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APRESENTAÇÃO
O exemplo não é original. Perguntaram a uma Doutora sobre o
que estava publicando ultimamente e ela respondeu: ‘Verifique o que
meus ex-alunos estão escrevendo’. Esse é o caso da presente publicação. A resposta, singela, possui para mim um amplo significado.

S UM Á RIO

Tenho a grata satisfação de organizar e apresentar este livro,
fruto do trabalho docente e de pesquisa de uma ex-orientanda do Mestrado Profissional em Avaliação, da Faculdade Cesgranrio, Maria Eny
Leandro Picozzi e de suas ex-alunas de um Curso de Aperfeiçoamento
em Tradução e Interpretação em Libras. Embora o fator pessoal representado pelos laços de amizade que me ligam como Orientadora à
ex-Orientanda esteja presente, o conteúdo abordado, por si só, encerra aspectos evidentes de relevância no que se refere à educação e à
inclusão de alunos surdos à escola e à vida.
O tema focalizado é o surdo e uma série de facetas que envolvem a aprendizagem e a atuação de alunos surdos, na realidade atual.
Quais os contextos que envolvem a escolarização dos surdos? Qual o
amparo legal dado a esse grupo de alunos? Como se desenvolveu a
própria educação de surdos no mundo e no país? Como a língua apropriada para esses alunos foi criada e estabelecida? Quais os entraves
para a escolarização e a alfabetização dos surdos na escola? Qual a
necessidade de formação especifica de professores para o alunado
surdo? Como o currículo escolar atende ao ensino para alunos surdos?
Essas e outras questões foram abordadas nos capítulos que
compõem a presente publicação, aqui apresentados.
No primeiro capítulo, a própria Maria Eny Leandro Picozzi toma
a palavra e introduz o tema, abordando um pouco da história do sur-
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S UM Á RIO

do, incluindo a criação do Instituto Nacional de Educação de Surdos,
o INES, no Rio de Janeiro, e apresentando as recomendações provenientes de congressos e convenções específicas que trataram dos
direitos dos surdos, além de disposições legais que estabelecem os
direitos de todos os alunos matriculados na escola pública no país,
que tratam de igualdade de acesso e escolaridade. Aborda, ainda, a
luta pelo reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais ou LIBRAS,
como língua materna para os grupos de surdos, que só se concretizou
em 2002. Ao focalizar a escolarização do surdo, a autora traça o caminho trilhado pela adoção de métodos de ensino, suas limitações e
mudanças, e chega às orientações legais para orientar a formação de
professores que irão atuar no ensino com alunos surdos, aprovadas
em 2005. A Libras, como língua materna dos surdos, é ponto de defesa
para que esses alunos possam realmente participar do processo de
inclusão na escola.
No segundo capítulo, Maria Fatima Xavier Cruz Andrade aborda a inclusão do aluno surdo em seu processo de escolarização em
escolas do ensino regular. Trata da acessibilidade que se oferece e
precisa ser disponibilizada aos surdos no ambiente escolar. Enfatiza
os desafios existentes na formação de professores para atuarem na
educação bilíngue de alunos surdos, pois a capacitação docente precisa ser contínua, dada a complexidade pedagógica de uma educação
que atenda a características específicas e interesses diversos desses
alunos. Traz, ainda, a base legal de regulamentação e apoio a alunos
surdos no país.
No terceiro capítulo, Vanessa Gaby Rabello Panêtto focaliza a
importância do ensino da Língua de Sinais para os surdos, e como
essa disciplina necessita estar inclusa na formação de professores. Sinaliza a carência de atenção que muitas vezes tem envolvido o tema, e
que necessita ser solucionada. Esse ensino deve garantir uma comunicação ampla entre todos, surdos ou não, e favorecer a inclusão social
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dos surdos, contribuindo para a construção de uma comunicação sem
barreiras. Reafirma a importância da Língua de Sinais e a compreensão
de sua estrutura como uma língua. Coloca algumas questões sobre
o que é a cultura surda, de modo a ampliar o entendimento sobre a
vida dos surdos. Além disso, defende a inclusão do ensino da Língua de Sinais no currículo de formação de professores e nas escolas
regulares, buscando dirimir barreiras na comunicação e ampliando a
comunicação bilíngue.

S UM Á RIO

No quarto capítulo, Marianna Silva Marques da Rocha se dedica
ao processo de alfabetização da criança surda, buscando não apenas
a aprendizagem, mas também a autonomia do surdo na escola e na
vida. Sobre o ensino da Língua Portuguesa para surdos na fase da
alfabetização, é preciso descobrir as melhores estratégias pedagógicas para concluir o processo com qualidade. No desenvolvimento do
capítulo, a autora traça um breve histórico da surdez, e focaliza a necessidade do professor, do intérprete e de recursos apropriados para
o ensino. Na alfabetização dos surdos, o professor e o intérprete são
os mediadores para que a aprendizagem dos alunos ocorra. A autora
introduz o serviço Atendimento Educacional Especializado, oferecido
pelas escolas regulares, que presta apoio a alunos que demandam
acessibilidade. Duas estratégias de ensino bastante apropriadas e interessantes ilustram como o processo educacional de alunos surdos
pode ser otimizado.
No quinto capítulo, Amora Pinheiro Rodrigues busca evidenciar
a estreita relação entre a prática de esporte e a qualidade de vida, inclusive para os surdos. Traz evidências positivas do papel do esporte
e práticas desportivas para o ser humano, e sua inclusão no Ensino
Fundamental, nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio
e nas orientações específicas. Destaca o papel fundamental das Associações de Surdos ao valorizar a comunidade surda e sua inclusão
social no meio do esporte, em competições esportivas e na luta para
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garantia e reconhecimento dos diretos. Informa os ganhos de competidores surdos, a partir de 2009, em campeonatos, olimpíadas, copas
e jogos, chamando a atenção para as adequações de comunicação
necessárias para resultar em melhor entendimento de regras e relacionamento entre pessoas, surdas ou não.

S UM Á RIO

No sexto capítulo, Bhianca Moratelli Rodrigues Medeiros de Mello coloca em pauta os desafios existentes para a acessibilidade dos
alunos surdos em escolas da rede pública de ensino do Rio de Janeiro. O conceito de inclusão é relacionado à diversidade da educação
especial. No caso dos surdos, os aspectos culturais e sociais, além da
língua, pesam na construção da identidade desses alunos. O papel do
INES é ratificado na luta pelo reconhecimento da Língua de Sinais. A
autora destaca, ainda, a importância e a responsabilidade do intérprete
para os alunos surdos em sala de aula, refletindo sobre os limites da
ação desse profissional que tem papel essencial na comunicação dos
surdos em sala. A situação global dos alunos surdos demanda políticas públicas focalizadas e eficientes.
No sétimo capítulo, Roberta Peixoto Penha explora um tema
pouco pesquisado que abrange a identidade cultural, o bilinguismo e
o biculturalismo dos filhos ouvintes de pais surdos, ou seja, dos CODA
(children of deaf adults). A construção de uma identidade bilíngue dessas crianças e jovens perpassa a experiência da autora como CODA,
ouvinte na comunidade surda, ilustrando o tema. Diversos autores são
chamados para se posicionarem a respeito dos sujeitos bilíngues e
biculturais, o que aumenta o interesse pelo texto. A ampliação de experiências perceptivas e psicossociais que os CODA vivenciam enriquecem suas vidas e propiciam a formação de seres bilíngues e biculturais, que atuam como intérpretes de pais surdos, estabelecem uma
ponte entre dois mundos, o surdo e o ouvinte, e assim guardam uma
riqueza de relações interpessoais, lidando com as diferenças, partilhando afeto.
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Os capítulos, de per si, além de informativos, são instigantes
por meio das questões que são colocadas pelas autoras. Proporcionam um panorama abrangente sobre o tema principal – os surdos e
suas facetas.
Como representou para mim, desejo que a leitura acrescente,
aos interessados, conhecimento e compreensão sobre o tema.

Ligia Gomes Elliot

S UM Á RIO
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Capítulo 1

1

Surdo: raízes não tão esquecidas,
leis não tão lembradas...
Maria Eny Leandro Picozzi

Maria Eny Leandro Picozzi

SURDO:

raízes não tão esquecidas,
leis não tão lembradas...
DOI: 10.31560/pimentacultural/2021.957.16-30

Abordar um pouco da história do surdo e apontar alguns caminhos do processo de escolarização no país, passando pela legislação
que embasa as atuais políticas públicas, além de mostrar algumas
fragilidades e necessidades apresentadas pela comunidade surda,
fazem parte do presente capítulo de abertura do livro sobre surdez. O
intuito é que cada leitor tenha seu próprio caminho, que será aberto
para uma busca de novos conhecimentos sobre o mundo surdo e suas
especificidades.

INTRODUÇÃO
S UM Á RIO

Com a ideia de que muitas dúvidas surgirão ao longo da leitura
desse capítulo e que muitas perguntas necessitarão de outras leituras
e estudos para que não fiquem sem respostas, sentimos que há muito tempo deveríamos ter vivido esse momento em que a coletividade
respirasse esse restrito terreno, mas a nossa realidade se revela nos
mostrando que:
A presença do povo surdo é tão antiga quanto a humanidade.
Sempre existiram surdos. O que acontece, porém, é que nos
diferentes momentos históricos nem sempre eles foram respeitados em suas diferenças ou mesmo reconhecidos como seres
humanos (STROBEL, 2008, p. 42).

