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RESUMO

No Brasil existem muitas pessoas que possuem algum tipo de necessidade especial, dentre essas

pessoas estão os surdos ou deficientes auditivos. Ao se aprofundar no tema em foco pode-se

observar que eles já passaram por muitas lutas e vitórias, mas ainda há um longo caminho a ser

percorrido. Uma dessas lutas foi a obtenção da LIBRAS (língua brasileira de sinais) como sua

língua materna. Nos dias atuais a maioria das escolas vem tentando adotar metodologias

inclusivas, esse trabalho cita algumas Tecnologias Assistivas que tem como função ajudar no

processo de inclusão e na utilização com alunos surdos e deficientes auditivos como forma de

auxiliar o dia a dia do professor, pois o mesmo não recebe formação adequada para lidar com a

grande diversidade de alunos na sala de aula regular. O trabalho tem como objetivo propor

mecanismos de ação que visam a inserção da LIBRAS como parte do cotidiano da formação

docente, para que assim o professor possa atuar de forma correta perante o que lhe é imposto

nos documentos que regem os cursos de licenciatura. A melhor forma de se promover a inclusão

é a utilização de métodos adequados e a mobilização da comunidade escolar e comunidade ao

redor da escola sobre o tema “Língua Brasileira de Sinais” trazendo, um pouco sobre a cultura

e a comunidade surda, para que todos saibam um pouco mais sobre a “vida” de uma grande

parte da população, contribuindo assim não só com a defasagem na formação docente, como

também para a melhoria da educação básica.

Palavras Chave: Tecnologia Assistiva . Repositórios. Inclusão escolar. Deficiência auditiva.

Ensino regular.



ABSTRACT

In Brazil there are many people who have some kind of special need, among these people are

the deaf or hearing impaired. As you delve deeper into the topic in focus you can see that they

have gone through many fights and victories, but there is still a long way to go. One of these

struggles was to obtain LIBRAS (Brazilian sign language) as their mother tongue. Nowadays

most schools have tried to adopt inclusive methodologies, this work mentioned some assistive

technologies whose function is to help in the process of inclusion and use with deaf and hearing

impaired students as a way of helping the teacher's daily life, since the even does not receive

adequate training to handle the great diversity of students in the regular classroom. The purpose

of this study was to propose mechanisms of action that aim to insert the LIBRAS as part of the

daily training of teachers, so that the teacher can act in a correct way according to what is

imposed in the documents that govern the undergraduate courses. The best way to promote

inclusion is the use of differentiated methods and the mobilization of the school community and

community around the school on the theme "Brazilian Language of Signals" bringing, a little

on the culture and the deaf community, so that all know a little more about the "life" of a large

part of the population, thus contributing not only to the lag in teacher training, but also for the

improvement of basic education.

Keywords: Assistive technology. Repositories. School inclusion. Hearing deficiency. Regular

education.
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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho foi planejado e proposto devido a curiosidades e inquietações a respeito

da inclusão dos surdos na comunidade escolar e na sociedade. A ansiedade por fazer com que

os futuros professores, colegas de faculdade, e professores já em exercício, compreendessem e

atuassem corretamente frente a alunos surdos e deficientes auditivos em sala de aula regular, de

forma a não prejudicar o desempenho educacional deste aluno e seus colegas, despertou a

vontade em desenvolver esta pesquisa.

Ao ler alguns artigos relacionados a história da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS),

como Goldfeld (2002) e Moura, Lodi e Harrison (1997), pode-se observar que a comunidade

surda tem enfrentado grandes desafios e preconceitos até os dias atuais. Na antiguidade greco-

romana acreditavam que os surdos não eram seres humanos competentes pelo simples fato de

“para eles o pensamento se dava mediante a fala. Sem a audição os surdos na época ficavam

fora dos ensinamentos e com isso, não adquiriam o conhecimento.” (SILVA, 2009, p.1).

Aristóteles, em sua obra de 1968, denominada “Politique”, compartilhava desse mesmo

pensamento, pois acreditava que se você não consegue fazer uso da linguagem oral que é uma

condição humana, então consequentemente você não é humano (NEVES, 1981). Já na idade

média a igreja católica tinha mais poder de aquisição então influenciava a muitos, nessa época

foi decretado que os surdos não poderiam se casar, isso ocorreu até o século XII, além de falar

que suas almas não eram imortais, pois não podiam falar os sacramentos.

Os surdos eram tratados com piedades, eram vistos como pessoas castigadas pelos
deuses, a surdez e consequentemente a mudez era confundida como inferioridade de
inteligência. E até o século XV os surdos foram vistos como pessoas primitivas que
não poderiam serem educados (GOLDFELD, 1997, p. 31).

Para esta monografia abordar todo o histórico detalhado e aprofundado dos surdos e

deficientes auditivos, bem como o seu processo educacional, tornaria o trabalho muito extenso

e de leitura exaustiva, nos próximos parágrafos serão apresentados de forma resumida a história

da educação do surdo e da Língua Brasileira de Sinais. Para tal, serão utilizados os autores:

Moura, Lodi e Harrison (1997) e Goldfeld (2002).

No Brasil a Língua Brasileira de Sinais só teve início quando Don Pedro II convidou o

padre Hernest Huet para vir para o Brasil e ajudá-lo na fundação do Instituto Imperial de surdos-

mudos na cidade do Rio de Janeiro. Até então a escola era um internato frequentado somente

por meninos. Os estudantes vinham de todas as partes do mundo. A língua de sinais era uma
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mistura da língua de sinais francesa, a língua de sinais que eles já utilizavam para se comunicar

e os sinais metódicos.

A política educacional de surdos sofria influencia do método francês, da conferência de

Milão e Berenz que acreditavam no oralismo puro. O Rio de Janeiro passou a ser conhecido

como “berço da LIBRAS”, por causa do instituto INES (Instituto Nacional de Educação dos

Surdos), e por causa de diversos movimentos que aconteceram na cidade até então considerada

“Cidade Maravilhosa”. Entre esses movimentos pode-se destacar: a “Marcha Surdos

Venceremos” que ocorreu em setembro de 1994, onde eles reivindicaram seus direitos de ter

intérpretes e o reconhecimento da LIBRAS; na lei n°10.436 sancionada no dia 24 de abril de

2002 (BRASIL, 2002); e no decreto de n°5.626 no dia 22 de dezembro de 2005 (BRASIL,

2005), onde garantia a acessibilidade e difusão, a formação de professores de LIBRAS e a

formação de intérprete/tradutor de LIBRAS e língua portuguesa. Também falava do direito a

educação bilíngue, porém a política educacional vigente era sobre inclusão, o que não agradava

totalmente os surdos, já que seria uma inclusão excludente pensando no fato de não somente os

surdos fariam parte dessa inclusão, mas todos os alunos com necessidades especiais, o que

atrapalharia um pouco no desenvolvimento dos mesmos. Os surdos anseiam por salas e

profissionais qualificados para o serviço, para que assim possam ter uma educação de qualidade.

As crianças surdas em contato com usuários da mesma língua aprendem de maneira

espontânea e com mais facilidade do que uma criança que precisa ser oralizada, pois o ato de

ensinar a falar e se expressar necessita de um pouco mais de paciência, é algo que se constrói

pouco a pouco (QUADROS, 1997).

Para que realmente haja inclusão, o educador deve dar a oportunidade aos indivíduos

com deficiência de participarem de todas as atividades propostas, levando em conta seus

conhecimentos prévios. Ajudando na construção de novos conhecimentos e ensinando a

conviver com as diferenças.

A LDB (Lei de Diretrizes e Bases) tem como base a igualdade de condições para o

acesso e permanência na escola. Porém pode-se observar que isso está longe de acontecer. Na

maioria das vezes alunos surdos são inseridos em uma sala de aula regular com alunos e

professores ouvintes sem preparo adequado para ajudar no desenvolvimento e compreensão das

matérias dadas em sala de aula. Os professores se desdobram para ensinar algo significativo,

mas a falta de um intérprete em sala dificulta esse processo. Com a inserção de um intérprete e

melhor preparo do professor pode-se conseguir resultados realmente significativos na vida

desses alunos com deficiência auditiva. Como uma consequência benéfica dessa melhoria no

ensino do surdo e deficiente auditivo, também é possível conscientizar alunos ouvintes para que
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os mesmos contribuam com a inclusão através do aprendizado da LIBRAS, a fim de se

comunicar com seus novos colegas, mostrando que o diferente também é normal.

Normalizar uma pessoa não significa torná-la normal. Significa dar a ela o direito de
ser diferente e ter suas necessidades reconhecidas e atendidas pela sociedade. Na área
da educação, normalizar é oferecer ao aluno com necessidades especiais recursos
profissionais e institucionais adequados para que ele desenvolva seu potencial como
estudante, pessoa e cidadão (WERNEC, 2000, apud FACION, 2008, p. 193).

Outra forma de contribuir com a inclusão do surdo na sala de aula regular, quando a

escola não possui um intérprete, e enquanto a comunidade escolar regular não está devidamente

preparada para promover de fato a inclusão, é o preparo do docente para utilizar as Tecnologias

Assistivas existentes a seu favor para incentivar/estimular os alunos ouvintes a participarem do

processo de ensino e incluir os alunos surdos mais dinamicamente no processo educacional.

Por ser algo que está presente nos dias atuais é uma coisa bem simples e integrada na

sociedade, a mesma convive com a Tecnologia Assistiva sem saber do que se trata. (MANZINI,

2005, p. 82).

Essas tecnologias foram desenvolvidas, primeiramente para cumprimento de legislação

relacionada a inclusão e acessibilidade, depois com a finalidade de atingir um novo mercado

consumidor dessa tecnologia e, por fim, para melhorar a vida de pessoas com deficiências, a

fim de tornar ações cotidianas mais inclusivas à essas pessoas. O simples fato da pessoa

deficiente ter acesso a uma coisa que ela não tinha, aumenta sua vontade de viver e proporciona

melhorias em seu desenvolvimento psicossocial. Essa tecnologia é como se fossem uma

extensão do corpo da pessoa que a usa e não algo a parte. É multidisciplinar, pois envolve

profissionais de diversas áreas, que juntos visam o que é o melhor para cada deficiente.

(BERSCH, 2008; MANZINI, 2005).

Pensando nisso esta pesquisa tem como finalidade o levantamento de algumas ações

sociais e tecnológicas que promovem a inclusão pela língua brasileira de sinais (LIBRAS), além

de ações de conscientização, para contribuir com a formação de docentes (e alunos) conscientes

e aptos a viver em uma sociedade melhor, onde ouvintes e não ouvintes interagem com

facilidade e harmoniosamente. Esse levantamento serve de base para o desenvolvimento de

uma proposta de ação para inclusão escolar e social dos estudantes com disfunções auditivas.

2. JUSTIFICATIVA
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No Brasil existem muitas pessoas que possuem algum tipo de necessidade especial, que

são discriminadas em suas comunidades. Esse processo de exclusão social de pessoas com

necessidades especiais, como os surdos, por exemplo, é tão antigo quanto a socialização

humana. A sociedade sempre tratou os portadores de necessidades especiais como

marginalizados, inabilitando-os socialmente e tornando-os alvos de preconceitos e ações um

tanto impiedosas (GUIMARÃES, 2017; KARWATZKI, 2017; SANTOS; OLIVEIRA; SOUZA,

2015).

Felizmente, mesmo que a passos lentos, ações tem sido promovidas pela inclusão, por

professores e responsáveis (pais, avós, tias, dentre outros), visando resgatar o respeito e a

dignidade, possibilitando o desenvolvimento social e educacional daquele aluno (portador de

necessidade especial). Movimentos em várias esferas, dentro e fora do país, tem buscado

políticas de integração da população e a educação inclusiva; um desses movimentos, de grande

impacto em prol dessa temática, foi a Conferência Mundial de Educação Especial em 1994

(MACIEL, 2000), que gerou a Declaração de Salamanca (local onde ocorreu a conferência,

reunindo 88 países). Essa declaração não resolve todos os problemas que essas pessoas

excluídas da sociedade possuem, mas é um grande avanço para a mudança desse cenário.

A falta de conhecimento da sociedade transforma uma “simples” alteração de formação

neurológica ou física em um “peso para a sociedade/comunidade”. Esse estigma é grave, pois

além de interferir negativamente no desenvolvimento psicossocial desse indivíduo, afeta seu

desenvolvimento escolar/acadêmico e seu desenvolvimento pessoal. É necessário muito esforço,

oriundo de diferentes esferas (sociais, políticas, familiares e educacionais, por exemplo) para

superar esse estigma. Essa pesquisa torna-se importante por que visa melhorar o ambiente

escolar onde os alunos surdos são inseridos.

A motivação para o desenvolvimento dessa pesquisa se iniciou com o ingresso de um

aluno surdo no INFES (Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior). Esse ingresso

ocasionou duas situações. A primeira diz respeito a falta de intérprete no INFES para dar suporte

técnico a este aluno, a falta de preparo dos docentes que possuem contato direto com esse aluno,

dificultando sua aprendizagem, e a falta de preparo dos alunos para conviver cotidianamente

com um surdo, dificultando seu desenvolvimento psicossocial. A segunda diz respeito ao fato

desse aluno, surdo, mesmo tendo todo o suporte institucional, ter seu desempenho prejudicado,

pois o mesmo não sabe LIBRAS corretamente; sua família não o incluiu em comunidades de

surdos e o ensinava sinais aleatórios em casa para conseguir se comunicar. Esses fatos

despertaram o interesse em investigar o assunto e tentar contribuir de alguma forma para que o

conhecimento e a preocupação com a inclusão pela LIBRAS seja uma realidade para todos, e
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não um fato pontual para poucos. Além disso houve, e ainda há, a inquietação com a pouca

informação das pessoas com relação a deficiência auditiva e a surdez, fazendo com que a falta

de preparo e a exclusão interfira no desenvolvimento psicológico, relacional, emocional e social

desse deficiente/surdo. Por isso a proposta desse trabalho em pesquisar o tema e tentar

contribuir para a diminuição dessa inquietação com a situação dos deficientes auditivos e surdos

através da produção de um material instrucional com fins didáticos.

3. OBJETIVOS

3.1 Geral

Propor mecanismos de ação que visam a inserção da LIBRAS como parte do cotidiano

da formação docente, o que interfere diretamente na educação básica; para que as crianças

surdas e com problemas auditivos sejam incluídas social, tecnológica e educacionalmente.

3.2 Específicos

 Levantar e disponibilizar dados locais sobre formação docente inclusiva dos/para

surdos;

 Levantar e apresentar algumas ferramentas didáticas tecnológicas para inclusão de

alunos surdos;

 Levantar e apresentar algumas ferramentas didáticas tecnológicas para mobilizar

alunos ouvintes através de atividades que utilizem essas ferramentas;

 Promover a divulgação científica, e de inclusão, através da posterior disponibilidade

de material de consulta e cartilhas concentrados neste trabalho.

4. METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho baseia-se nas definições de pesquisa bibliográfica e

pesquisa documental realizadas por Gil (2009). Para o autor, pesquisa bibliográfica consiste no

levantamento de dados em materiais já elaborados, principalmente livros e artigos; enquanto



20

que a pesquisa documental “vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento analí

tico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa.” (GIL, 2009,

p.45). Os dois tipos de pesquisa são bastante semelhantes, o que muda é a fonte de busca de

informações. Para ambas, a pesquisa ocorre em seis etapas: determinação do objetivo (que

consiste em definir o que se deseja investigar e a meta que deseja atingir com a investigação),

identificação da fonte (que é a relação e a busca do local ou locais nos quais é possível encontrar

os materiais necessários a realização da pesquisa pretendida), localização da fonte (consiste na

investigação, dentro dos locais encontrados, de materiais que podem ser uteis a pesquisa

desenvolvida), obtenção do material (refere-se a leitura e identificação do que é relevante para

a pesquisa desenvolvida, através de resumos, resenhas, fichamentos, para o levantamento dos

dados necessários), tratamento dos dados (que consiste na significação dos dados para a

pesquisa desenvolvida, ou seja, interpretar e relacionar os dados levantados para que venham a

contribuir com os objetivos da pesquisa), proposta de material (que é a idealização do material

cientifico a ser desenvolvido com os dados levantados e análises realizadas); e por fim, a

construção e redação do trabalho (GIL, 2009).

Para esse trabalho, foram realizados levantamentos teóricos que tratam de inclusão,

LIBRAS e ensino de surdos, a respeito das definições e históricos essenciais para nortear as

discussões sobre a situação do estudante surdo em Santo Antônio de Pádua e região. Também

foi realizado o levantamento de dados junto a fontes de estatística social, para verificar a região

delimitada da pesquisa. Foi realizada uma análise de conteúdo de diversos formatos de

documento, sendo eles o estudo de documentos norteadores da educação básica, e do que é

legislado para os cursos de licenciatura relacionado à Educação Especial/Inclusiva. Além disso,

também foi realizado um levantamento de alguns recursos tecnológicos que sejam suporte para

o ensino de surdos. Para o desenvolvimento do trabalho foram utilizadas como fontes de

pesquisa documentos oficiais norteadores da educação básica, documentos governamentais

sobre acessibilidade e inclusão, documentos públicos com dados estatísticos nacionais, e

repositórios públicos de material tecnológico digital, como o Google Play e Youtube®. A busca

das fontes teóricas se deu através do Google Acadêmico, por ser um buscador confiável de

material científico. Esta análise documental levou em consideração aspectos éticos que

asseguram a autoria do material pesquisado, utilizando para isso citação e referência dos autores

de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

De posse desses dados, após uma breve análise quantitativa e uma análise qualitativa do

que foi levantado, a próxima etapa foi a elaboração de uma proposta de integração/ação a fim

de promover a inclusão e a participação ativa dos alunos surdos no processo de ensino-
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aprendizagem. Essa proposta se configura na apresentação de algumas ações possíveis de serem

realizadas, tanto por professores, quanto por alunos, quanto pelo diretor da escola/unidade de

ensino.

Por fim, para a disponibilização mais ampla de material didático-científico para fins

educacionais, foram construídas três cartilhas informativas:

 Surdez e deficiência auditiva: você sabe a diferença? (APÊNDICE A) Consiste em

uma cartilha de conscientização sobre a surdez e a deficiência auditiva, onde são

apresentadas suas classificações de acordo com o nível de ruído, de acordo com a

origem da incapacidade auditiva, e quanto a forma de comunicação.

 Vamos conhecer a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)? (APÊNDICE B)

Consiste em uma cartilha apresentando a LIBRAS como a língua oficial dos surdos,

seu histórico de criação e a legislação relacionada com a mesma.

 Tecnologias Assistivas: ferramentas para surdos e ouvintes (APÊNDICE C)

Consiste na apresentação da definição de Tecnologias Assistivas, e na apresentação

de alguns exemplos de ferramentas que podem ser utilizadas tanto por surdos, quanto

por ouvintes.

Essas cartilhas foram dimensionadas em tamanho A5, para que pudesse ser impressa no

padrão A4 realizando apenas uma dobra central para facilitar o manuseio, e produzidas de forma

que pudessem ser utilizadas tanto sob a forma física (através de impressão em papel sulfite ou

couché, em diferentes gramaturas, dependendo da disponibilidade de quem estiver promovendo

a divulgação), quanto sob forma digital, através de compartilhamentos em sites, redes sociais,

aplicativos de conversação, grupos de discussão virtuais, dentre outros.

5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste item serão abordadas definições, históricos e teorias a respeito da temática

proposta, com a finalidade de apresentar trabalhos que norteiem as discussões aqui levantadas

sobre a LIBRAS e inclusão educacional, tecnológica e social.
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A organização deste item começa por compreender o que é a LIBRAS e o seu histórico

de “criação” e evolução, seguido por um item que aborda a inclusão pela LIBRAS e a formação

de professores para tal ação. O terceiro item se refere a apresentação de alguns trabalhos que

tratam de inclusão pela LIBRAS.

5.1 Histórico da Língua Brasileira de Sinais

Nos séculos passados, não muito distantes não havia quase ninguém que se dedicava ao

estudo dos surdos nascidos na época. Ser surdo era motivo de vergonha para família, eles eram

deixados em albergues ou eram mortos. Acreditavam que pessoas com deficiência auditiva

eram castigados pelos deuses e não podiam ser escolarizados, o cérebro deles eram atrofiados.

Portanto não podiam ser educados. Como todos precisam se comunicar de alguma forma, pelo

menos para conseguir suprir suas necessidades básica os surdos começaram a usar o meio em

que estavam e os gestos, expressões faciais para se expressar, então foi constatado que eles

podiam pensar. Ao observar esse tipo de comunicação alguns pesquisadores resolveram se

dedicar ao estudo dos problemas relacionados a surdez, notou-se que o meio em que eles se

encontravam podia ajudar ou dificultar sua aprendizagem (MOURA; LODI; HARRISON, 1997;

GIROTO; MARTINS; LIMA, 2015).

Na idade moderna o monge Pedro Ponce de León foi o primeiro professor de surdos, ele

era filho de nobres. Sua motivação foi que os surdos deveriam ter direito a suas heranças, pois

como eram considerados incapaz de pensar, também era negado o que lhes tinha direito. Ponce

teve êxito na língua falada, teve êxito no ensino da leitura, êxito no ensino da escrita e até

mesmo na filosofia. Além de servir como base para outros educadores surdos (MOURA; LODI;

HARRISON, 1997).

Logo em seguida surgiram os seguidores de Ponce, eles acreditavam na metodologia

que ele usava para ensinar os surdos. Primeiro veio o padre Juan Pablo Bonet como disse, ele

se apropriou dos métodos de Ponce, seguindo seus passos, e em 1620 ele publicou sua obra

cujo título era: “Redução das letras e arte de ensinar a falar os mudos” ele acreditava que com

o uso de um alfabeto manual, seria mais fácil para ensiná-los. Porém ele proibia o uso da língua

de sinais. Com seu livro Bonet atraiu muitas atenções para si, se tornando referência para alguns

educadores que acabaram ajudando na divulgação de seu trabalho em várias partes da Europa.

Jacob Rodrigues Pereira disseminou os métodos de ensino nos países de língua latina, já

Amman nos países de língua alemã, Wallis nas ilhas britânicas e o foco deles eram a oralidade,

somando com o uso de sinais e o alfabeto manual. Depois de um tempo Pereira e Wallis
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perceberam que a língua de sinais era a melhor forma de educar essas pessoas, então

abandonaram a organização (MOURA; LODI; HARRISON, 1997; RODRIGUES; SILVA,

2017).

Na idade moderna Charles-Michael de l’Epée que ficou conhecido como pai dos surdos,

pois se dedicou a ajudar os menos favorecidos após conhecer duas irmãs surdas-mudas que se

comunicavam por gestos, l’Epée fundou o Instituto Nacional para surdo-mudo em Paris com

seu próprio dinheiro, o Instituto logo foi reconhecido mundialmente. Através dele os surdos

puderem ser reconhecidos por ter uma língua, logo a oralização deixou de ser o foco e assim

foi criado sinais metódicos da língua de sinais (MOURA; LODI; HARRISON, 1997).

Já na idade contemporânea Thomas Gallaudet também descobriu sua vocação em um

encontro com uma menina surda, ele observou que ela permanecia afastada dos demais, assim

se aproximou e tentou fazê-la relacionar desenho com como o objeto era falado, logo após

conseguiu que ela aprendesse a escrever seu próprio nome, isso motivou ainda mais Gallaudet

a viajar para a Europa em busca de metodologias para abrir sua própria escola para surdos nos

Estados Unidos já que naquela época ainda não existia nenhuma escola que se dedicasse a

educação de surdos em seu país (MOURA; LODI; HARRISON, 1997).

Gallaudet estagiou no Instituto Nacional para surdos-mudos de Paris, onde aprendeu

sobre a língua e seus métodos de ensino. Laurent Clerc resolveu ajudar Gallaudet em seu projeto

de abrir uma escola para surdos então seguiu viajem com ele para os Estados Unidos. Em 1817

Gallaudet e Clerc abriram a primeira escola para surdos nos Estados Unidos e através desse

projeto os surdos foram capazes de lê e escrever em inglês (SOARES, 2015; GONÇALVEZ,

2016).

Alguns pesquisadores acreditam que se uma criança surda crescesse em meio a pessoas

surdas ela se desenvolveria com mais facilidade e aprenderia a língua de sinais mais

rapidamente, pois quanto mais se pratica mais se entende e interpreta os sinais.

Após essa constatação o povo surdo ainda teve muito pelo que lutar, por que além de

lutar por um lugar na sociedade ele teve que lutar para ter a língua de sinais como sua língua

materna. Uma luta que foi perdida no século XIX, quando acreditavam que somente teria uma

boa educação quando se escolarizado com o oralismo. Porém isso não adiantou para alguns,

pois esses não conseguiam aprender de forma alguma. Então os professores surdos que não

tiveram direito ao voto no congresso de Milão organizaram um novo congresso para a volta da

língua de sinais como a língua materna dos surdos e a língua oralizada como segunda língua.
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Vários métodos foram testados na época para a melhoria da educação dos mesmos. Algumas

delas foram a comunicação total, e o bilinguismo (MOURA; LODI; HARRISON, 1997).

Outras conquistas aconteceram na época, como a criação de um curso a distância em

licenciatura em LIBRAS pela Universidade de Santa Catarina, onde oferecia quinhentas vagas,

o sistema de educação era separado em nove polos espalhados por todo o Brasil sendo a

primeira vez que muitos alunos surdos tiveram acesso ao ensino superior no Brasil. Logo após

ver que o curso deu certo abriu-se novas vagas e criou-se o curso bacharelado onde se formava

tradutores intérpretes LIBRAS/Português (MOURA; LODI; HARRISON, 1997).

Em 2010 ocorreu a conferência nacional de educação com o intuito de elaborar o plano

nacional de educação, porém isso representou um retrocesso nas lutas vencidas por eles, pois

foi feita onze propostas pela comunidade surda e apenas três foram aceitas. Diziam também

que as escolas e metodologias usadas estavam indo na contramão ao que se considerava

educação. E não parou por ai, logo após a diretora de políticas públicas e educação especial

anunciou o fechamento do INES dizendo que os alunos seriam transferidos para salas de aulas

regulares. No mesmo ano aconteceu uma mobilização no dia nacional de surdos que tinha como

objetivo fincar as lutas e emendas específicas sobre a educação dos surdos no Plano Nacional

de educação que ainda estava em tramitação no congresso Nacional. E com essa mobilização e

lutas constantes eles conseguiram que fossem incluídos como meta no plano nacional de

educação ensino especial e escolas bilíngues para surdos (CAMPELLO; REZENDE 2014, p.

73-89).

Enfim, estamos construindo a nossa política da verdade: as escolas bilíngues não são
segregadas, não são segregadoras e nem segregacionistas como tem alardeado tanto o
Ministério da Educação. Pelo contrário, são espaços de construção do conhecimento
para o cumprimento do papel social de tornar os alunos cidadãos verdadeiros,
conhecedores e cumpridores dos seus deveres e defensores dos seus direitos, o que,
em síntese, leva à verdadeira inclusão (CAMPELLO; REZENDE 2014, p. 89)

Nesse trecho, Campelo e Rezende (surdas e pesquisadoras) comemoram mais essa

conquista e dizendo que as escolas bilíngues não vão contra o que é considerado educação, mas

sim em busca de uma política que visa uma melhor educação para os surdos e que isso não é

segregação e sim a verdadeira inclusão.

5.2 Deficiência auditiva e Surdez: classificação legal

Deficiência é definida, pela Comissão Especial de Acessibilidade do Senado Federal

(BRASIL, 2005), como “toda restrição física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou

transitória, que limita a capacidade funcional de exercer uma ou mais atividades essenciais da
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vida diária”. Com base nesta afirmação, a seguir estão a definição a respeito do que é deficiência

auditiva e surdez e os quantitativos na população.

5.2.1 As definições de deficiência auditiva e surdez (acusia)

A deficiência auditiva pode causar bloqueio comunicativo fazendo com que essa pessoa

surda não participe da sociedade e muitas das vezes nem com a família se comunica muito bem.

O que no futuro pode dificultar a ingressão no mercado de trabalho. Consiste na ausência de

parte ou toda percepção normal dos sons. Essa ausência pode possuir diferentes origens, como:

origem patológica, ou surdez adquirida por ter sofrido algum trauma/doença que reduz (parte

ou toda) a audição; e de origem fisiológica ou congênita. De acordo com FALCÃO (2010, p.

235), a surdez de origem congênita é adquirida no período de gestação, através de uso de

medicamento, doenças adquiridas ou pressão alta. A surdez causada por doenças adquiridas,

como a Sífilis por exemplo, é denominada surdez por percepção ou neurossensorial, já que

ocorre lesão nas células nervosas que são encarregadas de levar o estímulo sonoro da cóclea1

para o cérebro (NASCIMENTO; NARCISO, 2017).

Existem vários tipos de deficiência auditiva devido a variação dos graus de déficit

auditivo, que pode ser medido em decibeis (dB) na zona conversacional (cuja frequência varia

de 500 a 2000 hertz). Uma classificação comumente usada (BRASIL, 1997; 2003; 2005; 2006;

2010), tanto na área da saúde, quanto no campo educacional é:

 Deficiente auditivo (parcialmente surdo)

A deficiência auditiva tem dois “graus” distintos e, portanto, duas subclassificações. A

surdez leve é apresentada por pessoas com perda de no máximo 40 dB, fazendo com que estas

não consigam diferenciar fonemas semelhantes e identificar ruídos abaixo de 40 dB (como

suspiros, sussurros, conversação em tom baixo, dentre outros). Pessoas com surdez leve não

tem problema de oralização, mas podem apresentar problemas de articulação de leitura e/ou

escrita. A segunda subclassificação é a surdez moderada, que inclui pessoas com perda auditiva

entre 40 e 70dB (que corresponde ao nível normal da voz humana, conversa em tom elevado,

aspirador de pó, barulho interno de cinema antes do início do filme, dentre outros). Pessoas

com surdez moderada apresentam atraso de oralidade e problemas de articulação de leitura e/ou

1 Estrutura em forma de caracol localizada no ouvido interno, responsável por transformar ondas sonoras em
impulsos elétricos, que são levados ao cérebro e traduzidos nos sons como conhecemos (NASCIMENTO;
NARCISO, 2017.
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escrita, mas compensam a dificuldade de compreensão auditiva com um aumento da percepção

visual (como uso de leitura labial).

