber como se sentem quando 

são atendidos nos órgãos públicos, quais dificuldades enfrentam, como procedem e 

se já foram prejudicados devido ao atendimento inadequado. As questões foram 

elaboradas o mais próximo da gramática de Libras para a melhor compreensão, uma 

foi respondida por questionário on-line e as outras quatro pessoalmente, em Libras. 

A ferramenta da entrevista foi escolhida por ser uma forma de coletar informações 

que não estão disponíveis ou registradas, somente na memória ou no pensamento 

das pessoas (MANZINI, 1990/1991, p.150). As questões foram escritas o mais 

próximo da gramática de Libras para ser acessível e a entrevista foi feita em Libras 

pelo pesquisador. 

 

Figura 5 - Questões relacionadas na entrevista com surdos. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017. 

 

A entrevista permite identificar opiniões, avaliações e descrições distintas, 

tanto da parte do colaborador quanto do surdo. No decorrer de suas experiências, o 

surdo pode informar se em algum momento conseguiu perceber a hospitalidade, 

seja nos lugares ou nas pessoas desse encontro. Entende-se entrevista como o 

“encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a 

respeito de um determinado assunto” (MARCONI, LAKATOS, 1999, p. 94). 
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Figura 6 - Questões elaboradas para a entrevista nos locais 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017 

 

Foi realizada uma observação nos locais visitados, visando o atendimento de 

forma pessoal e o ambiente visual. Se existe algum tipo de sinalização de 

atendimento preferencial ou uma pessoa exclusiva para o atendimento. 

Equipamentos como: painéis eletrônicos, sonoro e com legenda. O método de 

observação utilizado foi o sistemático, não participante e individual, pois foi utilizada 

uma avaliação dos locais visitados, com tópicos previamente planejados pelo 

pesquisador.  

Os locais avaliados foram: a 71ª Delegacia; o Cartório do2º ofício; a Casa de 

Cultura; os Correios; o Hospital municipal e a Prefeitura municipal de Itaboraí. Os 

seguintes tópicos foram avaliados: sinalização de comunicados ou acessibilidade, 

existência de painéis eletrônicos, existência de legendas nos painéis eletrônicos, 

facilidade de acesso ao atendimento, cordialidade por parte dos profissionais, 

instalações físicas acessíveis e tempo de espera para atendimento. Os resultados 

obtidos na figura abaixo, tiveram por nível de avaliação uma escala de quatro 

imagens, onde a primeira significa inexistente ou insatisfatório, a segunda atende os 

indicadores em baixa escala, a terceira atende mais da metade dos indicadores e a 

quarta atende de modo satisfatório de acordo com indicadores de acessibilidaes 

avaliados. 
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Figura 7 - Imagens de avaliação 

  

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017 

 

O resultado dessa avaliação dos locais visitados onde foram feitas as 

entrevistas com os gestores, na visão da pesquisadora, mostram que o hospital se 

destacou dos demais por cumprir de maneira satisfatoria os indicadores avaliados. O 

que não foi reconhecido pelos surdos entrevistados, que não concordaram com esse 

resultado, pois não entendem que esses locais sejam acessíveis para os surdos. 

 

Figura 8 – Resultado da avaliação dos locais visitados 

  

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017 
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4.1 Análise dos resultados 

 

Um dos problemas encontrados foi a falta de profissionais capacitados em 

Libras para o atendimento de surdos ou de um intérprete para auxiliar a 

comunicação. O surdo que usa somente Libras e não foi alfabetizado em português 

passa por dificuldades quando precisa de atendimento na área da saúde, uma vez 

que, o médico pode não conseguir compreender o que o paciente está sentindo e 

fazer um diagnóstico incorreto. Vale ressaltar que existem leis e diretrizes que 

garantem um atendimento adequado feito por um profissional capacitado em Libras. 