As palavras de Strobel (2008) soam o mais profundo, pois nos
remetem a sentimentos que envolvem os princípios básicos de dignidade, ao saber que alguém, independentemente de sua deficiência,
pode não ser respeitado como ser humano, mesmo sabendo que para
alguns é tão fácil de compreender a necessidade do respeito e entendimento, enquanto que para outros, essa dificuldade ainda persiste em
encontrar justificativas. A despeito de um possível não reconhecimento
da dignidade necessária e de algumas justificativas não serem plausí-
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veis, inicia-se a discussão dessa questão perpassando por situações
enraizadas em nossa sociedade.
É necessário saber de qual lugar se fala, de qual lugar se faz
parte, e de qual grupo se quer falar, pois analisar os pontos que estão
sendo abordados, seu contexto e o público atingido pelos entraves
advindos da situação, não é tarefa fácil, nem trivial. Outra questão são
os números, pois a Organização Mundial da Saúde (WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2021) informa que existem 500 milhões de surdos no
mundo e mais de 10 milhões no Brasil, de acordo com estudo feito pelo
Instituto Locomotiva e a Semana de Acessibilidade Surda.

S UM Á RIO

Com uma história visivelmente recheada com relações de poder,
torna-se necessário voltar o olhar para a construção de uma sociedade
solidária, com pensamentos voltados para a reconstrução de valores e
que tenha como foco os direitos e a valorização da diversidade, não só
da surdez, mas de todo impedimento a discriminação, que se encontra enraizada no solo fértil de nossa sociedade. Precisamos, portanto,
que floresçam, por todos os lugares, histórias que contemplem que
o surdo, de posse dos direitos garantidos pela legislação, possa ser
contemplado e respeitado na forma da Lei.
A responsabilidade de adaptação não pode, nem deve caber
ao surdo ou a qualquer outro ser para viver uma vida igualitária e justa.
Essa vivência deve ser construída no conjunto com a sociedade na
qual o indivíduo está inserido com as orientações maiores oriundas
das políticas públicas específicas para os surdos.
Tais políticas devem atender as especificidades apresentadas
pelos surdos para que não passem limitações ao exercer atividades
simples, para que não encontrem entraves ao realizar as mesmas atividades que os ‘ditos normais’, como estabelecer contato quando for às
compras, em sua língua materna, ir ao médico e poder ter informações
claras em sua língua com as orientações devidas, fazer compras na
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farmácia ou em qualquer outro lugar que não dependa a sua saúde,
mas que para o surdo seja também importante, quando precisa de
atendimento para seu filho ouvinte e o responsável surdo fica descontextualizado. O cotidiano do surdo para as demais pessoas que desconhecem esse universo, em muitas hipóteses é complicado e dificultado
por momentos simples para os ouvintes. Essas e outras questões
devem ser pensadas na construção de ações e de políticas públicas
voltadas para os surdos.

S UM Á RIO

Todos os surdos apoiados nas políticas públicas devem ter
acesso a condições em áreas básicas, não só na educação e saúde,
mas em todas as demais. Essas são condições para que possam
levar uma vida como a de seus irmãos, amigos e pais, para que não
sofram com constante comparação ou desigualdade com os seus
semelhantes, simplesmente pelo fato de não ouvir ou possuir uma
menor audição. Desse modo, as situações não devem causar uma
sensação de desconforto no cotidiano do surdo e um prejuízo nas
atividades desse conjunto de pessoas segregadas de um direto que
é respaldado por Lei.

O SURDO AO LONGO DA HISTÓRIA
Ao longo da história, os surdos foram respeitados, desrespeitados, lançados ao mar, sacrificados aos Deuses, lançados de rochedos, marginalizados, condenados à morte, vistos com imperfeitos,
proibidos de possuírem propriedades, considerados incapazes de
possuírem alma. Na civilização grega, os nascidos com qualquer tipo
de deficiência eram descartados, como retrata Strobel (2008).
Na Grécia, os sujeitos surdos eram considerados inválidos e
muito incômodos para a sociedade, por isto eram condenados
à morte – lançados abaixo do topo de rochedos de Taygéte, nas
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águas de Barathere – e os sobreviventes viviam miseravelmente
como escravos ou isolados. (STROBEL, 2008, p. 95).

Durante a Idade Média, somente os surdos com boas condições
eram educados, os demais eram colocados em instituições tipo asilos
junto com pessoas que apresentavam outros problemas, por acreditar
que os surdos possuíam anomalias que não permitiriam ser tratados
como pessoas “normais”.

S UM Á RIO

Em 1880, no Congresso de Milão, um grupo de ouvintes, substituiu a língua gestual pelo oralismo, sendo a técnica utilizada na educação dos surdos no final do século XIX e parte do século XX. Em
consequência, a educação dos surdos foi pautada numa visão oralista
da língua, não sendo admitido o uso de sinais. Assim, os surdos foram
proibidos de votar (REZENDE, 2010).
Entretanto, o método do oralismo não colaborava com a inserção dos surdos no mercado de trabalho, pois não eram capazes de
estabelecer uma conversa com ouvinte que fosse compreendida com
clareza pelo grupo majoritário.
A declaração de Salamanca esclarece no item III, Parágrafo 7,
que o “Princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as
crianças devem aprender juntas, sempre que possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter.”
(UNESCO, 1994). Estabelece assim, a convivência de todas as crianças, independentemente de suas deficiências, proporcionando que
convivam a despeito de suas diversidades.
Outro ponto importante a destacar sobre a declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) é que a Pedagogia é centrada no aluno,
pois não há o destaque que o aluno deve ser ouvinte ou que ele deve
ser normal, mas simplesmente aluno. Por isso, o destaque para esse
ponto é de que se precisa reler, entender novamente documentos já
citados, papéis antigos, leis que estão em gavetas e assim por diante
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para que pessoas que vivam no presente não percam, cada dia, um
pouco mais dos seus direitos.
No Art.1 da Declaração de Guatemala, o termo discriminação é
assim definido:
O termo “discriminação contra as pessoas com deficiência” significa toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, antecede de deficiência, consequência de deficiência
anterior ou percepção de deficiência presente ou passada, que
tenha o efeito ou propósito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício por parte das pessoas portadoras de
deficiências de seus direitos humanos e suas liberdades fundamentais. (CONVENÇÃO INTERAMERICANA ..., 1999, p. 3).
S UM Á RIO

É, por conseguinte, reafirmado na Convenção de Guatemala,
em 1999, que pessoas portadoras de deficiências teriam os mesmos
direitos e liberdades fundamentais que outras pessoas. Também não
seriam submetidas a discriminações por conta de suas deficiências.
Quando refletimos ao olhar determinadas leis e da necessidade de sua
existência, compreendemos que até hoje ainda precisamos de mandamentos para que sejam cumpridos, algo que é evidente para uns,
mas soa como obrigação para outros, por isso ainda precisamos de
Leis e de políticas públicas para que esses entraves não aconteçam
em nossa sociedade.
O Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) é a primeira escola de surdos no Brasil, fundado no Rio de Janeiro em 26
de setembro de 1857, centro de referência nacional na área da surdez, berço da formação da identidade linguística surda, apesar das
palavras tão bonitas sobre o Instituto e possamos atualmente dizer
verdadeiras, à época de sua criação um dos objetivos era a segregação para a retirada de pessoas com deficiência do convívio com a
sociedade (LIBRAS, [2021]).
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Em 1988, a Constituição do Brasil, em seu artigo 206, inciso I,
estabelece a “igualdade de condições de acesso e permanência na
escola” (BRASIL, 1988) e, dois anos depois, O Estatuto da Criança e
do Adolescente, em seu art. 55, determina que “Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede
regular de ensino.” (BRASIL, 1990). Portanto existe assegurado pelo
governo a condição de acesso e a obrigatoriedade de matrícula pelos
responsáveis, dois pontos fundamentais para que toda criança esteja
na escola. Mesmo assim encontramos muitos alunos fora do ambiente
escolar e deixando de exercer a cidadania e seu direito.