 Surdo

Assim como o deficiente auditivo, o surdo também possui dois “graus” distintos e,

portanto, duas subclassificações. A surdez severa é apresentada por indivíduos com perda

auditiva entre 70 e 90 dB (que é equivalente a campainha doméstica, piano tocado com

intensidade, latido de cachorro, motor de veículo de passeio, motor de veículos pesados, sirene

de viaturas e ambulâncias, dentre outros). Indivíduos com este grau de perda possuem atraso de

oralidade entre 4 e 5 anos, já que não percebe ruídos familiares e próximos, e desenvolve a

oralidade apenas com orientação médica e educacional, estando condicionada também ao

desenvolvimento da aptidão para percepção visual. Já a surdez profunda (acusia) está

relacionada a pessoas com perda auditiva superior a 90 dB (correspondente a linha ferroviária,

buzina de carro a 1m de distância, pista de aeroporto, corrida de fórmula 1, furadeira pneumática,

show de rock perto do palco, discoteca, tiro de arma de fogo em proximidade, dentre outros).

Este grau de perda priva a pessoa da percepção da voz humana, dificultando muito a oralização.

Recém-nascidos com este déficit perdem a oralidade a medida que não identificam estimulo

auditivo externo e passam a fazer uso da linguagem gestual para comunicação.

O termo “deficiente auditivo”, nos últimos anos, tem sido substituído por algumas

expressões como “surdos”, “sujeitos surdos” ou “pessoas de cultura surda”. Esses termos são

reconhecidos no Decreto nº 5626/2005 (BRASIL, 2005), que destaca que a pessoa Surda é

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” (BRASIL, 2005).

Esse grupo de surdos e deficientes auditivos ainda pode ser classificado quanto a sua

forma de comunicação, que é influenciada pela origem da ausência de parte ou toda a

capacidade auditiva. Existem os surdos oralizados, que são as pessoas que conseguem se

comunicar através da linguagem oral e/ou escrita, e que não possuem a surdez profunda.

Existem os surdos sinalizados, que são as pessoas que se comunicam através de linguagem

corporal, facial e gestual, não conseguindo emitir nenhum tipo de som consciente (ou seja,

oralizar), sendo em sua grande maioria as pessoas com quadro de surdez profunda. E existem

os surdos bilíngues, que são aquelas pessoas que conseguem e utilizam ambas as formas de

comunicação, tanto a oralização quanto a gestualização através da LIBRAS. Cabe ainda colocar
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aqui, que os sinalizadores e os bilíngues utilizam a forma viso-espacial para se comunicar, e

isso leva em consideração o uso do corpo como um todo: a posição e movimentação das mãos,

a orientação e direção do sinal, somados à expressão facial e corporal (PERLIN, 2002;

QUADROS; KARNOPP, 2004; STROBEL; FERNANDES, 2008; SÁ, 2010)

5.2.2 Quantitativo estatístico da população

De acordo com o censo populacional realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE) (gráfico 1), uma parcela de 23,9% da população brasileira possui

algum tipo de deficiência (BRASIL, 2012).

Gráfico 1: quantitativo de brasileiros com deficiência.

Fonte: BRASIL (2012).

Entre os 5,1% da população (equivalente a aproximadamente 9,7 milhões de pessoas)

(BRASIL, 2012) que possui algum tipo de deficiência auditiva, seja ela total ou parcial, 1,7

milhões de pessoas declararam grande dificuldade de audição, 2,1 milhões possuem deficiência

severa, enquanto que aproximadamente 350 mil são consideradas completamente surdas (IBGE,

2010).

5.3 A Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS

A LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) é utilizada pela comunidade surda para

comunicação e é considerada sua língua materna. Consiste de uma língua gestual-visual

utilizada por deficientes auditivos, conforme as Leis nº. 10.436, de 24/04/2002 e nº. 10.098, de

19/12/2002 (AZEREDO, 2017). É uma língua na qual o usuário que a pratica explora com mais

facilidade o meio em que se encontra do que um usuário oralizado. É uma língua com suas

próprias regras e características, tem conceitos concretos e abstratos.
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A língua de sinais é constituída tanto por sinais icônicos (reproduz a imagem objeto

falado), quanto por sinais arbitrários (não faz menção direta ao que foi sinalizado), por não se

parecer com o que estamos acostumados se torna um pouco mais difícil para serem aprendidos.

Na comunicação por línguas de sinais, a pessoa utiliza configurações de mãos, expressões

corporal e facial.

5.4 Acessibilidade e Tecnologia Assistiva

A acessibilidade pode ser definida, de acordo com o decreto da Constituição Federal nº.

5.296 de 2004, como a

[...] condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos
espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de
transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por
pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, decreto 2004).

Ela tem por objetivo promover a inclusão social e o desenvolvimento humano,

melhorando qualidade de vida e autonomia para pessoas ou grupo de pessoas que possuem

algum tipo de “desvantagem” (PASSERINO; MOTARDO, 2007).

Existem várias formas de se promover a acessibilidade de diversos grupos sociais, como

por exemplo os surdos e deficientes auditivos, que são o foco deste trabalho; uma delas é através

do uso de tecnologia. O desenvolvimento e uso de recursos tecnológicos para promover a

acessibilidade de determinado grupo social se denomina Tecnologia Assistiva (T.A.) (BERSCH,

2008).

Tecnologia Assistiva proporciona a pessoas com deficiência uma vida melhor, onde eles

podem ser independentes, ter uma qualidade de vida melhor, se incluir de uma forma

permanente na sociedade, tanto na área profissional quanto em áreas educacionais (BERSCH,

2008; MANZINI, 2005).

Os recursos de Tecnologia Assistiva estão muito próximos do nosso dia-a-dia. Ora
eles nos causam impacto devido à tecnologia que apresentam, ora passam quase
despercebidos. Para exemplificar, podemos chamar de Tecnologia Assistiva uma
bengala, utilizada por nossos avós para proporcionar conforto e segurança no
momento de caminhar, bem como um aparelho de amplificação utilizado por uma
pessoa com surdez moderada ou mesmo veículo adaptado para uma pessoa com
deficiência. (MANZINI, 2005, p. 82)

Pode-se dizer que tecnologia assistida é de certa forma interdisciplinar, pois envolve

profissionais de diversas áreas, e todos visam o que é o melhor para cada deficiente para que

assim ele seja um pouco mais independente. Essas tecnologias que os auxiliam muitas das vezes
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é como se fossem uma extensão de seu corpo e não algo a parte. Torna-se algo imprescindível.

A Tecnologia Assistiva também se dá pela criatividade, pois é da criatividade que se desenvolve

muitos dos equipamentos. Alguns exemplos de utilização da tecnologia para os surdos são:

aparelho auditivo ou implante coclear dependendo da perda auditiva ou deficiência dela, a

vibração de um aparelho celular mostrando que o celular está tocando,  aplicativos que

transformam áudios em mensagens de textos, a utilização de legendas em vídeos ou em filmes,

sinalizadores visuais, entre outras tecnologias, sendo assim pode-se observar que com os

avanços das tecnologias as diferenças se tornam poucas, o que traz a pessoas com deficiências

mais autonomia e segurança (BERSCH, 2008; MANZINI, 2005).

5.5 Inclusão no Ensino Regular e formação docente

Neste item serão abordados os dados referentes a inclusão que são tratados nos

documentos norteadores da educação básica e superior em âmbito nacional. Os documentos

consultados são as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), os Parâmetros

Curriculares Nacionais (PCN) e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN).

5.5.1 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

A lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 1996 do Capítulo

V da Educação Especial tem como parâmetro de educação especial, a modalidade de educação

escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de

necessidades especiais (BRASIL, 2002).

O inciso 1º diz que quando necessário, será oferecido serviços de apoio especializado,

para atender as peculiaridades dos alunos de educação especial no ensino regular. No inciso 2º

diz que o atendimento será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que,

um dos alunos precisarem e se eles não conseguirem se adaptar em uma sala comum do ensino

regular. Já no 3º inciso a educação especial é dever constitucional do Estado, que tem início na

faixa etária de zero a seis anos (BRASIL, 2002).

O artigo 59 impõe que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com

necessidades especiais currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização

específica, para atender às suas necessidades, também propõe que eles poderão terminar seus

estudos de uma maneira específica para aqueles que não puderem ou conseguirem atingir o

nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e nesse
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artigo coloca que os superdotados têm direito a uma aceleração para concluir em menor tempo

o programa escolar (BRASIL, 2002).

Diz que terá direito a professores com especialização adequada em nível médio ou

superior, para um atendimento especializado, bem como professores do ensino regular

capacitado para a integração desses educandos nas classes comuns, propõe que a educação

especial deve ser efetiva e que haja integração na vida desses alunos em sociedade,

principalmente que tenham condições adequadas para serem inseridos no mercado de trabalho

competitivo. Neste mesmo artigo também diz que eles terão acesso igualitário aos benefícios

dos programas sociais que estão disponíveis para os seus respectivos níveis de ensino regular

(BRASIL, 2002).

Já no artigo 60 fala que os órgãos normativos dos sistemas de ensino vão estabelecer

critérios de caracterização das instituições privadas sem visar lucros, elas serão especializadas

e terão atuação exclusiva em educação especial, para o apoio técnico e financeiro pelo Poder

público. No parágrafo único diz que o Poder público adotará, como alternativa principal e

preferencial a ampliação do atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria

rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste

artigo (BRASIL, 2002).

Em vinte e quatro de abril de dois mil e quatro foi decretada no congresso Nacional e

sancionada pela Presidente da República a Lei n° 10.436, referente a Língua Brasileira de Sinais

que visa: No art. 1º-Reconhecer de forma legal a maneira como os surdos se comunicam e a

maneira como se expressam entre si. No art. 2º-O poder público de uma maneira geral deve

garantir algumas formas de institucionalizar e garantindo formas de divulgação da Língua

Brasileira de Sinais como sendo o meio de comunicação entre a comunidade surda do Brasil.

No art. 3º-Instituições públicas e serviços públicos de assistência à saúde devem garantir que

pessoas com deficiência auditiva tenham um tratamento adequado de acordo com as normas

legais que estão em vigor. No art. 4°- O sistema educacional federal, estadual, municipal e do

Distrito Federal devem garantir a inclusão de LIBRAS nos Parâmetros Curriculares Nacionais

(PCN), nos cursos de formação de Educação Especial, Fonoaudiologia e de Magistério, em seus

níveis médio e superior. Parágrafo único. Porém a LIBRAS não poderá substituir a modalidade

escrita da língua portuguesa. (BRASIL, 2002).
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5.5.2 Parâmetros Curriculares Nacionais

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) têm como objetivo para o ensino

fundamental fazer com que os alunos sejam capazes de compreender seus direitos e deveres,

que consigam aprender a ser solidários, que aprendam a cooperar, que os mesmos repudiem a

injustiça e que respeite seu próximo e exija respeito para si. Além disso orientam que os alunos

devem ser capazes de se posicionar de maneira crítica e responsável, que em meio a desavenças

possam conversar e resolver seus conflitos e saiba tomar decisões coletivas; que conheçam as

características fundamentais do Brasil para que possam construir sua identidade nacional e

pessoal e assim ter o sentimento de pertencer ao país (BRASIL, 1997).

O aluno também deve ser capaz de conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio

sociocultural brasileiro, como também os aspectos socioculturais de outros povos e nações, para

que possa se posicionar contra qualquer tipo de discriminação sendo ela qual for; e que consiga

compreender que ele é uma parte do meio ambiente, que ele depende dele para sua

sobrevivência e que ele tem que ser um agente transformador, onde ele consiga identificar seus

elementos e as interações entre eles, para que assim possa contribuir ativamente para a melhoria

do meio em que se encontra (BRASIL, 1997).

Também é importante que conheça a si mesmo e que tenha e que possa confiar em seus

sentimentos, em sua capacidade física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de

inserção social, para que assim possa agir com perseverança na busca de conhecimento e no

exercício da cidadania; que adote hábitos saudáveis, que tenha responsabilidade em relação a

sua saúde e a do seu próximo. Que consiga utilizar diferentes linguagens para que possa se

comunicar e expressar suas ideias. Saber utilizar diferentes fontes de informações e recursos

tecnológicos para adquirir e construir seus conhecimentos, questionar a realidade, formular

problemas e tentar resolvê-los de alguma forma, utilizar pensamento lógico, sendo criativo,

confiar em sua intuição, e ter capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos a ser

seguido e saber verificar sua adequação, como se pode notar nos trechos de Brasil (1997, p.24)

quando diz que

O exercício da cidadania exige o acesso de todos à totalidade dos recursos culturais
relevantes para a intervenção e a participação responsável na vida social. (BRASIL
1997, p.24).

e no trecho que coloca que

A importância dada aos conteúdos revela um compromisso da instituição escolar em
garantir o acesso aos saberes elaborados socialmente, pois estes se constituem como
instrumentos para o desenvolvimento, a socialização, o exercício da cidadania
democrática e a atuação no sentido de refutar ou reformular as deformações dos
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conhecimentos, as imposições de crenças dogmáticas e a petrificação de valores.
(BRASIL 1997, p.30).

A escola precisa valorizar a cultura de sua comunidade ao mesmo tempo em que busca

ultrapassar seus limites, quebrando barreiras, dando a criança o direito de conhecer a cultura

brasileira e o conhecimento do patrimônio universal da humanidade, para que assim ela possa

construir sua cidadania. (BRASIL, 1997).

5.5.3 Diretrizes Curriculares Nacional das Licenciaturas

As DCN dão a base para a formação e preparação das licenciaturas. Nos documentos

que regem as DCN propõe como deveria ser a formação docente, diz respeito sobre o que o

professor deveria ter em sua formação. Espera-se que todos os estudantes tenham acesso aos

princípios básicos, sendo eles cobrado da família, da escola, do poder público e da sociedade.

Sua base propõe que os alunos tenham condição de igualdade para o acesso, inclusão e

sucesso na escola, diz que ele tem a liberdade de aprender, tem o direito de se expressar, falar

de forma livre sobre sua cultura, compartilhar seus pensamentos. Deixar que eles discutam

sobre algum assunto e sobre as maneiras que seria melhor para aprender e ensinar, que valorize

os direitos do próximo, que as instituições pública e privada vivam de forma harmoniosa. Que

tenham gratuidade em instituições de ensino público em estabelecimentos oficiais. Que saibam

valorizar o profissional da educação escolar, que a gestão do ensino público seja democrática

na legislação e no sistema de ensino. Que tenham um padrão de qualidade, que saibam valorizar

a experiência desse aluno fora do ambiente escolar e que existam

vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. (BRASIL 2013,
p. 19, XI)

Já no art. 22 diz que para se trabalhar com o ensino fundamental o docente deve se

empenhar para promover no meio deles uma vivência escolar tranquila, acolhedora e que eles

aprendam a se respeitar, que possam valorizar as experiências de cada aluno estando atento as

suas diferenças e necessidades específicas para assim ajudar a contribuir para tornar permanente

sua inclusão escolar e para manter firme a lei que diz que todos as pessoas têm direito ao acesso

e permanência na escola para se ter uma boa educação.

A orientação que foi instituída por essas Diretrizes, foi que o ensino tivesse seu

atendimento escolar visando o direito, isso seria que eles tivessem respeito as diferenças, que

saibam da política de igualdade e que a educação seja de qualidade e inclusiva.