Tendo em vista os aspectos observados e as respostas obtidas com as 

entrevistas verifica-se, de modo geral, que a maioria dos atendimentos são feitos de 

forma convencional, não existindo intérprete em nenhum dos seis locais visitados. 

Na delegacia, há uma pessoa com noções básicas de Libras e, na parte da saúde 

cinco funcionários estão aprendendo Libras. 

A gestora do Cartório do 2º Ofício de Itaboraí, foi quem demostrou o maior 

interesse em capacitação de seus funcionários, que estavam passando por uma 

semana de treinamento de um projeto de qualidade em atendimento. Dentre os 

quarenta colaboradores nenhum sabe Libras. A gestora disse “raramente atendemos 

surdos, mas quando acontece, eles chegam aqui acompanhados por alguém que 

interpreta a conversa”. Por ser moradora de um município vizinho, a gestora não 

sabia que a prefeitura da cidade oferecia o curso de Libras gratuitamente. Pediu 

informações sobre o curso e disse que faria uma pesquisa com seus funcionários 

para ver quem estaria interessado em aprender e que incentivaria essa atitude, 

liberando o funcionário para assistir às aulas. O Cartório é um local é pequeno, mas 

existe um guichê preferencial sinalizado e é observado um painel eletrônico em local 

de destaque e com legenda que está de acordo com ABNT (NBR 15599:2008, p. 5). 

Na delegacia da cidade, onde trabalham cerca de 20 pessoas, somente uma 

tem noção básica de Libras. O atendente se recordou de um caso de agressão a 

uma mulher surda: o procedimento é emitir um ofício à prefeitura solicitando um 

intérprete.  

Na Casa de Cultura, a gestora, que trabalha há 25 anos no local, com outros 

5 funcionários, disse não haver demanda de surdos visitando o local. Já houve uma 

funcionária surda em 1995, que fazia leitura labial. A exposição disponível no dia da 

entrevista era de esculturas em madeira de um artista local. Todas as peças tinham 
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fichas com descrições ao lado e nos próximos dias haveriam atrações musicais. 

No estabelecimento de saúde público visitado a diretora de gestão de 

pessoas do Instituto Brasileiro de apoio a saúde (IBAS) informou que entre os 

aproximadamente 500 colaboradores somente 5 (que exercem a função de 

maqueiros) ou seja, 1% tem noção de Libras, pois estes aprenderam com um dos 

colaboradores que é surdo. Estavam passando por um processo de treinamento, 

mas ainda não incluía esse tipo de atendimento específico. A respeito disse a 

gestora do cartório afirma: “Por se tratar de um local onde as pessoas chegam com 

dor, elas serão atendidas rapidamente, o paciente surdo é geralmente acompanhado 

de um familiar que ajuda com a comunicação para descobrirmos o problema”.  

Em outra fala, ela ressalta o estado emocional dos pacientes: “[...] na maioria 

das vezes as pessoas estão impacientes e até um pouco agressivas...”. A 

comunicação é fundamental e, quando não se consegue ser compreendido, pode-se 

gerar impaciência. O mesmo ocorre com o surdo, que em muitos casos é visto como 

agressivo, mal-educado ou tímido. Da mesma forma, acontece do ouvinte com 

relação ao surdo. Um dos surdos entrevistados diz “Ouvintes falam alto e gritam, 

não adianta, não têm paciência com surdo”.  Isto acontece muitas vezes quando 

existe essa limitação com relação à comunicação. Quanto à sinalização no local, 

existe placa de atendimento prioritário e um painel eletrônico grande e bem 

localizado com som e legenda, orientando sobre os nomes dos pacientes e locais 

para o qual devem ser direcionados. As regras da ABNT sobre atendimento em 

instituições de saúde, para informações com redundância, por exemplo, indicam que 

em locais onde haja espera no atendimento, com sistemas informatizados com 

painéis eletrônicos ou monitores de vídeo, são necessárias informações por meio de 

imagens, sinais de luz, som e legenda (ABNT, 2008, p.5). 