S UM Á RIO

A língua utilizada pela maioria dos brasileiros é a língua portuguesa e não é diferente para os familiares dos surdos, o que dificulta
o acesso desse público a sua língua materna, a Língua Brasileira de
Sinais ou LIBRAS. A língua materna majoritária da população, a língua
portuguesa, não facilita a comunicação do surdo com os seus pares,
o que torna mais difícil a caminhada para a aprendizagem da língua
materna, a LIBRAS.
A dificuldade imposta ao acesso a língua materna, a LIBRAS,
dificulta ainda mais o acesso aos grupos, que apesar de minoritários,
são os grupos de identidade dos surdos, representam sua identidade
cultural e o acesso a sua primeira comunicação ou ao que deveria
ser. Outro fato é que a LIBRAS só foi reconhecida pela Lei Federal nº
10.436, 24 de abril de 2002, conhecida como Lei de Libras e em seu
parágrafo único explicita:
Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma
de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de
natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos,
oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. (BRASIL, 2002a).
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A BUSCA DO CAMINHO PARA O
ENSINO DO SURDO NO BRASIL
Para efetivar o processo de escolarização da pessoa surda,
tendências, como o oralismo, comunicação total e bilinguismo foram
testadas e utilizadas para atender as demandas apresentadas com o
objetivo de incluir o surdo em escolas comuns.
Na proposta do oralismo intencionava-se a utilização da língua
oral para a concretização da aprendizagem da língua portuguesa escrita, porém sem resultados satisfatórios, pois:
S UM Á RIO

Nenhum outro evento na história de surdos teve um impacto
maior na educação de povos surdos como este que provocou
uma turbulência séria na educação, que arrasou por mais de
cem anos nos quais os sujeitos surdos ficaram subjugados às
práticas ouvintistas, tendo que abandonar sua cultura, a sua
identidade surda e se submeteram a uma ‘etnocêntrica ouvintista’, tendo de imitá-los. (STROBEL; PERLIN, 2006, p. 11).

O método oralista não desenvolveu habilidades linguísticas nos
surdos, apesar de ter objetivos que permitiriam os surdos a falar. Apesar de possuir objetivos significativos, seus efeitos ao longo dos anos
foram catastróficos, portanto, foi substituído pela proposta de Comunicação Total.
Em tal proposta foi proporcionado ao surdo uma maior participação e interação social, o que não ocorria no oralismo, mesmo que
não fosse o “ideal” como a língua de sinais, o surdo estaria mais perto
de estabelecer um convívio social mais efetivo. Na proposta de Comunicação Total, “Os sistemas de sinais podem basear-se no vocabulário
da língua de sinais, mas adicionar a ele aspectos da língua falada,
ou então podem adotar um vocabulário artificial.” (CAPOVILLA, 2000,
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p. 105). Infelizmente, também foi identificada certa incompatibilidade
entre os sistemas para sinalização da língua falada.
Então surge o bilinguismo, onde o aluno tem a possibilidade
de adquirir a Língua Brasileira de Sinais na interação com os fluentes
da Língua, principalmente surdos, tendo também contato diretamente
com a cultura surda. Partilhando de vivencias similares às das crianças
ouvintes quando aprendem a Língua Portuguesa como primeira Língua. Então a proposta será baseada para que os surdos tenham como
base de aprendizagem a Língua Brasileira de sinais como ponto de
partida para a aprendizagem de outras línguas. No caso em questão,
a segunda língua a ser aprendida seria a Língua Portuguesa para que
se comunicassem com as demais pessoas do seu convívio.
S UM Á RIO

Segundo Santana, Guarinello e Bergamo (2013, p. 442):
O enfoque educacional bilíngue implica várias mudanças, não
apenas o uso de duas línguas, mas também atitudes positivas
diante das pessoas surdas e da língua de sinais, além do respeito pelas minorias linguísticas e por suas identidades. Ocorre
uma mudança de nomenclatura que é também conceitual para
definir o sujeito que não ouve: de deficiente para diferente. Além
disso, essa proposta valoriza os adultos surdos e possibilita à
criança surda o direito de escolha entre duas línguas. Não se
trata, portanto, de negação da surdez, mas sim de respeito a
uma minoria linguística.

E assim, substituindo a comunicação total, o surdo passa a ter
acesso à língua de sinais e à língua falada.
No Decreto 5.626 (BRASIL, 2005), por meio dos cursos de Pedagogia Bilíngue e Letras Libras – Licenciatura e Bacharelado, pela
primeira vez são normatizadas as orientações da formação dos profissionais que atuarão com os alunos surdos.
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Art. 22. As instituições federais de ensino responsáveis pela
educação básica devem garantir a inclusão de alunos surdos
ou com deficiência auditiva, por meio da organização de:
I - escolas e classes de educação bilíngue, abertas a alunos surdos e ouvintes, com professores bilíngues, na educação infantil
e nos anos iniciais do ensino fundamental;
II - escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas a alunos surdos e ouvintes, para os anos finais
do ensino fundamental, ensino médio ou educação profissional,
com docentes das diferentes áreas do conhecimento, cientes
da singularidade linguística dos alunos surdos, bem como com
a presença de tradutores e intérpretes de Libras - Língua Portuguesa. (BRASIL, 2005).
S UM Á RIO

A normatização da formação dos profissionais e o atendimento
adequado aos alunos surdos foi um avanço para a educação e a inclusão dos alunos, pois a família passa a ter propriedade e material para
buscar direitos que até a Lei não eram garantidos. É claro que alguns
desafios ainda continuaram existindo, mas começa um novo caminhar
na educação e constituição desse grupamento.
A obrigatoriedade de as escolas proporcionarem uma educação bilingue, sendo a primeira língua, a Língua Brasileira de Sinais e
a segunda, a Língua Portuguesa, contribuiu para a aprendizagem de
surdos por ser uma língua visual-espacial, facilitando a ampliação dos
conhecimentos para os surdos e seus familiares. Apesar dos avanços
da Língua Brasileira de Sinais, não foi notado os mesmos avanços com
o uso da Língua Portuguesa com os surdos.
Com a Lei 10.436/2002 (BRASIL, 2002a) que oficializa a LIBRAS no Brasil, os surdos devem ter seu direito a igualdade à inclusão garantido.
Art. 4o O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir
a inclusão nos cursos de formação de Educação Especial, de
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Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, como parte
integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, conforme legislação vigente. (BRASIL, 2002a).

Uma grande necessidade apontada é de que a política pública
para os surdos precisa ser pautada em suas necessidades, voltada
para a aprendizagem e aquisição da linguagem dos surdos, para que
adquiram a identidade da comunidade surda, mas não é possível esconder a história e manter os olhos fechados, quando Foucault (1979,
p. 14) cita que:

S UM Á RIO

O problema político essencial para o intelectual não é criticar
os conteúdos ideológicos que estariam ligados à ciência ou fazer com que sua prática científica seja acompanhada por uma
ideologia justa; mas saber se é possível constituir uma nova política da verdade. O problema não é mudar a “consciência” das
pessoas, ou o que elas têm na cabeça, mas o regime político,
econômico, institucional de produção da verdade.

LÍNGUA MATERNA – LIBRAS
Compreender o surdo e seu universo vai muito além de devolver um sorriso ou um aperto de mão. Os surdos fazem parte da
sociedade e como tal necessitam ser ouvidos e entendidos em sua
própria língua: a Língua Materna dos Surdos – a LIBRAS, que não é
Universal e cada país possui sua própria língua de sinais constituída
com bases no seu idioma.
A compreensão e a construção da subjetividade de ser surdo
está relacionada ao grupamento de surdos utilizando a Língua materna e até mesmo à presença de mão de obra qualificada surda para
orientar os alunos surdos. Apesar de estarmos longe do ideal, pois
atualmente a realidade da educação surda no Brasil é voltada para os
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filhos de surdos que possuem acesso devido aos seus pais ou no caso
de os alunos estarem matriculados em escolas que possuem profissionais surdos ou que tiveram acesso a algum curso de qualificação de
LIBRAS por interesse particular. E assim, comprovar segundo Lagares
(2018, p. 121) que:
Ser minoria não é uma questão numérica. As minorias existem
sempre em relação a uma posição hegemônica dada. Por isso,
prefiro falar em línguas em situação minoritária ou, simplesmente, línguas minorizadas, para me referir aos idiomas que não dispõem dos equipamentos a serviço das línguas hegemônicas;
ou bem às situações em que uma língua se encontra à margem
das estruturas de poder.

S UM Á RIO

Compreendendo a língua materna à margem, como Lagares
(2018), fica mais fácil entender o motivo de atualmente termos tantas
lutas colocadas pela comunidade surda, defendendo o uso na escola
da Língua Materna como primeira língua e a da Língua Portuguesa
sendo a segunda língua na modalidade escrita.
Ao longo da história, a prática de educação dos surdos é baseada no desenvolvimento da língua falada e escrita, quando os surdos
possuem língua própria, a LIBRAS. A Língua de Sinais se tornou a simbologia da união dos surdos, sua identidade linguística diante da tentativa de ideais oralistas como ordem no desenvolvimento educacional.
É justamente nesse ponto que o surdo encontra uma das maiores dificuldades no seu percurso linguístico, pois estará numa escola
de ouvintes, oriundo, na maioria das vezes de uma família ouvinte, sem
nenhum integrante surdo, sendo educado em ambos os contextos e
vivências por pessoas ouvintes e não praticantes da língua materna do
surdo. Durante essa principal vivência, o surdo não compartilha a inclusão da forma como é planejada, portanto, a família e as instituições
de ensino devem repensar, a necessidade real desse aluno cidadão
surdo de ser incluído em sua totalidade. E antes, de todas essas ne-
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cessidades esse acesso deve ser garantido pelas políticas públicas e
garantias de direito.