33

Para que se conquiste a inclusão social, a educação escolar deve fundamentar-se na
ética e nos valores da liberdade, na justiça social, na pluralidade, na solidariedade e
na sustentabilidade, cuja finalidade é o pleno desenvolvimento de seus sujeitos, nas
dimensões individual e social de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres,
compromissados com a transformação social. Diante dessa concepção de educação, a
escola é uma organização temporal, que deve ser menos rígida, segmentada e
uniforme, a fim de que os estudantes, indistintamente, possam adequar seus tempos
de aprendizagens de modo menos homogêneo e idealizado. (BRASIL 2013, p.18)

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica têm como fundamento

essencial a responsabilidade que o Estado brasileiro, a família e a sociedade têm de garantir o

acesso, a inclusão, a permanência e sucesso das crianças, jovens e adultos na instituição

educacional, principalmente os que estão na idade própria para cada etapa e modalidade; para

que assim eles possam aprender para dar continuidade aos estudos (BRASIL 2013, p.17). No

inciso II fala sobre a

consideração sobre a inclusão, a valorização das diferenças e o atendimento à
pluralidade e à diversidade cultural, resgatando e respeitando os direitos humanos,
individuais e coletivos e as várias manifestações de cada comunidade;

Além disso, foi criado o Decreto nº 6.571/2008 que visa o atendimento educacional que

são especializados em alunos da educação especial, logo após foi regulamentada pelo

CNE/CEB n° 13/2009 e pela resolução CNE/CEB n° 4/2009. Esse atendimento, deve andar

lado a lado com a escolarização, porém a disciplina era e é no contraturno, os encontros

acontecem em salas de recursos na própria sede da escola. Isso não vai substituir a escolarização

regular e sim uma complementa a outra. Em centros especializados ou em outra escola terão

professores e profissionais com formação especializada. Esses profissionais identificam alunos

que precisa de uma atenção especializada e define os recursos que poderiam ajudar em seu

desenvolvimento intelectual e educacional. (BRASIL 2013 p. 128).

Intensificando o processo de inclusão e buscando a universalização do atendimento,
as escolas públicas e privadas deverão, também, contemplar a melhoria das condições
de acesso e de permanência dos alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades nas classes comuns do ensino regular. Os
recursos de acessibilidade, como o nome já indica, asseguram condições de acesso ao
currículo dos alunos com deficiência e mobilidade reduzida, por meio da utilização
de materiais didáticos, dos espaços, mobiliários e equipamentos, dos sistemas de
comunicação e informação, dos transportes e outros serviços. (BRASIL 2013, p. 128)

Vários métodos podem ser utilizados para ajudar na integração dos alunos com

necessidades especiais e algumas estão descritas no art. 28, do DCN que diz:

A utilização qualificada das tecnologias e conteúdos das mídias como recurso aliado
ao desenvolvimento do currículo contribui para o importante papel que tem a escola
como ambiente de inclusão digital e de utilização crítica das tecnologias da
informação e comunicação, requerendo o aporte dos sistemas de ensino no que se
refere à:
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I – provisão de recursos midiáticos atualizados e em número suficiente para o
atendimento aos alunos;
II – adequada formação do professor e demais profissionais da escola. (BRASIL 2013,
p. 138)

A educação especial faz parte da proposta pedagógica da escola, conforme descrito na

Resolução CNE/CEB nº 4/2009, que impõe as Diretrizes Operacionais para o Atendimento

Educacional Especializado na Educação Básica, e a Resolução CNE/CEB nº 4/2010, que define

as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica.

5.6 Outros trabalhos desenvolvidos na área de inclusão pela LIBRAS

Existem vários pesquisadores que desenvolvem trabalhos voltados para a fim de

promover a inclusão dos surdos e deficientes auditivos na sociedade e na comunidade escolar.

Neste levantamento, cuja a finalidade é mostrar parte do que tem sido pesquisado na área, serão

apresentados os trabalhos desenvolvidos por Araújo, Silva e Souza (2007), Lacerda (2003) e

Puhl e Borges (2015).

A pesquisa realizada por Araújo, Silva e Souza (2007) foi desenvolvida em uma escola

pública estadual na cidade de Recife. Foi constatado que ainda existe muito preconceito nos

dias atuais, pois alguns dos professores pesquisados relataram negativamente em suas respostas

que a surdez interfere no aprendizado desses alunos com problemas auditivos. Em contrapartida

as pesquisadoras relatam que não é a surdez que atrapalha, mas sim a falta de acesso à língua

de sinais. Outro ponto investigado pelas autoras é a ocorrência de mudanças após a inserção da

LIBRAS no currículo escolar e a visão do professor com a inclusão dos alunos com deficiência

auditiva. Os pesquisadores procuraram saber também se após a inserção da LIBRAS no

currículo mínimo e a inserção do aluno surdo em uma sala de aula regular faria com que ele

deixasse de ser visto como um estudante com déficit cognitivo. Essa questão foi logo

respondida, pois os mesmos eram vistos de uma forma diferente, não mais como uma pessoa

surda, mas sim como uma pessoa com o mesmo potencial dos outros alunos ouvintes.

Já a pesquisa realizada por Larcerda (2003) aborda questões relacionadas à atuação de

intérprete em sala de aula regular. O objetivo da pesquisa é a busca para colaborar com as

discussões acerca da presença e participação do intérprete em salas de aula regular, além de

tentar explicar algumas questões recorrentes às dificuldades encontradas e ajudar na reflexão

sobre os desdobramentos implicados para a melhoria desse quadro. Nesta pesquisa a autora faz

acompanhamento de uma criança com surdez profunda bilateral que possui pais ouvintes, e a
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dificuldade de encontrar uma escola que tivesse a proposta bilíngue na região em que reside.

Nessa busca, a família optou por procurar escolas de rede regular que tivessem poucos alunos

em salas de aula e que permitissem a inserção de um intérprete da língua de sinais na sala de

aula. Apenas uma escola particular que possuía educação infantil (onde a menina precisa ser

matriculada) e primeiro seguimento do ensino fundamental (no qual a menina permaneceu até

cursar o 5º ano) concordou com essa experiência proposta pelos pais da menina. O intérprete

era pago pelos pais da menina, sendo assim, ele não tinha vínculo com a instituição. A

experiência era nova, tanto para a criança quanto para o intérprete e a escola. A aluna mudou

de escola para cursar o segundo seguimento do ensino fundamental e o ensino médio, mas

continuou sendo acompanhado pelo intérprete (um novo que precisou ser contratado), que foi

aceito pela nova escola. A busca por intérpretes qualificados para o posto era difícil, pois

pessoas formadas como intérpretes são poucas e as que foram encontradas ou moravam

distantes do local ou não tinha o tempo necessário que era exigido. As pessoas que assumiam a

tarefa de intérprete se sentiam inseguras sobre suas competências. Ambas escolas que aceitaram

a presença do intérprete acreditam na inclusão educacional e que a escola é um espaço

integrador das diferenças. Ambas também já tinham tido experiência com crianças com

necessidades especiais e também com crianças surdas mais ou menos oralizadas e quando

houve a questão da inclusão de um intérprete em sala de aula foi recebida de forma como se

todos os problemas para a inclusão do aluno surdo tivessem sido resolvidos. A autora coloca

que mesmo com a presença dos intérpretes, as escolas ainda permaneciam com lacunas abertas

(como adaptação do currículo, escolhas metodológicas, entre outras). Além disso, o professor

regente sempre se mostrava incomodado com a presença do intérprete, pois se trata de alguém

externo que pode atrapalhar as relações pretendidas no espaço escolar, mesmo ele sendo um

interlocutor entre todos. Quando o professor se sente incomodado com o intérprete, pode sem

perceber ignorar o aluno surdo deixando para o intérprete seu sucesso ou insucesso na passagem

do conhecimento abordado. Esses momentos de tensão e desajustes acima foram observados

no âmbito escolar. Se não há aceitação ou cumplicidade entre eles, podem prejudicar o

desenvolvimento da criança surda no espaço escolar.

Por fim, a pesquisa desenvolvida por Puhl e Borges (2015) é desenvolvida dentro do

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC), entre 2010 e 2015, na

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). A pesquisa consiste na investigação do papel

das affordances na aquisição da LIBRAS como segunda língua. Foi constatado que a

convivência entre alunos surdos e ouvintes é possível e que o meio em que a pessoa está inserida
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conta muito. Nesse artigo a questão central foi diagnosticar o papel das affordances (o meio em

que se está inserido), em um primeiro contato de uma aluna ouvinte com a LIBRAS. O trabalho

consiste principalmente em um relato de experiência de uma pessoa ouvinte em seus primeiros

contatos com a LIBRAS, por observação e curiosidade, até o seu completo engajamento com a

inclusão dos surdos e deficientes auditivos através da participação em eventos, e realização de

pesquisas.

Os três trabalhos apresentados mostram pontos de vista diferentes sobre uma mesma

temática. A primeira é a investigação da opinião de professores ouvintes da rede regular de

educação básica, mostrando a segregação de pensamento e de procedimento. A segunda é o

ponto de vista de um surdo que precisa de inclusão e só a encontra, parcialmente, contratando

um interprete particular e convencendo a escola a deixar o profissional realizar seu trabalho em

sala de aula. E a terceira é o ponto de vista de um ouvinte que estudou LIBRAS e pesquisou

sobre inclusão por conta própria a fim de se comunicar com surdos que frequentavam os

mesmos locais que ele, e acabou se aprofundando nas questões de inclusão social e educacional

de surdos e deficientes auditivos. Essas três realidades coexistem em vários locais, porém duas

delas precisam ser combatidas (o preconceito e a exclusão) e uma delas, incentivada (o

conhecimento, a LIBRAS e a inclusão). Essas três pesquisas exemplificam bem a realidade que

encontramos no cotidiano e todo o cenário apresentado no referencial teórico desta monografia.

6. LEVANTAMENTO DE DADOS

Este item é o responsável por apresentar dados relativos ao local de pesquisa, bem como

informações referentes às características de formação docente dessa localidade em suas

instituições de ensino superior (IES). Além disso, também serão apresentados alguns recursos

possíveis de uso docente e/ou discente para promover a inclusão do surdo em sala de aula, e

difundir o uso da LIBRAS, com suas respectivas análises.

6.1 Pádua e Região, sua realidade

Neste item serão apresentadas informações básicas de população, território, e demais

informações históricas relevantes a esta pesquisa. A escolha das três cidades abordadas, Santo



37

Antônio de Pádua, Aperibé e Miracema, se deve principalmente a dois motivos: (i) Santo

Antônio de Pádua é a cidade no qual o INFES/UFF está instalado, e Aperibé e Miracema são

as duas cidades vizinhas mais próximas, com 12 e 17 km de distância, respectivamente; (ii)

devido a essa proximidade, são os três municípios com maior número de alunos matriculados

no INFES/UFF. Todos os dados aqui apresentados foram extraídos do último censo do (IBGE,

2010) e das páginas das respectivas prefeituras municipais (PREFEITURA DE MIRACEMA,

2017).

6.1.1 Dados populacionais e declaração de deficiência

Para os três municípios mencionados acima, os dados referentes a quantidade total da

população em 2010, a população estimada para 2017 e as declarações de deficiência fornecidas

ao IBGE (2010) encontram-se na tabela 1. As porcentagens foram calculadas com base nos

dados da população levantada em 2010 e nas declarações de deficiência auditiva/surdez dadas

no censo populacional realizado também em 2010.

Tabela 1: Dados populacionais de Santo Antônio de Pádua, Aperibé e Miracema.

Município

População

levantada

em 2010

População

estimada

para 2017

Densidade

demográfica

Declarações de deficiência auditiva**

Alguma

dificuldade*

Grande

dificuldade*
Sem audição*

(pessoas) (pessoas) (hab/km2) (pessoas) (%) (pessoas) (%) (pessoas) (%)

Aperibé 10.213 11.292 107,92 131 1,28 37 0,36 5 0,02

Miracema 26.843 26.551 88,15 363 1,35 91 0,34 9 0,03

Santo

Antônio

de Pádua

40.589 41.312 67,27 617 2,30 174 0,65 14 0,05

Legenda: *Classificação dada pelo IBGE (2010); **Adaptado de IBGE (2010).



38

Como pode ser notado na tabela 1, Santo Antônio de Pádua e o município com a maior

porcentagem de pessoas com deficiência auditiva (2,95%) e surdez (0,05%) declaradas. O

IBGE faz a relação dos graus de déficit auditivo de forma diferente da comumente indicada,

como apresentado anteriormente (BRASIL, 1997; 2003; 2005; 2006; 2010). O grau de

“apresenta alguma dificuldade” corresponde ao deficiente auditivo parcialmente surdo com

surdez leve; o grau de “apresenta grande dificuldade” corresponde a surdez moderada; e o grau

“não consegue de modo algum” corresponde a surdez profunda. Não é possível dizer se é

mensurado casos de surdez severa, uma vez que o censo é realizado de forma oral baseado

apenas na declaração pessoal dos habitantes. E caso o mesmo seja mensurado, não é possível

dizer se esse dado é agrupado com os dados de surdez moderada ou de surdez profunda. Para

fins desse trabalho, será levando em consideração que a surdez severa não é mensurada, para

que não haja especulações sobre os dados apresentados.

Ainda analisando a tabela 1, é possível colocar que os municípios abordados nesse

trabalho somam 6,28% de deficientes auditivos e 0,1% de surdos, levando em conta a população

total destes (77.645 habitantes).

6.1.2 Miracema

A População estimada para o ano de 2017 é de 26.551 habitantes, com uma área da

unidade territorial (de 2016) de 304,518 km². E com densidade demográfica, medida em 2010,

de 88,15 hab/km².

Histórico

Dona Ermelinda Rodrigues Pereira com seus esforços conseguiu que a Cidade de

Miracema fosse colonizada, logo na primeira metade do século XIX ela construiu uma capela

que dedicava culto a Santo Antônio, onde atualmente é localizada a praça que tem seu próprio

nome. Além de ter feito muito pela cidade que amava, Ermelinda também doou alqueires de

terras para construção da futura freguesia de Santo Antônio, que mais tarde foi nomeada como

Santo Antônio dos Brotos. No ano de 1883, a freguesia de Santo Antônio dos Brotos tem sua

denominação mudada para Miracema. Já no século XIX, no ano de 1935 Miracema foi levada

a categoria de município devido a grande prosperidade na área de café, algodão e cana-de-

açúcar (PREFEITURA DE MIRACEMA, 2017).
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Formação Administrativa

O Distrito criado com a denominação de Santo Antônio dos Brotos, pela deliberação de

09-09-1881 e por decretos estaduais nº s 1, de 08-05-1892 e 1-A, de 03-06-1892, ao município

de Santo Antônio de Pádua. Pela deliberação de 13-04-1883, o distrito de Santo Antônio dos

Brotos passou a denominar-se Miracema. Em divisão administrativa referente ao ano 1911, o

distrito de Miracema segue o mesmo padrão do município de Santo Antônio de Pádua. Assim

permanecendo na divisão administrativa referente ao ano de 1933.

Em 07 de novembro de 1935 a sede de Miracema foi desmembrado de Santo Antônio

de Pádua, assim como Paraíso do Tobias e instalado em 03 de março de 1936 pelo decreto nº

3.401.

Pela lei estadual nº 18, de 18-05-1936, foi criado o distrito de Flores e anexado ao

município de Miracema. Em divisões territoriais datadas no ano de 31-12-1936 a 31-12-1937,

o município agora é constituído por 3 distritos sendo eles: Miracema, Flores e Paraíso do Tobias.

No ano seguinte pelo decreto-lei estadual n.392-A, de 31-03-1938, o distrito de Flores passou

a denominar-se Vendas das Flores (PREFEITURA DE MIRACEMA, 2017).

Em divisão territorial datada de 01-07-1960, o município de Miracema é constituído de

3 distritos: Miracema, Paraíso do Tobias e Venda das Flores (ex-Flores). E assim permanecendo

em divisão territorial datada desde 2015 (PREFEITURA DE MIRACEMA, 2017).