Na agência de correios, o gestor reconhece a importância de saber essa 

Língua. Entre os 10 colaboradores, alguns sabiam falar inglês e espanhol, mas não 

sabem se comunicar com surdos. Ele caracterizou um com atendimento como 

“Receber os clientes independentes de suas dificuldades com respeito, amor e 

carinho, fazer o máximo para atender à necessidade apresentada e auxiliar as 

pessoas especiais até fisicamente se for necessário”. O que remete ao ponto de 

vista de Boff (2005) relacionado à hospitalidade: é uma disposição da alma, sem 

restrições. Acolher ao próximo, independente de condição moral ou social, tratando 

o outro com humanidade.  
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Os direitos são respeitados, como a sinalização nos locais para atendimento 

preferencial, porém a hospitalidade em si não é exercida de acordo com o que os 

surdos almejam. O local onde foi possível perceber a questão da hospitalidade foi 

nos correios, quando o gestor diz “Vamos atender com muito respeito e carinho, 

atendendo as necessidades dentro das possibilidades”. A inserção de Libras nesses 

atendimentos garante a acessibilidade do surdo, o inclui na sociedade de forma 

independente e, principalmente, assegura uma comunicação realmente satisfatória 

para eles. 

Durante as entrevistas, observou-se que não houve resistência por parte dos 

gestores, que prontamente responderam. Porém, ficou claro que em alguns lugares 

houve desinteressados pela pesquisa, como por exemplo, na Prefeitura. Neste local, 

foi nítida a falta de boa vontade na hora de responder e também em outros dois 

locais que não responderam. 

Na pesquisa realizada com os surdos, três deles relataram dificuldades em 

conseguir resolver seus problemas se estiverem sozinhos. A entrevistada surda 

mulher relatou que geralmente vai aos locais acompanhada da mãe e que só falam 

com ela, deixando a surda de fora da conversa. O que é contrário o que diz a ABNT, 

que para melhor atender um surdo que vai a algum local acompanhado de um 

intérprete, toda informação deve ser prestada diretamente ao surdo, mesmo que a 

pergunta tenha vindo de seu acompanhante. As orientações devem ser dirigidas ao 

real solicitante, não ao intermediário ou acompanhante, principalmente com o olhar 

(ABNT, 2008, p.4). Os outros dois respondentes são instrutores de Libras e 

conseguem resolver as situações se no local ninguém souber Libras, pois escrevem 

em português. 

Sobre a questão de como os surdos se sentem quando recebidos nos locais, 

todas as respostas foram semelhantes: se sentem bem quando alguém lhes atende 

em Libras. Um dos surdos entrevistados disse “Precisa Libras, eu sentir bem se 

ouvinte saber Libras, eu falo Libras e outra pessoa não fala, não fica bom”. Já outro 

surdo disse “Eu gosto quando saber Libras, falar a mesma língua”. Libras é a língua 

do surdo brasileiro, é como eles se identificam dentro de sua cultura, daí a 

importância do reconhecimento por parte dos ouvintes. Não adianta somente 

resolver seus problemas ou conseguir seus objetivos quando procuram os locais, 

mas verificar como os surdos se sentem em relação a esses atendimentos.  
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A despeito disso, Sá afirma que: 

 

Não há como negar que o uso da Língua de Sinais é um dos principais 
elementos aglutinantes das comunidades surdas, sendo assim, um dos 
elementos importantíssimos nos processos de desenvolvimento da 
identidade surda/de surdo e nos de identificação dos surdos entre si.  (SÁ, 
2002:106) 

 

Os surdos se identificam pela Língua, é assim que eles se sentirão bem 

recebidos e satisfeitos com qualquer tipo de atendimento. Cabe aos gestores dos 

locais de atendimento incentivar seus colaboradores e investir em capacitação ao 

aprendizado da língua ou mesmo dispor um intérprete. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A hospitalidade e toda a diversidade que a cerca a transforma em algo de 

caráter único, ao unir o indivíduo como elemento central de sua conceituação sobre 

o mundo. As pessoas definem se consideram algo hospitaleiro ou não e não seria 

diferente com os surdos, utilizando a percepção como mediação dessa definição.  