CONCLUSÃO

S UM Á RIO

A linguagem é uma das formas de preservação e valorização
da cultura surda, pois “um homem sem língua ou que a ele tenha sido
negado o direito à fala de sua língua é um homem a quem não se
garante nem a dignidade, nem a igualdade, nem a liberdade de pensamento, expressão e comunicação” (FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SURDOS, 2011, p. 5). Pensar em todos
os direitos negados ao longo dos anos à comunidade surda e todos
os abusos sofridos nos remete ao cerceamento de direitos, como o
direito em diversos momentos da história em usar o seu meio direto de
comunicação - as mãos. Não é distante a trajetória dos surdos durante
100 anos sendo obrigados a “falar” fora de sua língua materna e os
nefastos prejuízos que perduram até hoje dessa consequência. Mas
isso não significa que as Leis garantirão os direitos tão naturais como
a expressão pela fala e não saberemos se algum dia, os decretos,
portarias, leis ou legislações darão à Comunidade Surda os direitos
cerceados durante os séculos? Ou se serão capazes de integrá-los
completamente à sociedade, deixando em segundo plano a busca por
uma forma ou por uma caixa para que entrem em um modelo que não
serve à comunidade surda.
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INTRODUÇÃO

S UM Á RIO

O processo de ensino-aprendizagem, assim como a escolarização, são direitos básicos de qualquer indivíduo, conforme está explícito
na Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988). A
cidadania só pode ser entendida de maneira absoluta quando qualquer pessoa independente de etnia, posição social, “deficiência” física
ou mental tiver garantidos seus direitos em três dimensões básicas:
direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, sendo incluídos nos
direitos sociais a oportunidade igualitária a todos ao acesso à educação, saúde, segurança e previdência social, aspectos fundamentais a
sobrevivência e inclusão social de qualquer cidadão.
É mediante a esse contexto que se ressalta a importância de
discussões que possam levar a uma reflexão no que concerne a uma
educação de qualidade a todos, principalmente à classes e culturas
minoritárias, como é o caso das pessoas acometidas pela surdez.
Para que a educação de alunos surdos ocorra em igualdade
de condições com os alunos ouvintes, torna-se necessário que sejam feitas as adequações curriculares, em que estejam garantidos
os pressupostos legais para cumprir a Lei n° 10.436 de 24 de abril de
2002 (BRASIL, 2002), que sanciona a Língua Brasileira de Sinais, a
Libras, como forma de comunicação e expressão entre as pessoas
surdas, como também a garantia de educação aos alunos surdos em
todos os níveis escolares numa oferta de escolas de educação bilíngues, de classes bilíngues e da oferta de professores e intérpretes de
Libras, como consta no Decreto Federal nº 5.626 de 22 de dezembro
de 2005. É necessário que a formação do professor seja contínua,
para que possa atender às especificidades linguísticas dos surdos,
tanto na Libras quanto na no ensino de Língua Portuguesa na sua
modalidade escrita.
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No Artigo 22º do Decreto Federal nº 5.626/2005, fica implícito
nos incisos I, II e III, que as instituições educacionais do sistema de
ensino devem implementar medidas quanto à acessibilidade de suas
atividades e aos direitos linguísticos do aluno surdo.
Art.22° As instituições federais de ensino responsáveis pela educação básica devem garantir a inclusão de alunos surdos ou
com deficiência auditiva, por meio da organização de:
I- Escolas e classes de educação bilíngue, abertas a alunos surdos e ouvintes, com professores bilíngues, na educação infantil
e nos anos iniciais do ensino fundamental;

S UM Á RIO

II- Escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas a alunos surdos e ouvintes, para os anos finais
do ensino fundamental, ensino médio ou educação profissional,
como docentes das diferentes áreas do conhecimento, cientes
da singularidade linguística dos alunos surdos, bem como com
a presença de tradutores e intérpretes de Libras – Língua Portuguesa.
§ 1° São denominadas escolas ou classes de educação bilíngue aquelas em que a Libras e a modalidade escrita da Língua
Portuguesa sejam línguas de instrução utilizadas no desenvolvimento de todo processo educativo.
§2° Os alunos têm o direito à escolarização em turno diferenciado ao atendimento educacional especializado para o desenvolvimento de complementação curricular, com a utilização de
equipamentos e tecnologias de informação (BRASIL, 2005).

Dentro deste contexto, ressalta-se que a cultura surda, assim
como os indivíduos pertencentes a ela precisam ter os seus direitos
cumpridos e respeitados, pois são cidadãos brasileiros que necessitam de professores capacitados. Segundo Saviani (2010, p. 53), é
preciso oferecer ao professor:
[...] as condições adequadas de trabalho que lhes permitam
atualização constante e preparação consistente de suas atividades curriculares de modo que possam atender as necessidades
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pedagógicas dos alunos, revendo e reelaborando os conteúdos
e os métodos do ensino ministrado.

S UM Á RIO

Registra-se que algumas Universidades Brasileiras têm apresentado uma preocupação com a realidade dos alunos surdos nas
escolas de educação públicas e privadas, e percebe-se uma aproximação dos professores, ao ofertar cursos de formação continuada, a
exemplos dos Mestrados Profissionais em Educação, em Ensino de
disciplinas relacionadas a necessidades de inclusão. A Universidade
Federal Fluminense oferece o curso de Mestrado Profissional em Diversidade e Inclusão, cuja proposta é a formação e qualificação de profissionais para a atuação em área interdisciplinar envolvendo a diversidade e a inclusão (http://cmpdi.uff.br). O Instituto Nacional de Educação
de Surdos iniciou a primeira turma do Mestrado Profissional na área de
Produção de Materiais Didáticos em Educação Bilíngue.
Essa oferta ocorre por conta da necessidade urgente de qualificação dos professores e de desenvolvimento de práticas inclusivas, além dos cursos de pós-graduação na modalidade de mestrado
acadêmico e pós-graduações lato sensu em Libras com o objetivo de
oferecer ao professor, durante a sua trajetória docente, uma formação
continuada que os auxilia em suas reflexões teóricas-práticas sobre o
fazer pedagógico.
[...] muitos professores de universidades têm dedicado parte de
suas trajetórias acadêmicas a formação continuada de docentes da Educação Básica por meio do oferecimento de cursos e
da publicação de textos que possam, de alguma forma, auxiliá-los em suas práticas. (CASTANHEIRA, 2020, p. 57).

O professor não nasce pronto, torna-se necessário aperfeiçoar-se e frequentar cursos de qualificação contínuos. A formação é muito
importante para os professores que irão trabalhar com o sujeito surdo.
Atualmente, as lideranças da comunidade surda lutam pela melhoria da educação que é ofertada aos surdos, defendem a educação
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bilíngue e a construção de uma pedagogia visual, ou uma pedagogia
que envolva as diferenças e as singularidades dos alunos surdos. A
formação docente tem sido ampliada com o ingresso de professores
surdos, em cursos de Pedagogia e outras licenciaturas, criando uma
Pedagogia Surda com novas práticas e estratégias pedagógicas com
características próprias, apresentando propostas embasadas na diferença linguística e cultural dos surdos.

S UM Á RIO

O objetivo deste artigo é analisar a importância da formação de
professores que devem se apropriar de conhecimentos específicos da
linguagem bilíngue como uma maneira de mudar o sistema de ensino direcionado a pessoas com surdez, salienta-se a necessidade de
metodologias adequadas de ensino de língua portuguesa como L2 na
formação de professores e de Libras como L1.
Pfeifer (2003) relata que existem muitos debates acerca da inclusão do surdo na sociedade e consequentemente da modalidade
linguística que as crianças surdas devem aprender:
[...] a questão da escolha da modalidade linguística, ou seja,
que língua a criança surda deve aprender, é muito polêmica.
Até hoje, a grande maioria dos pesquisadores, educadores e
profissionais da fonoaudiologia e da medicina não chegou a
um consenso sobre o tema. Entretanto, a criança surda precisa
dominar uma língua. As opções são duas: a língua oral - que é
uma língua oral-auditiva e tem como canal receptor a audição –
ou a língua de sinais – considerada a língua natural das pessoas
surdas por ser espaço-visual e ter como canal receptor a visão.
(PFEIFER, 2003, p. 11).

Santiago e Andrade (2011) afirmam que embora conquistas importantes possam ser observadas em diversas esferas e instâncias, os
surdos ainda encontram obstáculos e barreiras atitudinais, enfrentam
problemas para serem devidamente incluídos no ambiente educacional e no futuro, consequentemente, na sua inserção ao mercado de trabalho. A inclusão do surdo no mercado de trabalho não tem sido uma

35

tarefa fácil, mesmo essa luta fazendo parte de um movimento inclusivo,
que engloba diversos setores da sociedade, visando promover e incluir
deficientes em um mercado de concorrência desleal em todos os ambientes sociais, entre eles o mundo do trabalho, em muitos aspectos
burocrático e de exigências exacerbadas esse processo em muitos
casos torna-se tardio, e até impossível (LEÃO; ALBUQUERQUE, 2019).
Em muitos aspectos na sociedade o sujeito com surdez ainda
não é reconhecido como um cidadão ativo no âmbito profissional o que
acaba criando um estigma que promove a exclusão dessa população
nos diversos setores de prestação de serviços, sejam eles públicos ou
privados. Santiago e Andrade (2011) consideram que nossa sociedade
ainda não é capaz de realizar uma verdadeira inclusão:
S UM Á RIO

[...] ainda é incapaz de proporcionar a verdadeira inclusão seja
no trabalho ou na formação, tendo em vista que são poucas
as instituições entendem a diferença linguística e se organizam
para desenvolver a comunicação com essas pessoas através
da Língua Brasileira de Sinais - Libras, que hoje é oficialmente reconhecida como a língua utilizada pela comunidade surda
brasileira. (SANTIAGO; ANDRADE, 2011, p. 9).