6.1.3 Aperibé

A cidade de Aperibé se encontra no estado do Rio de Janeiro. Os rios que banha a cidade

são: rios Pomba e Paraíba do Sul. A maioria de sua população é urbana, e mesmo não possuindo

uma boa infraestrutura, recebe uma frequente visitação. O padroeiro da cidade é São Sebastião.

Seu nome vem de Ape Ribe, que em tupi-guarani significa Cachimbo Aceso. Aperibé se

emancipou de Santo Antônio de Pádua em 1992, quando então contava com uma área de

aproximadamente 92km2. Eles reivindicaram o direito dos produtores usarem os trens de carga

da Rede Ferroviária Federal, a qual fazia ligação do interior de Minas Gerais com o município

de Campos dos Goytacazes (IBGE, 2010).

História da cidade de Aperibé

A origem dos municípios de Santo Antônio de Pádua e Aperibé remete-se ao século

XVIII, quando frades capuchinhos se esforçaram para catequizar indígenas da região, sendo
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alvo de inúmeros ataques. Somente no século XIX deu-se impulso às obras missionárias, assim

sendo construída uma capela nas proximidades do Rio Pomba, que foi consagrada a Santo

Antônio de Pádua, em torno da qual se reuniram várias famílias indígenas pacíficas. (IBGE,

2010)

Em 1843 o desenvolvimento da região foi tanto que o governo criou a freguesia de Santo

Antônio de Pádua sob a competência de São Fidélis. A freguesia, como era de se esperar

progrediu rapidamente, principalmente no setor agrícola, conseguindo se emancipar de São

Fidélis em 1882, quando elevada a categoria de vila. Onde dedicou-se primeiramente à

cafeicultura, o grande fluxo migratório proveniente de Campos desenvolveu a cana-de-açúcar,

tornando permanente a evolução econômica e demográfica. (IBGE, 2010)

A implantação dos sistemas ferroviários ajudou na formação de diversos sítios urbanos,

geralmente a partir das estações, como é o caso das sedes distritais de Baltazar, Paraoquena, e

de Aperibé, emancipado mais recentemente. Mais tarde, já em outra realidade econômica, as

rodovias começaram a cumprir o papel da ferrovia e assim foram surgindo novos núcleos, como:

Marangatu, Ibitiguaçu e Monte Alegre. A população nascida em Aperibé é denominada

aperibeense (IBGE, 2010).

Formação Administrativa

Distrito criado com a denominação de Aperibé, por deliberação estadual, de 19-09- 1891.

O distrito de Aperibé teve confirmada sua criação por decretos estaduais nº 1 e 1-A, de 08-05-

1892 e 03-06-1892. Pela lei estadual nº 291, 06-12-1895, o distrito de Aperibé passou a

denominar-se Chaves do Faria. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito

de Chaves do Faria figura no município de Santo Antônio de Pádua. Assim permanecendo em

divisão administrativa referente ao de 1933. Pelo decreto-lei estadual nº 1056, de 31-12-1943,

o distrito de Chaves do Faria voltou denominar-se Aperibé. Em divisão territorial datada de 01-

07-1960, o distrito de Aperibé permanece no município de Santo Antônio de Pádua. Assim

permanecendo em divisão territorial datada de 17-01-1991. Elevado a categoria de município

com a denominação de Aperibé, pela lei estadual nº.1985, de 10-04-1992, desmembrado de

Santo Antônio de Pádua. Sede no antigo distrito de Aperibé. Constituído do distrito sede.

Instalado em 01-01-1993. Em divisão territorial datada de 01-06-1995, o município é

constituído do distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. (IBGE,

2010)
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6.1.4 Santo Antônio de Pádua

A população estimada para o ano de 2017 é de: 41.312, com uma área da unidade

territorial (de 2016) de 603,357 km². E com sua densidade demográfica medida em 2010, de

67,27 hab/km². (IBGE, 2010)

Histórico

Fernando de Santo Antônio conhecia as lutas cruéis entre Puris e Coroados e seus

ataques a povoações nascentes, e isso fez com que no século XVIII ele entrasse para o quartel.

Ele obteve doações de algumas sesmarias nas margens do Pomba, afluente do Paraíba.

Fernando queria que aldeasse os índios e que fossem catequizados, para assim deixar seus

marcos iniciais. Ele começou sua missão que buscava catequizar os índios, porém não obteve

êxito. Somente no século XIX a obra de Frei Fernando foi dada continuidade pelo secular

Antônio Martins Vieira. Ele venceu inúmeros obstáculos, dando um novo impulso à obra de

catequese, onde conseguiu que fosse construída uma capela consagrada a Santo Antônio de

Pádua nas proximidades do Rio Pomba. Se reunindo em torno dela grupos de familiares

indígenas, já pacificados por seu antecessor, e, sabiamente, confiou-lhes ocupações de acordo

com as tendências individuais. Mais tarde a povoação a progredir, dando impulso para que o

Governo, onde em 24 de novembro de 1824, a capela foi elevada à categoria de curato. Passados

dezenove anos, a localidade estava se desenvolvendo de tal maneira que os governantes da

Província decidiram dar-lhe o título de freguesia. As terras eram férteis, com isso a freguesia

cresceu rapidamente principalmente no setor agrícola. E foi exatamente por isso, por seu

progresso que o governo da Província com os desejos de seus habitantes emancipou-a de São

Fidélis no ano de 1882. A população nascida em Santo Antônio de Pádua é paduense ou

paduano. (IBGE, 2010).

Formação Administrativa

A Freguesia criada com a denominação de Santo Antônio de Pádua, por lei provincial

n° 296, de 01-06-1843 e por deliberação estadual de 13-10-1891, bem assim por decretos

estaduais nº 1, de 08-05-1892 e nº 1-A de 03-06-1892, no município de São Fidélis. Foi elevado

à categoria de vila com a denominação de Santo Antônio de Pádua, por lei ou decreto provincial

n° 2.597, de 02-01-1882, desmembrado de São Fidélis. Constituído do distrito sede. Instalado

em 26-02-1883. Pela deliberação de 13-04-1883 e por decretos estaduais nº 1, de 08-05-1892 e

nº 1-A, de 03-06-1892, é criado o de Miracema ex-povoado de Santo Antônio de Brotos e

anexado ao município de Santo Antônio de Pádua. Elevado à condição de cidade e sede
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municipal com a denominação de Santo Antônio de Pádua pelo decreto estadual n° 17, de 27-

12-1889. Pela deliberação de 19-09-1891, bem assim por decretos estaduais nº 1, de 08-05-

1892 e nº 1-A, de 03-06-1892, são criados os distritos de Aperibé, Ibitiguassu e Santa Cruz de

Monte Alegre e anexado ao município de Santo Antônio de Pádua. Pela deliberação de 19-09-

1891 e deliberação de 13-10-1891, bem assim pelos decretos estaduais nº 1, de 08-05-1892 e

nº 1-A, de 03-06-1892, é criado o distrito de Marangatu e anexado ao município de Santo

Antônio de Pádua. Pela lei estadual nº 201, de 06-12-1895, o distrito de Aperibé passou a

denominar-se Chave do Faria. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município

se compunha de 6 distritos: Santo Antônio de Pádua, Chave do Faria (ex-Aperibé), Ibitiguassu,

Miracema, Marangatu e Santa Cruz de Monte Alegre. Pela lei estadual nº 1271, de 10-11-1915,

o distrito de Ibitiguassu passou a denominar-se Monte Alegre. Pela lei estadual nº 1508, de 16-

11-1918, o distrito de Santa Cruz de Monte Alegre passou a denominar-se São Pedro de

Alcântara. (IBGE, 2010)

Nos quadros de apuração do Recenseamento Geral de 01-09-1920, o município é

constituído de 6 distritos: Santo Antônio de Pádua, Chave do Faria, Marangatu, Miracema,

Monte Alegre (ex-Ibitiguassu), e São Pedro de Alcântara (ex-Santa Cruz de Monte Alegre).

Pela lei estadual nº 1728, de 09-11-1921, é criado o distrito de Paraíso de Tobias com terras

desmembradas do distrito sede de Santo Antônio de Pádua e Miracema e anexado ao município

de Santo Antônio de Pádua. Pela lei nº 1794, de 31-12-1923, o distrito de Santa Cruz volta a

denominar-se Santa Cruz de Monte Alegre. Pela lei estadual nº 1879, de 18-11-1924, são

criados os distritos de Ibiguaçu e Paraoquena e anexado ao município de Santo Antônio de

Pádua. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município de Santo Antônio de

Pádua é constituído de 9 distritos: Santo Antônio de Pádua, Chave do Faria, Ibitiguaçu,

Marangatu, Miracema, Monte Alegre, Paraíso do Tobias, Paraoquena e Santa Cruz de Monte

Alegre. Pelo decreto estadual nº 3401, de 07-11-1935, desmembra do município de Santo

Antônio de Pádua os distritos de Miracema e Paraíso do Tobias, para formar o novo município

de Miracema. Em divisões territoriais datadas de 31-12-1936 e 31-12-1937, o município é

constituído de 7 distritos: Santo Antônio de Pádua, Chave do Faria, Ibitiguaçu, Marangatu,

Monte Alegre, Paraoquena e Santa Cruz de Monte Alegre. Pelo decreto-lei estadual nº 392-A,

de 31-03-1938, é criado o distrito de Baltazar e anexado ao município de Santo Antônio de

Pádua. Pelo decreto estadual nº 641, de 15-12-1938, o distrito de Santa Cruz de Monte Alegre

passou a denominar-se simplesmente Santa Cruz.

No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de

8 distritos: Santo Antônio de Pádua, Baltazar, Chave do Faria, Ibitiguaçu, Marangatu, Monte
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Alegre, Paraoquena e Santa Cruz (ex-Santa Cruz de Monte Alegre). Pelo decreto-lei estadual

nº 1056, de 31-12-1943, o distrito de Chave do Faria passou a denominar-se Aperibé, Santa

Cruz a denominar-se Ibitinema e o distrito de Monte Alegre passou a denominar-se Ibitiporã.

No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído de 8 distritos:

Santo Antônio de Pádua, Aperibé (ex-Chave do Faria), Baltazar, Ibitiguaçu, Ibitinema (ex-Santa

Cruz), Ibitiporã (ex-Monte Alegre), Marangatu e Paraoquena. Em divisão territorial datada de

01-07-1955, o município é constituído de 8 distritos: Santo Antônio de Pádua, Aperibé, Baltazar,

Ibitiguaçu, Ibitinema, Ibitiporã, Marangatu e Paraoquena. Assim permanecendo em divisão

territorial datada de 01-07-1960. Pelo decreto legítimo nº 128, de 24-01-1967, homologado pelo

decreto legítimo nº 135, de 08-08-1967, o distrito de Ibitinema voltou a denominar-se Santa

Cruz e o distrito de Ibitiporã a denominar-se Monte Alegre.

Em divisão territorial datada de 01-01-1979, o município é constituído de 8 distritos:

Santo Antônio de Pádua, Aperibé, Baltazar, Ibitiguaçu, Marangatu, Monte Alegre (ex-Ibitiporã),

Paraoquena e Santa Cruz (ex-Ibitinema). Pela lei estadual nº 1985, de 10-04-1992, desmembra

do município de Santo Antônio de Pádua o distrito de Aperibé. Elevado à categoria de

município. Pela lei nº 2218, 30-06-1993, é criado o distrito de São Pedro de Alcântara e anexado

ao município de Santo Antônio de Pádua. (IBGE, 2010)

Em "Síntese" de 31-12-1994, o município é constituído de 8 distritos: Santo Antônio de

Pádua, Baltazar, Ibitiguaçu, Marangatu, Monte Alegre, Paraoquena, Santa Cruz e São Pedro de

Alacântara. (IBGE, 2010). Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. (IBGE,

2010).

6.2 O preparo docente para o uso da LIBRAS e análise das licenciaturas locais

Neste item são apresentadas informações sobre a formação docente na região estudada,

a fim de investigar, nas instituições de ensino superior disponíveis, o preparo dos professores

para atuar com alunos surdos e deficientes auditivos utilizando a LIBRAS e Tecnologias

Assistivas pertinentes.

6.2.1 O preparo docente

Sobre as Instituições de Ensino Superior presentes em Santo Antônio de Pádua, e que

atendem as cidades vizinhas oferecendo cursos de Licenciatura, podemos dizer que existem

duas. Os cursos de licenciaturas da Universidade Federal Fluminense de Santo Antônio de
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Pádua (INFES/UFF) e da Faculdade Santo Antônio de Pádua (FASAP), instituições pública e

privada, respectivamente, oferecem em suas graduações pouquíssimos recursos na área de

inclusão. Sendo eles oferecidos sob forma de disciplinas obrigatórias e de disciplina optativa,

para aqueles que querem se aprofundar um pouco mais no assunto, sendo assim ainda

insuficiente para a atuação do formando em sala de aula.

6.2.1.1 No INFES/UFF

O INFES/UFF, localizado no bairro Aeroporto em Santo Antônio de Pádua, possui

atualmente 6 cursos de Licenciatura, sendo eles: Ciências Naturais, Computação, Educação no

Campo, Física, Matemática e Pedagogia. Analisando as matrizes curriculares destes cursos de

Licenciatura, disponíveis na página oficial do instituto, foi possível levantar as disciplinas que

abordam o tema inclusão e, especificamente, a LIBRAS, sendo estas apresentadas na tabela 2.

Tabela 2: Tabela de dados das disciplinas que abordam a LIBRAS e a inclusão nos cursos de
licenciatura do INFES.

Curso de

Licenciatura

Criado

em

Disciplina

Nome Carga Horária Fluxograma Obrigatória

Ciências

Naturais
2011

LIBRAS 30h 8º período Sim

Educação Inclusiva 60h - Não

Computação 2011
LIBRAS 30h 4º período Sim

Educação Inclusiva 60h - Não

Educação do

Campo
2015

LIBRAS 60h 2º período Sim

Educação Inclusiva 30h 3º período Sim

Física 2011

LIBRAS 30h 2º período Sim

Educação Especial 30h Não

Educação Inclusiva 30h Não

Matemática 1984
LIBRAS 30h 8º período Sim

Educação Inclusiva 60h Não
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Pedagogia 2009
LIBRAS 30h 7º período Sim

Educação Inclusiva 60h 4º período Sim

Em observação à tabela 2, é possível notar que não há uma padronização das disciplinas

com relação ao momento de oferecimento, ou seja, na periodização das mesmas, nem na carga

horária das mesmas. Analisando por exemplo a disciplina de LIBRAS, que é oferecida para

todos os cursos de licenciatura do INFES, a mesma possui duas cargas horarias distintas; para

o curso de Educação do Campo é oferecida com 60h enquanto que, para os demais cursos, é

oferecida com apenas 30h. A mesma diferença ocorre para a disciplina de Educação Inclusiva,

que para os cursos de Educação do Campo e de Física é oferecida com 30h, enquanto que para

os demais cursos é oferecida com carga horária de 60h. Essa diferença de carga horária pode

interferir negativamente na formação do futuro professor, privando os mesmos de algumas

informações que possam ser relevantes, ou de procedimentos didáticos que possam ser mais

eficientes para o seu aprendizado, já que o tempo de execução do conteúdo da disciplina é

diferente.

Outra observação que pode ser feita diz respeito a periodização das disciplinas.