Essa experiência só será bem percebida se o surdo for capaz de interagir de 

forma direta com o espaço, o local e as pessoas, se sentir parte deste espaço e se 

puder usufruí-lo como qualquer outro indivíduo.  

Afinal de que maneira exercem a hospitalidade e os direitos no processo de 

atendimento entre os surdos na região central de Itaboraí? E quanto aos 

colaboradores que prestam serviços públicos básicos?  

Como iniciativa, os funcionários podem utilizar aplicativos para tradução de 

Português para Libras e consequentemente aprender diversos sinais. Existem vários 

aplicativos de tradução para download grátis nas lojas de aplicativos14 para 

celulares. Exemplos de aplicativos: Hand Talk - Tradutor para Libras (o aplicativo faz 

tradução automática de voz e texto para Libras com o uso de um intérprete virtual 

em 3D); ProDeaf Tradutor (assim como Hand Talk o aplicativo conta com um 

intérprete 3D, dicionário e tradução de palavras e frases de português para Libras). 

Outra alternativa são cursos online, muitos deles gratuitos no sistema EAD. 

Existe também o curso de Libras oferecido pela prefeitura desde 2010, por 

                                                           
14

 Disponível em  https://play.google.com/store/search?q=libras&hl=pt_BR. Acesso em 22, Maio, 
2017. 
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intermédio do SEMEC (Secretaria Municipal de Educação e Cultura). As aulas são 

destinadas a surdos e ouvintes, com  4 níveis dividido em semestres.  

Ao final desta pesquisa, verifica-se que os objetivos foram cumpridos, não 

existe nenhum tipo de capacitação ou treinamento por parte das empresas para 

atendimento aos surdos, embora alguns tenham demostrado um real interesse pelo 

assunto. Todos os gestores entrevistados reconheceram a importância de saber 

Libras para a comunicação dos surdos, apesar de utilizarem outros meios quando 

precisam, tendo como exemplos mais citados a comunicação por mímica e escrita e 

alegarem que os surdos sempre chegam aos locais acompanhados por um ouvinte 

que vai auxiliar com a comunicação.  

As barreiras que impedem essa comunicação entre o ouvinte e os surdos, de 

uma forma plena são linguísticas, já que cada um fala uma língua diferente, embora 

as duas linguas sejam do mesmo país. Libras é o que torna o local legível, acessível 

e é também a identidade dos surdos. 

As sujestões sujeridas são: a continuidade do trabalho de conscientização 

nos demais estabelecimentos de atendimento público e privado; uma parceria entre 

a secretaria de educação especial com a prefeitura para uma maior divulgação e 

incentivo ao curso de Libras (que é feita basicamente por mídias sociais) e a criação 

de um módulo específico dentro do curso para atendimento em Libras. 

Refletindo sobre essa pesquisa, levo uma consideração pessoal de que eu 

quero ser a resposta para uma das perguntas da entrevista realizada com o surdo: 

“Alguma vez ficar surpreso com atendimento? ”. Espero que a reposta seja sim! 

“Uma recepcionista me atendeu muito bem no hotel em que me hospedei, falou em 

Libras, me entendeu, fui bem recebido, fiquei surpreso”, enfim, busco, como 

hoteleira, realizar a hospitalidade que tanto prezamos e estudamos ao longo das 

aulas e praticá-la não só no local de trabalho, mas em nossas vidas, sempre que 

houver um encontro. Uma das coisas que os surdos almejam é falar sua língua e 

serem compreendidos, eles gostam e muito de conversar, daí a necessidade de 

aprender Libras e falar com as mãos. 
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