Neste contexto, a busca dos docentes para surdos por uma especialização para o ensino da Língua Portuguesa particularmente na
modalidade escrita e em Libras entende-se ser uma abordagem indispensável para a que a verdadeira inclusão não se transforme em uma
utopia, onde os avanços não passem de uma perspectiva multicultural
embasada em estudos científicos. Um dos primeiros passos para o
aprendizado do sujeito surdo é aceitar a diversidade cultural existente
nas comunidades, especialmente a importância de se valorizar as práticas interculturais e translinguísticas que proporcionam a esta parcela
da população a inclusão através da comunicação em Libras, o que
impacta também no estabelecimento de vínculos e relações sociais,
direito de todo cidadão.
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Portanto, a problemática deste estudo abrange o entendimento
da seguinte questão: Quais os aspectos que garantem o aprendizado
do surdo no ambiente escolar?
É fundamental que o mesmo adquira o desenvolvimento linguístico e que tenha acesso aos saberes que estão registrados de maneira
escrita para que consiga o entendimento e a interpretação dos processos comunicativos de modo completo e significativo.
A utilização de Libras pelo surdo e por demais setores da sociedade, a começar pela escola e pela família o que facilita a comunicação entre surdos e ouvintes.
S UM Á RIO

Os professores que devem ser capacitados e buscar novas metodologias e estratégias para que a aprendizagem ocorra em igualdade de condições para todos. Esse profissional deverá criar recursos
visuais e produzir material didático para que o aluno surdo se sinta
verdadeiramente incluído no ambiente escolar e consiga aprender.
Torna-se necessário também a formação de políticas públicas para
que todos possam ter assegurado um ensino público igualitário e de
qualidade. É preciso que barreiras atitudinais sejam quebradas. A
comunicação é o principal entrave para que o conteúdo escolar seja
compreendido na língua própria do surdo e é um canal facilitador do
aprendizado. É necessário que, em todas as escolas, a Lei nº 10.436
de 24 de abril de 2002 (BRASIL, 2002), que sanciona a língua brasileira
de sinais seja instituída e praticada em suas determinações para que o
indivíduo surdo compreenda melhor o conteúdo escolar.
A sociedade espera que o surdo deva ser bilíngue, perfeito
usuário de uma língua portuguesa escrita, falante de Libras e, se possível, oralizado. Esse é o surdo padrão, procurado para trabalhar nas
empresas. Apenas a leitura labial não é suficiente para que um aluno
surdo consiga ter domínio de sua escolaridade. Ele necessita receber
o conteúdo em sua língua (LINS; CABELLO; POSSIDENTE, 2015).
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Caracterizando a escola brasileira como inclusiva, como uma
escola para todos, devemos pensar que o professor e toda a equipe escolar devem adaptar-se as especificidades dos alunos e não os
alunos à escola. Segundo a Lei Brasileira de Inclusão, em vigor desde
2016, o ensino deve ser diversificado e atender a todos. “A educação
constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda
a vida.” (BRASIL, 2015).

S UM Á RIO

Todas as escolas, independente da modalidade de ensino, devem assegurar um ensino de qualidade a todos os alunos, com recursos, parcerias, cursos ministrados para os pais, para os professores
e toda a equipe gestora para que a educação seja garantida a todos
sem distinção.
A formação em serviço deve ser oferecida aos professores de
forma contínua, pautada nos princípios de Salamanca, documento
formulado por 25 organizações internacionais, na Espanha, entre 7 e
10 de junho de 1994, onde 88 governos se fizeram representar e que
reconhece a necessidade e urgência de providências de educação
para crianças, jovens e adultos com necessidades especiais dentro do
sistema regular de ensino (UNESCO, 1994).
Quando pensamos em educação para a diversidade, percebemos o quanto é complexa essa tarefa, porque na verdade a sociedade
precisa ser repensada, a escola, a cidade, os professores, todos precisam encarar a diversidade não como um obstáculo, mas como um
enriquecimento para todos.
Precisamos pensar em um professor que tenha a formação necessária para atender a diversidade dos alunos que temos hoje em
sala de aula. O papel do professor é ensinar e proporcionar o desenvolvimento de todos os alunos, articulando planejamentos, adotando
uma postura reflexiva, destacando a importância de que o processo
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educativo é dinâmico. Cabe ao professor empregar métodos e procedimentos específicos para atender a todas as necessidades especiais,
para que todos os alunos superem as suas dificuldades. A escola,
como instituição, tem a tarefa de favorecer o desenvolvimento de todos
os indivíduos.

S UM Á RIO

A aprendizagem não é algo onde ocorre apenas transmissão de
conteúdos, ou seja, não é natural, é cultural, por isso é imprescindível
que o educador não tenha apenas vontade e desejo de ensinar, mas
é importante que adquira conhecimento. Devido a isso, vemos o quão
importante é a capacitação e o aperfeiçoamento constante dos professores para que sejam capazes de reconhecerem as peculiaridades e
interesses de seus alunos que já trazem consigo experiências de vida,
perspectivas de realidade e diferentes visões de mundo.
A formação do professor jamais deve ignorar a complexidade
do processo pedagógico, marcado pela imprevisibilidade, pelo múltiplo, pela heterogeneidade. O processo lógico, com generalizações
que permitem visualizar os traços que podem servir para qualquer sala
de aula, de cada turma, de cada aula, de cada professor, de cada aluno, de cada relação ensino-aprendizagem. Já dizia Paulo Freire (1987)
em sua Pedagogia do Oprimido, a educação é um que fazer e refazer
permanente e constante. Dessa forma, “que seja a educação um que
fazer permanente, na razão da inconclusão dos homens e no devenir
da realidade. Desta maneira, a educação se refaz constantemente na
práxis. Para ser, tem que estar sendo” (FREIRE, 1987, p. 102).
A prática coloca questões que não haviam sido formuladas antes, o que fortalece muitas vezes a emergência dos preconceitos, estereótipos e a reprodução de atitudes enraizadas no cotidiano escolar.
A formação de profissionais da educação, de modo a atender
aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às
características de cada fase, do desenvolvimento do educando,
terá como fundamento: a associação entre teorias e práticas,
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inclusive mediante a capacitação em serviço. Aproveitamento
da formação e experiências anteriores em instituições de ensino
e outras atividades. (BRASIL, 2005).

É de extrema relevância que o governo elabore políticas de educação que possibilitem uma melhor infraestrutura às escolas, qualificação dos professores, equipamentos de multimídia, bibliotecas,
laboratórios, livros didáticos específicos, acessibilidade nos prédios
públicos, ruas e transportes para que as fronteiras e as dificuldades
possam ser enfrentadas e os estudantes possam ser portadores de
novas trajetórias de vida, se forem expostos a oportunidades diferentes, oferecidas por ambientes distintos e convidativos a um efetivo processo de ensino-aprendizagem.
S UM Á RIO

É importante que nós professores pesquisadores ampliemos e
transformemos nossas práticas e, mais do que isto, consigamos transformar as políticas públicas. Percebemos a necessidade de adequação dos cursos de formação de professores para que possam possibilitar uma formação teórica sólida aos docentes e futuros professores
disponibilizando ferramentas para que consigam manter uma postura
reflexiva crítica frente à sua prática e aí sim aprimorá-la.

CARACTERIZAÇÃO DO ALUNO SURDO
De acordo com a Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 1994), a surdez pode ser classificada de acordo com a perda total
ou parcial; e também segundo a causa, podendo ser congênita ou
adquirida. De modo geral, a surdez envolve a perda do potencial de
compreensão da fala através do ouvido.
Um fator importante a considerar em relação aos deficientes
auditivos e sua classificação é a natureza da perda: se é condutiva quando a imperfeição orgânica ocorre no ouvido externo
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ou médio, e neurossensorial quando o prejuízo ocorre no ouvido
interno ou nervo auditivo. Esta diferenciação é importante tendo
em vista que os indivíduos com perda condutiva têm mais possibilidade de serem ajudados por aparelhos de amplificação de
sons do que aqueles com perdas neurossensoriais. (ALMEIDA,
2011, p. 24).