Iniciando pela disciplina de LIBRAS é possível notar que nos cursos de Ciências Naturais,

Matemática e Pedagogia ela é oferecida nos períodos finais do curso, depois que os alunos

fizeram a maioria dos estágios supervisionados e as disciplinas relacionadas diretamente à

prática docente. Para os demais cursos esta disciplina é oferecida nos períodos iniciais.

Realizando uma análise crítica com relação a esta distribuição de periodização, os alunos que

cursam a disciplina de LIBRAS nos períodos iniciais do curso têm a possibilidade de colocar

em prática esse aprendizado em alguma dinâmica do Estágio Supervisionado, já que a realidade

do município é da existência de surdos e deficientes auditivos gira em torno de 3% da população,

aproximadamente. Além disso, a conscientização em início de curso proporciona um

amadurecimento didático que favorecerá a formação desse futuro professor, que poderá ficar

mais atento a práticas inclusivas pautadas na LIBRAS. Um aluno de períodos finais, como 7º e

8º período, já tem a sua consciência didática mais sólida, o que pode dificultar a compreensão

e o desempenho nessa disciplina, por ser apenas “mais uma disciplina que o aluno precisa cursar

enquanto escreve a monografia”.

E por fim, uma última observação que pode ser feita é com relação a disciplina de

Educação Inclusiva, que é optativa para a maioria dos cursos; apenas os cursos de Educação do

Campo e Pedagogia, ambos vinculados ao Departamento de Ciências Humanas, possuem esta

disciplina como uma obrigatória em sua matriz curricular, enquanto que os demais, pertencentes
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ao Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra, essa disciplina é optativa com carga

horária de 30h. A análise crítica dessa observação é que enquanto cursos de licenciatura, todos

deveriam se preocupar em conscientizar e preparar o futuro docente para promover a inclusão

em sala de aula, ou minimamente, conhecer estratégias e procedimentos básicos para saber

como lidar com uma turma que possui algum estudante com necessidades educacionais

especiais (seja ela de qual origem for), e isso não ocorre na prática. Quando uma disciplina de

importância didática é colocada como optativa, fica facultativo ao bom senso do aluno cursa-la

ou não. A realidade é que muitos alunos acabam cursando essa disciplina optativa pois já se

depararam com alguma situação na qual esse conhecimento era importante, seja por experiência

pessoal, seja no estágio supervisionado, seja em projetos de pesquisa ou extensão realizados na

instituição; mas o fato é que essa preocupação de formação deveria ser da instituição, conforme

rege a legislação, e não uma preocupação individual de cada aluno, pois nem todos tem as

mesmas experiências ou vivências antes ou fora da sua formação inicial.

6.2.1.2 Na FASAP

A FASAP, localizada no bairro Alto das Setes Mocas em Santo Antônio de Pádua, possui

atualmente 1 curso de Licenciatura, que é o curso de Licenciatura em Educação Física, em

funcionamento desde 2007. Analisando a matriz curricular deste curso de Licenciatura para

levantar as disciplinas que abordam o tema inclusão e, especificamente, a LIBRAS, foi possível

identificar que existe apenas uma disciplina obrigatória, de C.H. 40horas, que é a disciplina de

LIBRAS, oferecida ao 6º período do curso.

As colocações realizadas aqui são as mesmas realizadas anteriormente para o

oferecimento desta disciplina em períodos finais do curso. Porém pode-se considerar que no

sexto período ainda há um tempo maior para que o aluno pratique e exercite esses

conhecimentos adquiridos nos estágios que ainda faltam. Mas o ideal é que disciplinas

relacionadas a inclusão e acessibilidade sejam oferecidas antes que os futuros professores

comecem seus Estágios Supervisionados nas escolas.

6.3 Algumas Tecnologias Assistivas disponíveis

Como apresentado anteriormente, Tecnologias Assistivas estão relacionadas com

produtos, metodologias, recursos, e estratégias de características interdisciplinares para tornar

possível a participação de pessoas com deficiências de forma independente visando autonomia

e construção do conhecimento (BRASIL, 2009). Sobre isso, Sonza (2013) coloca que “O
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propósito das Tecnologias Assistivas reside em ampliar a comunicação, a mobilidade, o

controle do ambiente, as possibilidades de aprendizado, trabalho e integração na vida familiar,

com os amigos e na sociedade”.

De forma geral, pode-se dizer que T.A. é qualquer ferramenta tecnológica que auxilie o

cotidiano do deficiente. Para os surdos e pessoas deficientes auditivas existem alguns recursos

como softwares e aplicativos (apps) para smartphones que podem ajudar na comunicação e no

processo de ensino-aprendizagem.

A seguir serão apresentados alguns exemplos de T.A., cujas fontes de consulta são os

próprios recursos, que podem ser utilizados no cotidiano e no processo de ensino de surdos e

deficientes auditivos, e para conscientização e sensibilização de ouvintes. Além de recursos que

podem ser utilizados para discussão e debates relacionados a inclusão e a LIBRAS.

6.3.1 VLIBRAS

O aplicativo (app) VLIBRAS funciona como um intérprete que traduz a língua

portuguesa para a linguagem brasileira de sinais. Ele promete ajudar na comunicação de pessoas

ouvintes com pessoas que tenham deficiência auditiva. Está disponível gratuitamente para

celulares que tenham sistema operacional Android e iOS.

A interface do aplicativo (figura 1, esquerda) é intuitiva e de fácil utilização. Os

realizadores deste aplicativo (figura 1, direita) fizeram uma parceria para um conjunto de

ferramentas de código aberto, para traduzir conteúdos digitais (seja ele texto, áudio e/ou vídeo)

para a LIBRAS, permitindo o acesso dos surdos e deficientes auditivos através de computadores

e dispositivos móveis.

Figura 1: Tela inicial (esquerda) e de créditos (direita) do VLIBRAS.
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Fonte: captura de tela, realizado pela autora, do aplicativo VLIBRAS (2017).

A interface do VLIBRAS é fácil de usar, mesmo um iniciante consegue mexer sem

problema algum, além de não travar. Também é possível girar o boneco/personagem em 360º

(figura 2), o que possibilita ver como ficam os sinais quando a pessoa está posicionada de lado

ou com outra angulação.

Figura 2: Movimento de rotação do personagem do VLIBRAS.
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Fonte: captura de tela, realizado pela autora, do aplicativo VLIBRAS (2017).

Para usar o aplicativo a pessoa deve digitar o texto em português (figura 3, esquerda) ou

falar um texto (figura 3, direita) e assim ele será traduzido para a linguagem brasileira de sinais,

com um boneco demonstrando a maneira certa de “falar” a palavra ou uma frase

desejada/escrita para LIBRAS.

Figura 3: Tela de inserção textual.

Fonte: captura de tela, realizado pela autora, do aplicativo VLIBRAS (2017).

No aplicativo há também a opção de controlar a velocidade da tradução (figura 4),

colocando na forma mais lenta você consegue aprender melhor os movimentos e quando você

coloca de forma acelerada você consegue observar como ficam os gestos em uma conversação

entre usuários da língua de sinais, facilitando o entendimento.
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Figura 4: Controle de velocidade gestual do VLIBRAS.

Fonte: captura de tela, realizado pela autora, do aplicativo VLIBRAS (2017).

Além disso o aplicativo possui um buscador de sinais, dicionário, para que o usuário

possa buscar alguma palavra que tenha dúvida. Infelizmente este dicionário ainda se encontra

em desenvolvimento pela equipe responsável, mas já pode-se dizer que será de grande

importância para os usuários deste aplicativo. Uma das desvantagens é que precisa de acesso à

internet, mas isso não atrapalha tanto o seu uso e funcionamento, pois ele é um facilitador de

conversação que pode ser facilmente usado em espaços escolares/universitários e espaços

públicos com acesso à internet (o que já está se tornando uma realidade mais acessível).

6.3.2 Hand Talk

A tradução literal do nome desse aplicativo é “mão que fala”. Esse aplicativo,

desenvolvido em 2012 pela empresa com o mesmo nome (figura 5, direita), também para

dispositivos móveis (tablets e celulares, por exemplo), converte texto, imagem e áudio em

LIBRAS utilizando para isso um avatar que interagem com o usuário (figura 5, esquerda)

chamado Hugo. Foi eleito pela ONU (Organização das Nações Unidas) como o melhor app

social já desenvolvido.

Figura 5: Tela inicial (esquerda) e de informações (direita) do Hand Talk.
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Fonte: captura de tela, realizado pela autora, do aplicativo Hand Talk (2017).

Como é possível ver na figura 5, lado direito, este app também possui a versão web,

para a tradução de sites, aumentando a acessibilidade da comunidade surda e deficiente auditiva.

O aplicativo Hand Talk é bastante semelhante ao VLIBRAS, porém mais desenvolvido

em relação a recursos disponíveis. No Hand Talk o personagem utilizado como um intérprete

virtual encontra-se em uma interface sofisticada e também contém a opção de tradução por voz

e por escrito, assim como o VLIBRAS.

O personagem também possui movimento giratório em 360°, que permitem a

visualização da “fala” em qualquer ângulo (figura 6).

Figura 6: Movimento de rotação do personagem do Hand Talk.
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Fonte: captura de tela, realizado pela autora, do aplicativo Hand Talk (2017).

O app possui um menu (figura 7) que permite ao usuário diferentes ações conforme a

sua necessidade.

Figura 7: Tela de menu do Hand Talk.

Fonte: captura de tela, realizado pela autora, do aplicativo Hand Talk (2017).

Como é possível ver na figura 7, há uma área que te direciona para vídeo aulas em seu

canal do Youtube® (figura 8) onde o avatar é o professor; são vídeos curtos ensinando palavras

de uso cotidiano.

Figura 8: Tela de vídeo aulas do Hand Talk.
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Fonte: captura de tela, realizado pela autora, do aplicativo Hand Talk (2017).

Além disso, o app também permite ao usuário configurar algumas propriedades (figura

9, esquerda), como velocidade da animação, controle de legendas e confirmação de áudio

(quando a mensagem a ser traduzida é enviada por áudio para o app) e possui um setor de ajuda

(figura 9, direita), que permite ao usuário fazer perguntas ou consultar algumas perguntas

frequentes.

Figura 9: Telas de configuração (esquerda) e ajuda (direita) do Hand Talk.

Fonte: captura de tela, realizado pela autora, do aplicativo Hand Talk (2017).
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6.3.3 ProDeaf

O aplicativo ProDeaf (figura 10) também é semelhante aos outros aplicativos de

tradução da língua portuguesa para língua brasileira de sinais. Um dos objetivos de sua criação

é permitir que empresas que possuem sites na internet possam promover acessibilidade e

inclusão social a seus clientes e colaboradores.

Figura 10: Tela inicial do ProDeaf.

Fonte: captura de tela, realizado pela autora, do aplicativo ProDeaf (2017).

Como é possível ver na figura 10, lado direito, esse aplicativo possui a opção de dois

idiomas de acesso (inglês norte americano e português do Brasil) ampliando ainda mais a

acessibilidade do app, e a ampliação das áreas/locais de uso. Seu menu (figura 11) de

ferramentas é mais resumido do que os demais
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Figura 11: Menu do ProDeaf.

Fonte: captura de tela, realizado pela autora, do aplicativo ProDeaf (2017).

Outro de seus diferenciais está em ter um dicionário interno (figura 12) mais acessível,

que é possível salvar no aparelho móvel através de download. Ao acessar o dicionário abre-se

uma listagem com as letras do alfabeto (figura 12, esquerda), e selecionando uma letra, abre-se

um leque de opções de palavras (figura 12, direita) que se iniciam com a letra desejada.

Escolhendo uma das palavras o intérprete “fala” para que você aprenda a sinaliza-la em

LIBRAS.

Figura 12: Dicionário do ProDeaf assim que aberto (esquerda) e quando se escolhe uma
letra (direita).

Fonte: captura de tela, realizado pela autora, do aplicativo ProDeaf (2017).
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Diferente dos outros apps, o avatar do ProDeaf não gira os 360º (figura 13), limitando

a visualização do personagem, mas isso não interfere na compreensão na leitura dos sinais

realizados.

Figura 13: Movimento de rotação do personagem do ProDeaf.

Fonte: captura de tela, realizado pela autora, do aplicativo ProDeaf (2017).

Há uma outra opção em sua interface, seguindo no menu do app (figura 11), que é o

item “Frases Comuns”. Neste setor há uma caixa de diálogos de frases comuns (figura 14) como

por exemplo: Qual o seu nome? Prazer em te conhecer, entre outras.
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Figura 14: Página de frases comuns do ProDeaf.

Fonte: captura de tela, realizado pela autora, do aplicativo ProDeaf (2017).

Além disso, o outro diferencial deste app é que ele oferece o webLIBRAS (um intérprete

virtual para um site externo) (figura 15); assim o site se tornará acessível para pessoas com

deficiência auditiva.

Figura 15: Página de webLIBRAS do ProDeaf.

Fonte: captura de tela, realizado pela autora, do site ProDeaf (2017).

Para se ter o acesso a esse sistema é fácil, pois tem passo a passo explicando cada etapa

que a pessoa deve seguir, tem planos que vão do gratuito ao pago. No plano gratuito você tem
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até 1000 traduções por mês, no plano pago básico você tem até 2000 traduções por mês, já no

básico II você 5000 traduções por mês e o plano especial você tem traduções ilimitadas.

6.3.4 Librazuka

Este aplicativo surgiu de um projeto de TCC de três alunos do curso de computação da

Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo. O aplicativo tem em sua interface (figura 16)

quatro opções de acesso, sendo elas: Teoria, Jogos, Realidade aumentada e o dicionário. Em

seu módulo teórico possui opções de alfabeto, números e gramática. Além de possuir jogos que

ajudam na fixação dos conteúdos abordados.

Figura 16: Página inicial do Librazuka.

Fonte: captura de tela, realizado pela autora, do aplicativo Librazuka (2017).

Seu diferencial se dá pelo módulo de realidade aumentada, pois ao posicionar a câmera

do celular sobre uma imagem, uma animação 3D é exibida demonstrando qual o sinal em

LIBRAS para aquela palavra. Algumas das atividades encontram-se ilustradas na figura 17.

Figura 17: Algumas atividades disponíveis Librazuka.
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Fonte: captura de tela, realizado pela autora, do aplicativo Librazuka (2017).

Para melhorar ainda mais o aprendizado e torná-lo significativo, o aplicativo LibraZuka

contém dois dicionários: um para Ordem alfabética e outro de Configuração de Mão (figura 18),

que explica detalhadamente a posição e o movimento das mãos para a correta sinalização.

Figura 18: Página de webLIBRAS do ProDeaf.

Fonte: captura de tela, realizado pela autora, do aplicativo Librazuka (2017).

6.3.5 Transcriber

O Transcriber for Whatsapp (figura 19) é um aplicativo gratuito para celulares que

tenham sistema operacional Android. Ele converte os áudios recebidos via Whatsapp em texto.

Figura 19: Página de abertura do Transcriber.
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Fonte: captura de tela, realizado pela autora, do aplicativo Transcriber (2017).

Quando o usuário abre o aplicativo pela primeira vez, tem acesso a um tutorial que o

ensina a configurar o aplicativo por etapas, é rápido e de fácil utilização.

Esse recurso é importante para pessoas que tem problemas de audição, que não

conseguem ouvir os áudios recebidos; e também é bom para ouvintes que não querem ouvir o

conteúdo em locais públicos e preferem manter a discrição.

Ele tem uma interface simples, porém não muito intuitiva, como é possível ver na figura

19, e seu funcionamento é básico. O “não ser muito intuitivo” se refere ao fato de que o

funcionamento no aplicativo não corre na janela do próprio aplicativo, e sim na janela do

Whatsapp dentro da conversa que possui o áudio a ser transcrito.

Para se fazer uma transcrição, basta pressionar e segurar o player de áudio da mensagem

recebida, tocar no botão compartilhar que aparecerá na tela a opção do app Transcriber for

Whatsapp. A frase (ou conjunto de frases) transcrita(s) aparece(m) em uma janela pop-up por

cima do próprio Whatsapp. Assim como o Whatsapp e outros apps apresentados aqui, esse

recurso também precisa de internet para que funcione e o áudio possa ser transcrito.

6.3.6 Rede LIBRAS

O aplicativo Rede LIBRAS (figura 20) é um catálogo que reúne serviços e profissionais

fluentes em LIBRAS do estado do Rio de Janeiro, alguns exemplos são: Barbeiros, psicólogos,

dentistas, maquiadoras, creches, pedagoga, esporte e lazer, fotografias, associações de surdos
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entre outros. O Aplicativo também abre espaço para que profissionais que conhecem a LIBRAS

possam oferecer seu serviço de maneira acessível.

Figura 20: Página de abertura do Rede LIBRAS.

Fonte: captura de tela, realizado pela autora, do aplicativo Rede LIBRAS (2017).

O objeto desse app é fornecer ao surdo informações de locais bilíngues nos quais ele

poderá encontrar os serviços de profissionais que respeitam a diversidade e promovem a

acessibilidade e a inclusão através da LIBRAS.

6.3.7 Repositório Institucional da UFSC

O Repositório Institucional (RI) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

(figura 21) é um site onde vários materiais científicos são armazenados e disponibilizados para

facilitar a busca por trabalhos e artigos científicos. O repositório ajuda na divulgação dos

pesquisadores e da produção científica da universidade de Santa Catarina, para assim preservar

sua memória intelectual.

Figura 21: Página de abertura do Repositório Institucional da UFSC..



62

Fonte: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104070

No repositório pode-se encontrar artigos e trabalho em diversas áreas, porém foi

acessado a que está em foco nesse trabalho de conclusão de curso. Observou-se que tem uma

parte totalmente voltada para as pessoas com deficiência auditiva. Nessa parte encontra-se

coleções, e nesse mesmo local há opções para escolher e observar o assunto ser traduzido para

língua brasileira de sinais. Alguns desses exemplos são: Coleções de DVDs bacharelado e

licenciatura, festival de folclore sinalizado, provas e trabalhos de conclusão de cursos. O que

mais chama atenção é que até os artigos são traduzidos para língua de sinais e é uma parte

voltada integralmente para surdos, pois não possui áudio ou legenda.

6.3.8 Canais de vídeo do Youtube®

6.3.8.1 Canal – Danrley Oliveira

Danrley Oliveira se inscreveu no Youtube® desde 02 de agosto de 2016. Seu canal

(figura 22) tem 879.095 visualizações, ele é professor e Intérprete de LIBRAS e especializado

no aprendizado e ensino de LIBRAS. No canal podem ser encontradas dicas sobre como

aprender e como aumentar a fluência em LIBRAS de forma fácil e eficiente! Embora o foco do

canal seja a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, a grande maioria das dicas também pode

ser aplicada no estudo de outras Línguas de Sinais.

Figura 22: Canal – Danrley Oliveira.
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Fonte: https://www.Youtube.com/channel/UCfMubI5KZrlwe2RrOC-2kqw

6.3.8.2 Canal –Tube LIBRAS

O Tube LIBRAS está inscrito no Youtube® desde 11 de julho de 2016. Seu canal (figura

23) tem 279.250 visualizações, é um curso de LIBRAS para iniciantes. Felipe Sabará dispõe o

conteúdo de forma grátis! Disponibiliza Atividades, curiosidades, músicas e dicas.

Figura 23: Canal –Tube LIBRAS.

Fonte: https://www.Youtube.com/channel/UCW2IBb1PwAoopQxt1IPjq0A

6.3.8.3 Canal – Aprenda LIBRAS - Kelly Canuto

O Aprenda LIBRAS é um canal do Youtube® inscrito desde 05 de março de 2016. Seu

canal (figura 24) tem 38.195 visualizações, é um canal que tem como objetivo ensinar dicas

para pessoas que tenham curiosidades em aprender a arte de se comunicar com os surdos através

da língua de sinais. A Youtube®r também disponibiliza seu site para receber dicas.

Figura 24: Canal – Aprenda LIBRAS - Kelly Canuto.

Fonte: https://www.Youtube.com/channel/UCrYj59vxutDgmslMMTVW_zQ

6.3.8.4 Canal – LIBRAS em Prática - SILVA, Reginaldo
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O LIBRAS em Prática é um canal do Youtube® inscrito desde 03 de setembro de 2010.

Seu canal (figura 25) tem 5.633.906 visualizações. É um canal voltado para os surdos, trazendo

conteúdos para esse público independente de sua região. Onde tudo o que é postado é revisado

e os mesmos respeitam as especificidades de cada região. Eles também postam músicas

traduzidas para a LIBRAS, não em português sinalizado, mas sim utilizando a língua brasileira

de sinais e suas singularidades.

Figura 25: Canal – LIBRAS em Prática - SILVA, Reginaldo.

Fonte: https://www.Youtube.com/user/MrRegils/featured.

7. ANÁLISE DOS DADOS LEVANTADOS

Neste item serão levantadas discussões a respeito dos dados apresentados nos itens

anteriores sobre formação docente, dados locais, Tecnologias Assistivas, discussões e

iniciativas pessoais e públicas sobre LIBRAS e inclusão de surdos e deficientes auditivos.

7.1 A formação docente local

Como foi apresentado no item 6.2, o preparo docente para a inclusão e a compreensão

e uso da LIBRAS no processo de ensino ainda é muito defasado. O item 6.2.1, que trata da

formação docente nas Instituições de Ensino Superior de Santo Antônio de Pádua, mostra que

apensas duas instituições oferecem cursos de Licenciatura, totalizando 7 cursos distribuídos em

2 instituições, 6 em uma instituição pública e 1 em uma instituição privada. Como apresentado,

de uma maneira geral, em média, os cursos de licenciatura das Instituições existentes

apresentam a disciplina LIBRAS como disciplina obrigatória, e uma disciplina de inclusão

como disciplina optativa.

Como aluna, que já cursou esta disciplina, trabalhar LIBRAS em uma disciplina de 30h

não é o suficiente para preparar o futuro docente para atuar com um público tão específico. O
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professor por muitas vezes é pego de surpresa, e sem o preparo adequado, quando entra no

mercado de trabalho e se depara com uma situação que requer inclusão, de alguma forma, de

um aluno com alguma necessidade específica.

Já é sabido que é importante e necessário que os professores sejam preparados

adequadamente, como diz a Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994) e a Lei de Diretrizes e

Bases da Educação (BRASIL, 1996). Porém, assim como nos cursos mencionados, os futuros

professores, são formados, de uma forma geral, para atuar com alunos ideais (sem necessidades

educacionais especiais, sem dificuldade psicossociais, linguísticos, familiares e/ou de

aprendizagem), o que torna a realidade e diversidade nas escolas muito distante das teorias

estudadas nas Instituições de Ensino Superior (RODRIGUES, 2003).

Diante dessa situação, docentes formados ou que vão se formar saem despreparados

para atuar em uma escola tão diversificada como as dos dias atuais. O que de certa forma não é

nada bom, pois fala-se de vida, de uma educação de qualidade. Como professores que deveriam

ter uma formação melhor, perante os incisos escritos nas DCN tem em sua formação duas

disciplinas relacionadas a inclusão? Sendo que uma delas o docente pode optar por não fazer.

Como ajudar na permanência dos alunos com necessidades especiais quando não se há recursos

ou até mesmo uma ajuda do governo? Pois no Art. 2º da LDB diz que a educação, é dever da

família e do Estado, porém o estado não faz grande coisa para melhorar a educação de forma

geral, quem dirá de alunos com necessidades especiais. Isso se contrapõe a mais uma coisa que

se encontra nesse mesmo artigo, que diz que os princípios do mesmo devem se dar pela

liberdade e que tenham ideais voltados para solidariedade humana, porém de solidário não tem

nada. O que se vê são salas de recursos mal estruturadas, que mais servem para uma aula de

reforço do que uma aula diferenciada e dizem ajudar esses alunos, mas os exclui, pois quando

se coloca uma sala de recurso no contra turno onde alunos considerados “normais” não são

convidados a participarem e se interagir com o mundo do “outro” da mesma forma que esses

alunos especiais tentam se integrar, não pode ser considerado inclusão.

Quando não se tem nenhuma interação ou atividades em conjunto, até por que nessas

salas de recursos há na maioria das vezes uma professora que ajudaria a todos, mas os alunos

muita das vezes tem necessidades especiais diferentes, o que tornaria a vida dessa professora

um pouco complicada, já que ela teria que ter uma metodologia para cada um deles e teria que

ter uma formação específica para cada uma dessas necessidades, sendo que se as universidades

disponibilizasse a formação que é direito dos licenciados perante a lei, não haveria necessidade

de se ter uma sala de recurso o que ajudaria em uma inclusão significativa, pois cada um dos

formandos de diversas áreas saberiam lidar com essa diversidade de alunos ajudando-os na
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compreensão das disciplinas e assim talvez eles estariam preparados para viver em uma

sociedade excludente e poderiam se preparar para sua qualificação no trabalho, tendo mais

autonomia e segurança.

Eles teriam igualdade e condições para permanecerem na escola, como diz no Art. 3°

no I inciso, eles teriam liberdade para aprender, ensinar, pesquisar e divulgar sua cultura como

diz o II inciso, poderiam expor o pluralismo de ideias e poderiam ter a garantia de um padrão

de qualidade.

7.2 Iniciativas públicas e suas repercussões

A prova de Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2017 teve por tema proposto

para redação “Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”. Os candidatos

deveriam argumentar e propor maneiras de intervir respeitando os direitos humanos, onde

alunos de várias instituições brigam por uma vaga no ensino superior ou por bolsas em uma

faculdade particular.

Através de comoções vistas na internet diversas pessoas reclamavam do tema, se diziam

chocada ou insatisfeitos, mas havia também pessoas a favor do tema. A reclamação foi geral, o

fato de não saberem sobre o tema chegava a ser bizarro, mediante a tantas leis implantadas e

discussões a cerda de inclusão. Suas justificativas sobre o tema da redação eram em sua maioria

muito parecidas.

Os relatos aqui apresentados e discutidos foram observados na rede social Facebook®

no dia seguinte à realização da prova do ENEM. As imagens e identificações dos usuários foram

preservadas, bem como sua escrita da forma na qual foi postada (mesmo com os erros crassos

de pontuação e gramática e a linguagem informação e coloquial), pois a exposição pessoal não

é o objetivo deste levantamento, mas sim a apresentação das diferentes opiniões, mesmo que

sejam contrárias aos ideais deste trabalho, pois até nas opiniões divergentes é possível levantar

discussões construtivas. Iniciando o apanhado dos relatos e opiniões colocadas de forma pública

no Facebook®, temos a pessoa A, com o comentário apresentado na figura 26.

Figura 26: Comentário de A no Facebook em 05 de novembro de 2017.
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Essa pessoa (figura 26) diz que o assunto não está em evidência, porém o assunto

inclusão é o que mais se vê pelo simples fato da ocorrência da exclusão dos mesmos. O tema

em si é algo que estamos vivendo, é algo que vemos em nosso dia a dia. Nossas escolas não

possuem estrutura para a inclusão de surdos em sala de aula regular, primeiro por que não é

passado para os alunos as informações sobre a comunidade surda, segundo por que as escolas

não possuem intérprete a disposição, terceiro por que as escolas não ensinam e não fazem uso

da língua de sinais e quarto, as faculdades de licenciatura não formam professores qualificados

para isso. Caso isso tudo fosse feito os alunos participantes do ENEM não estariam ferrados e

sim escreveriam a redação com facilidade.

Figura 27: Comentário de B no Facebook em 05 de novembro de 2017.

Essa outra pessoa, B (figura 27), expõe sua dúvida, que com toda certeza é a dúvidas de

muitos. Se há ou não banca específica para corrigir as provas dos alunos surdos, não fica em

evidência, porém é algo que devia estar ao alcance de todos, principalmente para compreender

melhor o que está sendo proposto através das mudanças impostas.

Figura 28: Comentário de C no Facebook em 05 de novembro de 2017.
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Essa outra pessoa, C (figura 28), faz piada da condição em que se encontra a educação

brasileira e ainda ressalta que o uso do tema é somente para saber o que fazer com a comunidade

surda brasileira. Além disso é possível observar que, comparado aos relatos apresentados nas

figuras 26, 27, este é que possui a maior quantidade de manifestações positivas de outros

integrantes (17 ao todo, contra 7 da figura 26 e nenhuma da figura 27), o que mostra

concordância de ideias. Este é um fato é muito triste, porém é a realidade vivida nos dias atuais.

Apesar de todas as leis criadas para a melhoria da vida dos surdos, pouca coisa realmente é feita.

Figura 29: Comentário de D no Facebook em 05 de novembro de 2017.

Nesse outro caso, a pessoa D (figura 29), que comenta sobre o assunto é uma professora.

Ela declara que somente pessoas que podem pagar, tem o ensino de qualidade. Diz que já

abordou o tema em sua sala e acha que a LIBRAS deveria ser a segunda língua ensinada nas

escolas. É possível notar que a sua opinião tem uma abordagem mais crítica do que a

apresentada pela pessoa C, na figura 28; o que deve se atribuir a sua profissão e a sua provável

preocupação com a inclusão dos surdos e o ensino de LIBRAS, já que a pessoa relata isso

quanto fala de sua prática docente.

Figura 30: Comentário de E no Facebook em 05 de novembro de 2017.
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Essa pessoa, denominada E (figura 30), foi totalmente a favor do tema, porém lamenta

pelos alunos de escola públicas e pelos alunos que fazem cursinhos onde o tema inclusão

parece não ser mencionado. Diante desses depoimentos uma coisa fica clara, a inclusão não

está sendo tratada na comunidade escolar, isso está claro para todos.

Figura 31: Comentário de F no Facebook em 05 de novembro de 2017.

Já nesse caso, a pessoa F (figura 31), que também é professora como a pessoa D (Figura

29), diz que os seus alunos se deram bem com o tema abordado no ENEM. Porém isso é minoria

se olharmos o todo. Esse tipo de educação deveria estar disponível para todos, porém não está.

É hora de abrir os olhos e ver que o mundo está evoluindo, e só permanece nele quem se adapta.

Uma educação de qualidade é direito de todos, e dever do Governo proporcionar para todos;

mas também cabe a sociedade fazer o seu papel de cobrar essa educação de qualidade e

promover a inclusão através da preocupação com o próximo.