Com isso, esta política estabelece duas classificações para facilitar seu entendimento, dentre elas:
- Surdez leve ou moderada: referente ao indivíduo que possui
perda de até 70 decibéis, dificultando o processo de socialização.
Ressalta-se que este deficiente possui dificuldade em se comunicar,
porém não impossibilita o indivíduo de se expressar oralmente.
S UM Á RIO

- Surdez severa ou profunda: neste caso, os indivíduos apresentam perda auditiva acima de 70 decibéis, onde o mesmo não pode
compreender falas nem sons, impactando em seu potencial de se comunicar oralmente.
Pfeifer (2003) ressalta que o sujeito surdo, por não conseguir
ouvir como a maioria das pessoas, adquire conceitos de anormalidade e de incapacidade, o que os tornam inferiores aos ouvintes. De
acordo com Skliar (1998) o surdo é visto como ‘inferior’, sendo assim
desqualificado socialmente, visto como incapacitado apenas por sua
deficiência na audição.
A configuração do ser ouvinte pode começar sendo uma simples referência a uma hipotética normalidade, mas se associa
rapidamente a uma normalidade referida à audição e, a partir
desta, a toda uma sequência de traços de outra ordem discriminatória. Ser ouvinte é ser falante e é, também, ser branco,
homem, profissional, letrado, civilizado, etc. Ser surdo, portanto,
significa não falar – surdo-mudo – e não ser humano. (SKLIAR,
1998, p. 21).

Dessa forma, entende-se que o correto entendimento da surdez
e da identidade do surdo permanece muito mais embasado em pos-
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turas políticas e posições filosóficas do que nas verdadeiras potencialidades destes indivíduos, fomentando diferenças e discriminação, ao
invés da valorização das diferenças linguísticas e culturais. Para Pfeifer
(2003, p. 20):
Os surdos são indivíduos que necessitam de apoios diferenciados em função da surdez porque vivem em um mundo que é
majoritariamente ouvinte. Caracterizar o outro como deficiente
porque ele não é igual a mim é uma atitude absurdamente etnocêntrica.

S UM Á RIO

Para a autora, a criação de uma língua baseada e adaptada
às suas necessidades visuais tornou-se indispensável para superar o
conceito de deficiência sobre a surdez, possibilitando uma plena comunicação entre os surdos e com outros ouvintes.
[...] o surdo é um ser sociolinguístico diferente, pertencente a
uma comunidade linguística minoritária, caracterizada por compartilhar o uso de uma Língua de Sinais e de valores culturais,
hábitos e modos de socialização. A Língua de Sinais é um elemento aglutinante e identificatório dos surdos, constituindo seu
modo de apropriação com o mundo, o meio de construção de
sua identidade, sendo por meio dela que o surdo põe em funcionamento a faculdade da linguagem, inerente a sua condição
humana. (SANTIAGO, ANDRADE, 2013, p. 149).

Para muitos profissionais e estudiosos, os surdos não podem
ser considerados deficientes, pois os mesmos não permanecem impedidos de se comunicar. As deficiências abrangem apenas aqueles
ouvintes que não reconhecem esta perspectiva e insistem em classificá-los como indivíduos com atrasos e fracassos na comunicação e
na aprendizagem.
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ALFABETIZAÇÃO DO ALUNO SURDO

S UM Á RIO

A Libras é a L1 do sujeito surdo e deveria ser praticada desde
a infância, para que os mesmos pudessem adquirir uma língua materna e conseguissem manter uma comunicação eficiente desde a mais
tenra infância, o que nem sempre acontece, pois a grande maioria das
crianças surdas é filha de pais ouvintes que desconhecem a Libras.
Esta língua volta-se para as funções visuais dos surdos, que geralmente estão intactas. Crianças surdas que são expostas ao contato com
pessoas fluentes em língua de sinais, como as crianças surdas filhas
de pais surdos, recebem o fluxo de informações adequado, promovendo a aquisição da linguagem e o desenvolvimento do pensamento.
Conforme afirma Albres (2005), os portugueses disseminaram
a Língua Portuguesa desde o século XV, a partir de suas navegações
pela África, Ásia, Oceania e América, sendo que em todos estes locais,
bem como no Brasil, esta língua sofreu modificações em sua pronuncia, vocabulário e sintaxe. No entanto, a:
Língua Brasileira de Sinais, em que o canal perceptual é diferente, por ser uma língua de modalidade gestual visual, a mesma
não teve sua origem da língua portuguesa; que é constituída
pela oralidade, portanto considerada oral-auditiva; mas em uma
outra língua de modalidade gestual visual, a Língua de Sinais
Francesa, apesar de a Língua Portuguesa ter influenciado diretamente a construção lexical da Língua de Brasileira de Sinais,
mas apenas por meio de adaptações por serem línguas em
contato. (ALBRES, 2005, p. 1).

Dessa forma, o autor explica que não se sabe exatamente quando a língua de sinais surgiu, mas mantem-se a certeza que a mesma foi
criada por homens no intuito de resgatar o processo comunicativo por
indivíduos com impedimento físico ou surdez. Segundo Sacks (1998),
a Língua de Sinais compreende a função de dar acesso aos surdos no
seu desenvolvimento social, por isso o autor afirma que:
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[...] a língua de sinais está voltada para as funções, as funções
visuais, que ainda se encontram intactas; constitui o modo mais
direto de atingir as crianças surdas, o meio mais simples de lhes
permitir o desenvolvimento pleno, e o único que respeita sua
diferença, sua singularidade. (SACKS, 1998, p. 63).

Entende-se que o potencial de socialização por meio da linguagem permite que a criança supere os obstáculos do ambiente escolar,
proporcionando o desenvolvimento efetivo dos surdos em sala de aula.
Dessa maneira, afirma-se que um dos maiores desafios para a educação dos alunos com deficiência auditiva envolve o ensino da Língua
Portuguesa escrita. Por meio da Libras, o surdo consegue expressar
suas emoções, mantendo também sua autenticidade linguística e seu
potencial autônomo de formar ideias.
S UM Á RIO

Foi com a promulgação da Constituição de 1988 que as desigualdades passaram a ser substituídas por aspectos democráticos e
de cidadania, onde a educação do sujeito com deficiência foi garantida.
Historicamente, a educação direcionada aos estudantes surdos no Brasil apresentou muitas dificuldades desencadeando uma
série de fracassos escolares. Segundo Góes (2002), estes motivos
provaram a inconsistência das práticas de ensino focadas nas orientações oralistas.
Assim, estas práticas teriam o objetivo de majorar a língua oral
perante a sociedade, permitindo a integração do surdo na comunidade. Portanto, esta visão pode ser encontrada durante muitos anos no
segmento escolar, ficando contra ao uso da Libras.
Com o avanço dos movimentos organizados de pessoas surdas, houve o reconhecimento da língua de sinais como meio
de comunicação e expressão pela lei nº. 10.436 de 24 de abril
de 2002 e pelo Decreto 5.626 de dezembro de 2002. Nesse
sentido, o trabalho pedagógico junto a pessoas surdas passa a
incorporar essa condição bilíngue – Libras e Língua Portuguesa.
(MARTINS, 2008, p. 1-2).
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A observação das necessidades pedagógicas dos alunos surdos foi instituída como fator essencial para a formação dos mesmos,
permitindo melhor desenvolvimento e nível de aprendizado.
É preciso enfatizar que o aluno surdo precisa passar sua percepção e compreensão de mundo para o profissional educador “através da linguagem que ele domina, para que aos poucos o conduza
a estabelecer relações entre a língua de sinais e o português, como
língua na qual efetivará a sistematização dos conhecimentos a partir
da alfabetização.” (ALMEIDA, 2011, p. 25).

S UM Á RIO

Cabe ressaltar que o papel social da escola atua de maneira
a combater as desigualdades existentes na sociedade, evitando que
seus alunos façam parte da população marginalizada e defendam a
fidelidade do aluno à escola, realizando atividades capazes de despertar o interesse dos alunos em continuar seus estudos para que no
futuro possa ser possível adquirir melhor qualidade de vida, tanto profissional quanto pessoal.
Incluir alunos surdos em salas de aula do ensino comum vai
além de modificar a estrutura física da escola; requer o conhecimento sobre a Libras mais as especificidades da surdez pelo
corpo docente; conhecimento da língua de sinais pelos surdos, bem como ensinamento dos conteúdos escolares embasados no aprendizado de uma segunda língua, na modalidade
escrita, juntamente com o uso de recursos visuais. (ZAMPIERI,
2005, p. 2).

Para que isto aconteça, torna-se essencial a presença de profissionais qualificados que possam aumentar o nível de escolarização
dos mesmos através da língua de sinais e da língua portuguesa escrita.
Assim, todos os direitos dos estudantes surdos podem ser encontrados na Lei nº 10436/02:
Art. 1o É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos
de expressão a ela associados.
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Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais
- Libras a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão
de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas
do Brasil.
Art. 2o Deve ser garantido, por parte do poder público em geral
e empresas concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua Brasileira
de Sinais - Libras como meio de comunicação objetiva e de
utilização corrente das comunidades surdas do Brasil.

S UM Á RIO

Art. 3o As instituições públicas e empresas concessionárias de
serviços públicos de assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamento adequado aos portadores de deficiência
auditiva, de acordo com as normas legais em vigor.
Art. 4o O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir
a inclusão nos cursos de formação de Educação Especial, de
Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, como parte
integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, conforme legislação vigente.
Parágrafo único. A Língua Brasileira de Sinais - Libras não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. (BRASIL, 2002).

Como apresentados, os artigos da Lei visam promover a utilização e integração da língua de sinais na sociedade, tendo como
principal meta, a socialização de indivíduos com problemas auditivos,
não apenas em instituições de ensino de públicas, mas também em
empresas. No entanto, nota-se que esta lei está direcionada apenas
a órgãos governamentais, permitindo uma carência de inclusão por
parte de empresas e escolas privadas. É preciso advertir que:
A tendência da política social durante as duas últimas décadas
foi de lamentar a integração e a participação e de lutar contra
a exclusão. A integração e a participação fazem parte essen-
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cial da dignidade humana e do gozo e exercício dos direitos
humanos. No campo da educação, essa situação se reflete no
desenvolvimento de estratégias que possibilitem uma autêntica
igualdade de oportunidades. A experiência de muitos países
demonstra que a integração de jovens e adultos com necessidades pode progredir no terreno educativo e no da integração
social. [...] as necessidades educativas essenciais incorporam
os princípios já comprovados de uma pedagogia equilibrada
que beneficia todas as crianças. (BRASIL, 1994, p. 23).

S UM Á RIO

FORMAÇÃO DE PROFESSORES
PARA O TRABALHO COM
O ALUNADO SURDO NO BRASIL
Quadros (2006) afirma que o processo de alfabetização e aprendizado do sujeito surdo varia conforme sua necessidade, tendo o mesmo o direito de receber o ensino de Libras como sua primeira língua,
e a Língua Portuguesa como segunda. Isto permite sua interação com
outros ouvintes e a aquisição de novos conceitos para a leitura e escrita.
O fato de passar a ter contato com a língua portuguesa trazendo conceitos adquiridos na sua própria língua possibilitará um
processo muito mais significativo. A leitura e a escrita podem
passar a ter outro significado social se as crianças surdas se
apropriarem da leitura e da escrita de sinais, isso potencializará
a aquisição da leitura e da escrita do português. (QUADROS,
2006, p. 33).

Diante disso, entende-se que compreender os desafios da inclusão de surdos na sociedade exige o entendimento da necessidade
de coexistência do ambiente pedagógico e familiar do aprendiz, onde
o mesmo deverá se manter sempre incentivado por seus educadores
a vencerem os desafios impostos por sua deficiência e se desenvolverem a partir de oportunidades de aprendizados desde a infância.
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Por isso, não é suficiente apenas refletir meramente a respeito
da prática pedagógica do professor, é essencial que haja a reflexão e
o debate sobre este processo de maneira crítica, evidenciando o atual
cenário da educação e da valorização desses profissionais no país.
Para assegurar que o professor possa se manter em contínua formação é preciso que as políticas públicas educacionais invistam em uma
proposta emancipatória e autônoma, permitindo que o profissional
possa visualizar suas próprias ações no ambiente escolar, oferecendo
melhores oportunidades de avaliação de sua formação.

S UM Á RIO

O trabalho docente e a formação de professores estão interligados, já que o sucesso do trabalho depende de uma boa formação e de um saber bem elaborado que corresponda às exigências e as expectativas da sociedade. Mas, desenvolver um
trabalho docente que corresponda aos ideais sociais, requer do
profissional da educação uma ampla visão sobre as constantes mudanças educacionais, assim, o professor deve estar em
permanente formação continuada entendida como participação
em atividades relacionadas pesquisa, leitura, atividades que o
façam refletir e questionar informações e práticas, que o levem
a entender a produção do saber, de modo a tornar sua prática
educativa mais significativa. (BARBOSA; CALIL, 2002, p. 8).

A qualidade da formação dos docentes:
[...] baseia-se na sua educação continuada e na produção
acadêmica atualizada e relevante, para que possa embasar
a formação discente com os melhores conteúdos de conhecimentos, competências e habilidades, necessários aos seus
projetos de vida. (CARBONARI NETTO; CARBONARI; DEMO,
2009, p. 20).

No entanto, Santos (2011, p. 6) afirma que ao se tornar direito do
professor, a educação continuada “se tornou obrigatoriamente dever
do Estado e pelo Estado não conseguir suprir as necessidades desses
docentes houve a abertura de cursos privados”. Outro ponto que o
autor destaca é a oferta desses cursos, já que a formação continuada
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deva acrescentar ao trabalho do professor, tanto teoricamente como
na prática:

S UM Á RIO

É verdade que a LDBEN/9394 estabeleceu, de pronto, um lugar
para a formação continuada do professor, garantindo-a como
direito do pessoal do magistério e como dever do Estado, assim
como incentivou o professor a investir em seu desenvolvimento
profissional. Porém, muitas vezes, esse discurso também abriu
espaços para a instauração de uma gestão privada na oferta da
formação, seja ela inicial ou continuada. Um aspecto que parece ser considerado, nesse processo de valorização da formação continuada, são os critérios utilizados para a definição da
oferta dos cursos. Uma formação continuada que se apresenta
como parte constituinte do trabalho docente está umbilicalmente vinculada a uma concepção de formação que ofereça ao
professor conhecimentos teórico-práticos capazes de favorecer
uma intervenção no mundo, por meio de um trabalho qualificado e inteligente. (SANTOS, 2011, p. 6).

Dessa maneira, para que os professores consigam manter estas
qualificações é necessária à mudança no comportamento do docente, já que deverão integrar o conhecimento científico com as práticas
pedagógicas, mantendo a autonomia profissional, além da independência intelectual, questionando e problematizando as atividades educacionais contemporâneas.
A docência deve ser capaz de incentivar e promover a apropriação do conhecimento tanto pelos próprios professores quanto pelos
alunos, alcançando assim a autonomia necessária para produzir saberes consistentes e voltados para a necessidade dos aprendizes com
deficiências. É preciso citar que:
[...] a formação docente é uma área que merece atenção no
contexto da inclusão. Sabe-se que formar professores especializados em educação especial não é algo comum na realidade
brasileira. Entende-se também da importância de se preparar
os professores para o atendimento aos alunos que necessitem.
Existe uma lacuna entre a formação inicial e a sala de aula, tor-
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nando a formação continuada uma das possibilidades de reverter o contexto atual da educação. (REIS, 2013, p. 87).

O caminho para a formação de professores de surdos seria
a disponibilização aos professores de cursos de qualificação para o
aprendizado da cultura surda, ampliando as oportunidades de conhecimento e estratégias que busquem proporcionar a este público a alfabetização e letramento adequados. Os currículos de formação de
professores atuantes com o alunado surdo devem ser constituídos por
assuntos culturais, de identidade e diversidade e do estudo da L1 e da
L2 do surdo.

S UM Á RIO

Para possibilitar a implementação de intervenções pedagógicas
inclusivas mais eficientes, em 2007, a partir da Portaria Normativa nº
13, de 24 de abril de 2007, foram implementadas as Salas de Recursos Multifuncionais como ferramentas pedagógicas da escola, a fim de
complementar e suplementar as dificuldades e carências das classes.
Seu principal objetivo foi o de atender os educandos com Necessidades Educacionais Especiais matriculados na rede de ensino regular, reduzindo as lacunas existentes em sua aprendizagem (BRASIL, 2012).
Em 2008, foi promulgado o Decreto nº 6.571 que dispõe sobre
o Atendimento Educacional Especializado, determinando “o conjunto
de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados
institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à
formação dos alunos no ensino regular” (BRASIL, 2008).
O artigo 3º do decreto citado expõe que o Ministério da Educação é responsável por prestar apoio técnico e financeiro às seguintes
atividades destinadas a disponibilização do Atendimento Educacional
Especializado:
I - Implantação de salas de recursos multifuncionais;
II - Formação continuada de professores para o atendimento
educacional especializado;
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III - formação de gestores, educadores e demais profissionais
da escola para a educação inclusiva;
IV - Adequação arquitetônica de prédios escolares para acessibilidade;
V - Elaboração, produção E distribuição de recursos educacionais para a acessibilidade; e
VI - Estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições
federais de educação superior. (BRASIL, 2008).

S UM Á RIO

No Brasil, a Portaria Interministerial nº 362, de 24 de outubro de
2012, trata da linha de crédito subsidiado para a aquisição de bens
e serviços de tecnologia assistiva para indivíduos com necessidades
especiais. Os instrumentos oferecidos os auxiliam em sua vida diária
e prática, sendo que os recursos como pranchas de comunicação e
vocalizadores incentivam a função comunicativa.
O Atendimento Educacional Especializado inserido nas Salas
de Recursos Multifuncionais atende à legislação vigente, ofertando um
ensino mais facilitador do aprendizado, promovendo a permanência
dos alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades/superdotação na escola regular, mantendo adaptações curriculares capazes de fomentar melhores propostas pedagógicas. Neste sentido, o Atendimento Educacional Especializado tem
sido reconhecido pelas Secretarias de Educação como uma ferramenta para facilitar a inclusão dos surdos no ambiente escolar e promover
a formação de professores de modo eficiente, proporcionando, aos
profissionais, experiências mais significativas.
Dessa maneira, “a aquisição da segunda língua é uma necessidade no trabalho com alunos com deficiência auditiva, visto que, a língua de sinais é visual e gestual, e necessita da exploração da estrutura
gramatical.” (ALMEIDA, 2011, p. 25).
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Conforme Salles, Faulstich, Carvalho e Ramos (2004) ressalta que
o surdo pode ter empecilhos e dificuldades em aprender a segunda
língua (L2), ou seja, terá dificuldades de reproduzir seja oralmente ou na
escrita a Língua Portuguesa, contudo a L2 pode ser desenvolvida.
O aspecto mais flagrante na aquisição de uma língua oral como
L2 (segunda língua) pela criança surda e que ela deve adquirir
propriedades no nível fonológico e prosódico que seu aparato
sensorial auditivo está impedido (ou parcialmente impedido) de
aprender. No entanto, a criança surda pode ter acesso à representação gráfica dessas da língua oral. (SALLES; FAULSTICH;
CARVALHO; RAMOS (2004), 2004, p. 77).