Estes seis relatos foram apresentados com a finalidade de ilustrar alguns pontos de vista

e realidade da nossa sociedade. Elas servem para pontuar alguns fatos: (i) o governo não

disponibiliza subsídios para a melhoria da educação e da promoção da inclusão; (ii) com

exceção da pessoa A, mostram pessoas críticas com relação ao tema, voltando-se para mudança

e para a igualdade; (iii) representados pela pessoa A, também mostram pessoas que ainda não

compreendem a importância da discussão e da promoção da inclusão de surdos e deficientes

auditivos na sociedade e na comunidade escolar. Esses fatos são importantes para nortear

algumas discussões e ações, pois percebe-se o comportamento da sociedade e a situação na qual

o governo mantém a sua população.
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7.3 Tecnologias Assistivas

Para uma melhor atuação profissional, é importante que os professores sejam

instrumentalizados para atender as peculiaridades e necessidades apresentadas pelos seus

alunos. Existem diversos recursos que podem, e devem ser utilizados pelos professores no

cotidiano escolar, para promover a inclusão dos alunos surdos e com deficiência auditiva, e

sensibilizar e conscientizar alunos ouvintes com relação a socialização de alunos usuários da

LIBRAS. Como colocado acima, uma das formas de instrumentalizar os docentes para melhorar

a inclusão e a atuação dos mesmos nas escolas e na educação básica é orientá-los com relação

a existência e as formas de uso dos recursos disponíveis, que tratam as LIBRAS e todas as suas

formas de inclusão, seja através de debates, seja através de discussões, ou de ações mais práticas,

como transcrições Português-LIBRAS e LIBRAS-Português.

No caso do INFES/UFF, onde todas as turmas fazem a disciplina de LIBRAS com o

mesmo docente, e quase na mesma turma, é possível colocar que não são utilizados nesta

disciplina nenhum recurso tecnológico que possibilite ao futuro professor a melhoria da sua

atuação e a possibilidade de promover inclusão de alunos surdos e deficientes auditivos. Com

a pesquisa feita para esse trabalho pode-se observar que vários recursos poderiam ser utilizados

para instruir os futuros docentes em sua função como professor. São tecnologias que visam

ajudar na atuação do professor em sala de aula, pensando na inclusão e na participação de

pessoas com deficiência auditiva. Um exemplo seria que se faltasse um intérprete em sala de

aula, um dos aplicativos aqui apresentado como intérpretes virtuais (avatar) serviriam para

ajudar na comunicação entre o professor e o aluno surdo e entre o aluno surdo e o aluno ouvinte

da sala de aula regular.

A disciplina de LIBRAS acontecia com presença semipresencial. Os encontros

aconteciam de 15 em 15 dias, na semana que não tinha aula os alunos acessavam a plataforma,

assistia videoaulas para fazer as provas, no caso era como se fosse uma professora virtual na

qual não se tinha acesso, as videoaulas eram somente para conseguir fazer os exames na

plataforma. Na disciplina de LIBRAS não foi apresentada pelo docente nenhuma tecnologia ou

qualquer outro recurso para ajudar na fixação dos conteúdos estudados ou abordados em sala

de aula, porém alguns dos alunos da turma descobriram sobre o aplicativo Hand Talk e o

baixaram para poder consultar antes da prova.

As tecnologias são de grande importância, pois ajudam na melhor compreensão dos

conteúdos, além de ser algo diferente e cativante. Quando a professora marcava prova
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presencial ela mandava os alunos estudarem o tema em casa, e no dia da prova ela dava uma

revisão e escolhia um diálogo para cada um e mandava que entrassem em grupos ou formasse

uma dupla, assim essas pessoas decidiam como faria esse diálogo a fim de ser avaliados.

A disciplina em si é bem técnica, o que se aprende de sinalização em sala de aula está

disponível em na internet. Não desmerecendo o trabalho da professora, pois a mesma só segue

o cronograma que lhe é imposto. O mais importante não é contemplado na grade dessa

disciplina obrigatória, que é ensinar o como atuar em uma sala de aula que tenham alunos com

disfunção auditiva, a importância do aprendizado da LIBRAS, procedimentos didáticos

diferenciados e inclusivos, dentre outras coisas.

Uma vez que a disciplina de LIBRAS possui caráter técnico de sinalização e datilologia

(que significa soletrar na língua de sinais), e que mudanças na matriz dessa disciplina estão fora

do escopo dessa monografia, a contribuição que este trabalho apresenta é que sejam

incorporadas ferramentas tecnológicas auxiliares, como os aplicativos apresentados, para que

esse procedimento técnico seja facilitado e dinamizado. É uma forma não apenas de facilitar o

aprendizado técnico dos futuros professores, mas também apresenta-los a ferramentas que

podem ser uteis em sala de aula quando esses licenciandos forem inseridos no mercado de

trabalho

7.4 Proposta de ação

Como apresentado, boa parte da população brasileira é afetada por algum tipo de

deficiência, sendo assim, há uma necessidade básica de se promover a acessibilidade em todos

os níveis no país. Para a deficiência auditiva, onde o principal problema é a comunicação,

algumas soluções tecnológicas foram desenvolvidas, sendo apresentadas neste trabalho. O

Hand Talk e o ProDeaf podem ser utilizados para facilitar a comunicação do deficiente auditivo

com o ouvinte e estimular a aprendizagem de LIBRAS pela população.

Pensando na integração do aluno surdo na comunidade escolar e na sociedade, na falta

de qualificação dos docentes atuantes e dos docentes que ainda estão se formando, frente a

nossa realidade dentro das universidades. A melhor forma de se promover a inclusão e

conseguir um pouco de abertura de um aluno surdo sem que haja uma ponte feita pelo intérprete,

seria andar lado a lado com a tecnologia que a cada dia está mais avançada e promete ajudar a

suprir muitas coisas. O uso de canais do Youtube® ou até mesmos os aplicativos sobre LIBRAS

aqui apresentados poderiam ser utilizados como uma ferramenta para ajudar o professor a

adquirir mais conhecimento na obtenção da língua brasileira de sinais.
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Há no Youtube® alguns canais que falam sobre a comunidade surda, sobre a história dos

surdos e até mesmo canais que ensinam desde a datilologia à conversações mais avançadas.

Métodos diferenciados deveriam ser utilizados tanto em uma sala de aula regular quanto

em uma sala que possua aluno surdo ou com deficiência auditiva. Uma das propostas seriam

que o professor fizesse uma mobilização sobre o tema “Língua Brasileira de Sinais” trazendo

para comunidade escolar, incluindo pais e alunos, um pouco sobre a cultura e a comunidade

surda, para que todos saibam um pouco mais sobre a “vida” não só desse aluno, mas sim de

uma grande parte da população.

O segundo passo seria estimular a utilização e produção de tecnologia e recursos

didáticos em sala de aula, como por exemplo: vídeos com a presença de um intérprete; vídeos

legendados; imagens para fazer associações; música transcrita; dentre outros. Uma forma de

promover a conscientização e a inclusão, além de fortalecer a interação aluno-aluno e estimular

os alunos ouvintes a desenvolverem materiais didáticos que buscam a inclusão de alunos surdos

e alunos e com deficiência auditiva, para que estes possam aprender um pouco sobre os sinais

de forma significativa.

No terceiro passo, seria o professor junto com a comunidade escolar promover a

divulgação da importância da inclusão dos surdos e de deficientes auditivos para a comunidade

local, através de ações como: palestras abertas à comunidade; musicais e encenações

apresentadas pela comunidade escolar; passeata organizada pela comunidade escolar a ser

realizada no dia do surdo; debates sobre a inclusão escolar e social dos surdos; a comunidade

escolar realizar pequenos cursos de extensão para envolver a comunidade local na luta pela

acessibilidade através da LIBRAS.

Todos esses passos são iniciativas que podem ser tomadas junto às instituições de ensino

de educação básica, e até mesmo de ensino superior, uma vez que preparam professores para

atuar em sala de aula na base da educação.

Outra medida que pode ser tomada é a conscientização através da divulgação científica

de cartilhas educativas como as disponibilizadas nesse trabalho.

As cartilhas aqui disponibilizadas foram construídas com informações coletadas para

esta monografia e, como colocado acima, com o uso de linguagem direta e acessível, tem como

propósito a apresentação básica de informações sobre a surdez, suas possíveis causas, e algumas

classificações (APÊNDICE A), a apresentação da Língua Brasileira de Sinais (APÊNDICE B)

e a apresentação básica de alguns exemplos de Tecnologias Assistivas relacionadas a LIBRAS

que podem ser utilizadas no processo de ensino (tanto do surdo quanto do ouvinte) (APÊNDICE

C). Espera-se que esse material instrucional seja mais uma ferramenta para que as informações
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nele reunidas sejam disseminadas em diferentes locais, aumentando o conhecimento científico,

diminuindo a exclusão, e dando início a pesquisas e discussões mais profundas sobre a inclusão

e a educação dos surdos. Este material pode ser utilizando tanto nas escolas quanto na

comunidade local, como ferramenta complementar para atividades conscientização e de

inclusão, além de servirem como fonte de informação para fomentar discussões e ações futuras.

Espera-se também que estes materiais também alcancem as famílias dos surdos que ainda os

veem como pessoas incapazes de conviver em sociedade, e que dessa forma, compreendam

melhor a situação e busquem a melhoria da qualidade de vida de seus familiares.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O rompimento dos paradigmas que sustentam o conservadorismo das escolas e

questiona os modelos ideais de alunos foi o que motivou a não aceitação das 11 propostas feitas

pelos surdos na Conferência Nacional de Educação, que teve o intuito de elaborar o Plano

Nacional de Educação para melhorar o processo de ensino dos surdos. Porém apenas três destas

propostas foram aceitas. Como justificativa eles diziam que as escolas e metodologias usadas

para a educação dos mesmos estavam indo na contramão ao que se considerava educação.

A inclusão rompe com os paradigmas que sustentam o conservadorismo das escolas,
contestando os sistemas educacionais em seus fundamentos. Ela questiona a fixação
de modelos ideais, a normalização de perfis específicos de alunos e a seleção dos
eleitos para frequentar as escolas, produzindo, com isso, identidades e diferenças,
inserção e/ou exclusão. (ROPOLI; et al., 2010, p.4)

Sabe-se que a formação de professores é o que determina a efetivação da política de

inclusão na educação. Isso mostra que os professores precisam ser melhor preparados, já que

inúmeros estudos apontam que eles não sabem como lidar com alunos que tenham alguma

necessidade especial, além de não ter experiência e de não conseguir administrar a grande

quantidade de alunos inseridos em uma sala de aula regular (GLAT; PLETSCH, 2010).

Como pode-se observar, os cursos de licenciatura oferecidos nas universidades

UFF/INFES e FASAP, em Santo Antônio de Pádua, não dão base para uma formação na qual o

docente sai apto para lidar com a diversidade da comunidade escolar, e muito menos para

efetivar a política de inclusão na educação. Por isso a proposta desse trabalho foi, além de

retratar essa realidade, disponibilizar material informativo de conscientização e material

informativo sobre Tecnologias Assistivas que podem ser utilizadas como ferramenta para suprir

essa deficiência e contribuir com o processo formativo de professores e alunos.



74

Na LDB aborda que as universidades ou instituições superiores têm total

responsabilidade pela formação inicial dos professores. Isso já vem sendo apontado pelo

Ministério da Educação sobre essa necessidade de melhorar e inserir disciplinas que são

voltadas para a educação especial inclusiva nos cursos de graduação, mas principalmente nas

licenciaturas que formam profissionais que diariamente convivem com essa realidade na

comunidade escolar. Porém os cursos, como pode ser observado no levantamento desse trabalho,

apesar de possuírem em sua grade curricular disciplinas que abordem Educação Inclusiva e

LIBRAS, mesmo que de forma superficial, a que considero a principal delas (Educação

Inclusiva) é oferecida como disciplina optativa, não havendo nenhuma disciplina obrigatória

que possua uma abordagem direta e específica sobre as necessidades educativas especiais

Como colocado por Ropoli e colaboradores (2010, p.7), “A escola comum se torna

inclusiva quando reconhece as diferenças dos alunos diante do processo educativo e busca

participação e o progresso de todos, adotando novas práticas pedagógicas”. Não é somente criar

salas de recursos mal estruturadas, que tem o intuito de ajudar esses alunos, mas no fim acaba

os excluindo. A escola precisa criar programas de interação familiar ou atividades em conjunto

com a comunidade, para que assim esses alunos surdos possam se sentir aceitos e respeitados

perante seus colegas e sociedade. As mudanças necessárias não dependem exclusivamente da

escola, mas podem começar por esta, através da sua conscientização, e consequente atualização,

para aplicar e incentivar novas práticas docentes e educacionais compatíveis com a inclusão e

o novo modelo de sociedade.

Há uma contradição que talvez seja fruto da experiência que os brasileiros vêm tendo

ao longo dos anos. É raro onde a inclusão de alunos especiais no ensino regular tem sido uma

iniciativa de setores de educação especial, onde os mesmos se encarregam do suporte e de tudo

que ocorre com esse aluno, desde seu desenvolvimento em sala de aula especial ao

encaminhamento para a classe regular. (GLAT; PLETSCH, 2010).

Glat e Pletsch (2010) também levantam questões sobre a disponibilidade da

universidade ir a campo, para poder assessorar as escolas de educação inclusiva. Enfatiza

também que não terão todas as respostas, mas tem recursos e interesse em analisar o que já está

sendo feito para buscar resultados eficazes. Para que isso aconteça é fundamental que haja uma

relação de intimidade entre a universidade e a rede regular, o que não é visto nos cursos de

licenciatura, pois não há um encaminhamento de alunos em estágios supervisionados para

escolas de educação especial. Uma medida paliativa, para mudar um pouco essa realidade não

inclusiva, é que alguns docentes mais preocupados com a inclusão e com a formação docente

que favoreça a inclusão, utilizam suas disciplinas (como instrumentação e estágio
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supervisionado) para que convivam com a realidade de salas de recursos e com salas regulares

que possuem alunos com diferentes necessidades educacionais, como é feito no curso de

Ciências Naturais.

As duas universidades que estão disponíveis na região que oferecem cursos de

licenciatura disponibilizam apenas a disciplina de LIBRAS com uma ementa e uma carga

horária muito superficial às necessidades de formação docente para a inclusão educacional e

social de surdos e deficientes auditivos. É preciso que haja uma revisão nas ementas dos cursos

a fim proporcionar novas práticas pedagógicas e a formação de profissionais mais capacitados.

Como colocado anteriormente, uma das formas de contribuir com a defasagem na formação

docente é o uso de ferramentas alternativas/assistivas, que servem de auxilio não só para os

ouvintes aprenderem a se comunicar com o surdo, mas também para o surdo traduzir a

comunicação feita pelos ouvintes. Como levantado nesse trabalho, existem atualmente diversas

ferramentas que podem ser utilizadas como suporte para ajudar no processo da inclusão escolar

e social de surdos e deficientes auditivos. Algumas dessas ferramentas são os app e softwares

apresentados acima, como por exemplo os aplicativos Hand Talk e Transcriber, o ProDeaf que

através do Web LIBRAS disponibiliza serviços de inclusão para páginas comerciais (para torná-

las inclusivas), o Rede LIBRAS que reúne informações sobre empreendimentos que promovem

a acessibilidade e inclusão da comunidade surda, e os canais do Youtube® feitos por surdos,

além dos canais feitos para surdos, que tratam de alfabetização surda, histórico da comunidade,

notícias traduzidas, dentre outras funcionalidades.

É possível, com todo o material existente atualmente, melhorar consideravelmente a

formação do futuro professor, para que o mesmo consiga promover a inclusão dos surdos e a

conscientização dos ouvintes, sempre buscando beneficiar o processo de ensino. É papel da

escola contribuir com a promoção da inclusão, assim como é papel das universidades formar

professores sensíveis e capazes de promover a educação a todos os indivíduos (seja ele surdo,

deficiente auditivo, cego, autista ou portador de outra necessidade educacional especial).

Com isso percebemos que as Tecnologias Assistivas podem auxiliar na permanência e

participação conjunta de alunos surdos ou deficientes auditivos com alunos ouvintes, além de

contribuir com a formação docente e toda comunidade.
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