S UM Á RIO

Isto exige que o docente de surdos desenvolva atividades voltadas para a alfabetização desses alunos através de situações capazes
de relacionar a grafia das palavras com a utilização de recursos visuais
que possibilitem melhor entendimento por parte dos alunos. Com isso,
o letramento vai sendo adquirido de maneira espontânea e significativa, pois o aluno com deficiência auditiva poderá construir suas próprias referências culturais da língua aprendida.
Em relação ao processo de leitura, ressalta-se que é fundamental que o surdo mantenha o conhecimento gramatical, sendo possível
compreender as regras ortográficas de acordo com sua capacidade
de percepção.
A família é de extrema importância para o deficiente, pois é no
ambiente familiar, por meio da aceitação e interação com seus pais,
que seu processo de inclusão é iniciado. Com o apoio da família, o
surdo poderá alcançar níveis significativos de conhecimento, buscando alternativas para que possam trabalhar em áreas de seu interesse,
permanecendo assim um cidadão ativo no crescimento da sociedade.
Dessa maneira, a qualidade da interação entre pais e filhos surdos influencia o desenvolvimento das áreas cognitivas, linguística e
sócio emocionais dos mesmos, assegurando-lhes novas oportunida-
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des de aprendizados através da participação e assistência conjunta
familiar, capazes de desenvolver a motivação educativa.
Com base nas afirmações apresentadas, constata-se que a escola não é a única responsável pelo crescimento e desenvolvimento do
sujeito surdo, e suas ações educativas não serão alcançadas sem o
total apoio da família. A realidade demonstra que os pais são os principais colaboradores, já que fornecem todas as ligações afetivas necessários para que o indivíduo se sinta valorizado e estimulado, mesmo
mantendo algumas peculiaridades em seu desenvolvimento.

S UM Á RIO

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação deve ser praticada através de ações harmoniosas
que assegurem o atendimento das necessidades dos alunos, garantindo o desenvolvimento de propostas pedagógicas que visem o
desenvolvimento dos alunos e consequentemente a aquisição do conhecimento propriamente dito. Cada instituição escolar precisa estar
preparada para identificar os problemas que rondam o espaço escolar, se mantendo disposta a adequar seu ambiente e suas propostas
sempre que seus alunos apresentarem dificuldades de aprendizagem.
Com isso, identificou-se a importância de os profissionais escolares estarem cada vez mais preparados para a identificação das
causas dos problemas que envolvem o impedimento do aprendizado
de seus alunos, levando em consideração que as causas envolvem
fatores familiares, escolares e orgânicos, necessitando de soluções
diferenciadas para cada indivíduo, sendo necessário antes analisar
como é o processo de aprendizado do mesmo.
A formação contínua do trabalho pedagógico de profissionais
que atuam com alunos surdos deve partir do uso da Língua de Sinais
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e Língua Portuguesa escrita para que as crianças surdas possam estar
em contato com os conhecimentos dos diferentes conteúdos curriculares oferecidos pelo ambiente educacional.
A parceria entre a família e escola é indispensável para aquisição do conhecimento e melhoria da independência e autonomia do
surdo, contribuindo não somente com a inclusão escolar, mas com
sua inclusão social.
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INTRODUÇÃO
Nesse estudo enfatiza-se a necessidade da Língua de Sinais no
cotidiano dos surdos. Parte da discussão sobre a carência de atenção
que esse assunto precisa em todas as áreas, seja acadêmica, seja
profissional, e como isso pode e deve ser solucionado por meio do
ensino da Libras para ouvintes e principalmente para garantir uma comunicação ampla entre todos, independentemente de serem surdos
ou não. Desse modo, favorecendo a inclusão social dos surdos, construindo, assim, uma comunicação sem barreiras.

S UM Á RIO

Segundo Carvalho (2012), no Brasil, a educação de surdos nas
escolas regulares fomentou inúmeras discussões por parte dos docentes, que perceberam que essa tarefa seria difícil e complexa, e iniciaria
uma revolução no ambiente escolar, por afetar desde a formação e
reciclagem dos professores até a preparação de todos os funcionários
que integram a unidade escolar. Mas, diante do direito de igualdade
proposto pela Constituição Federal e inúmeras propostas de inclusão
social, a educação sucumbiu à inserção dos alunos a despeito de suas
necessidades físicas e psíquicas.
Diante dessas complexidades e desafios, surgiu o interesse por
este tema, fundamentando-se na importância de entender sobre a inclusão do surdo na sociedade, e qual a consequência da inclusão da
Libras no currículo escolar, uma vez que não há uma comunicação sem
o domínio de uma língua comum.
Há um equívoco na compreensão de inclusão quando nos deparamos com alunos surdos dentro de uma sala de aula no ensino
regular para ouvintes. Fato que deixa muitas dúvidas sobre o proveito
desse aluno surdo tendo como mediador um intérprete, que mesmo
sendo fundamental na comunicação do surdo, não é a solução do
problema quando se trata de educação e consequentemente de socie-
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dade. A metodologia usada para o ensino dos ouvintes não é a mesma
usada para o ensino dos surdos.
Quando um professor dita um texto, esquecendo-se que há alunos surdos na sala de aula, ele prova mais uma vez que a realidade de
inclusão está longe de ser alunos surdos independentes de intérpretes
em sala de aula.

S UM Á RIO

A falta de comunicação entre todos os integrantes da sociedade
é um obstáculo no desenvolvimento das relações humanas, representando a separação entre grupos, de um lado aqueles que se entendem
e se expressam por meio da fala, e outros que se comunicam por meio
de sinais. Diante da falta de uma comunicação ampla na sociedade,
surge o seguinte problema: Porque não incluir esse ensino na grade
curricular das escolas regulares, já que o ensino da língua se constrói
desde a infância? A inclusão vai além do ambiente educacional, devendo permitir que o indivíduo se sinta parte do meio no qual se encontra,
sendo possível que todos se comuniquem entre si, como por exemplo, um bancário, um caixa de mercado, um dentista, enfim, todos os
profissionais que atuam com o público consigam interagir com todos.
O presente trabalho tem por objetivos conhecer a Língua Brasileira de Sinais e a cultura surda; e ainda discutir sobre o ensino de
Libras nas escolas regulares e a inclusão do surdo na sociedade. A
metodologia do estudo consistiu na pesquisa bibliográfica e exploratória com base em outros estudos realizados e ainda sobre artigos e
livros voltados ao ensino de Libras.
A importância desse trabalho se deve à necessidade da inclusão social dos surdos a todas as áreas da sociedade, motivando os
educadores a dominarem a Língua de Sinais, para liberar o mediador,
intérprete, dessa árdua tarefa que tem contribuído para limitação da
proposta pedagógica de expandir o domínio de outras línguas.
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Se a finalidade da inclusão é a comunicação entre surdos e ouvintes, limitar ao surdo se comunicar com um intérprete é uma definição equivocada de inclusão e que, como consequência, pode surtir
um efeito contrário, pois as reais necessidades dos surdos se limitarão,
já que os professores só se comunicam com as discentes falantes
(FRANCO, 2017).
Carvalho (2012, p. 9) tem o entendimento de

S UM Á RIO

[...] que os alunos com necessidades educacionais não atendidas podem se desinteressar pelo aprendizado e se isolarem a
um ambiente predeterminado pela cultura surda, restringindo-se,
com poucas chances de ingressar numa graduação de qualidade, pois a partir daí voltamos à ideia de inclusão: surdo – sala –
professor – intérprete – surdo e esse método não permite que o
aluno surdo tenha o maior proveito dos conteúdos educacionais.

O ideal perfeito de inclusão na educação está longe de surdo
e intérprete. Inclusão é professor bilíngue lecionando na língua que o
surdo tem melhor compreensão para obter total aproveitamento do
ensino (DUARTE, 2016).
No bilinguismo, a primeira língua (L1) dos surdos é a Língua
de Sinais. A língua falada ou escrita a ser adquirida (o Português, por
exemplo) é tida como 2ª língua (L2). A Língua de Sinais é considerada
a língua natural dos surdos. Língua natural “é aquela que os indivíduos
adquirem na interação com outros, sem precisar de muito esforço e de
um trabalho sistematizado.” (CARVALHO, 2012, p. 12).
Contudo, isso não tira em nada a responsabilidade da sociedade em obter o conhecimento da língua de sinais participando indiretamente da inclusão que, como dito anteriormente, está além da
educação, pois, para o surdo, a modalidade oral-auditiva nem sempre
suprirá suas necessidades de comunicação. Com isso, vale elucidar
que a língua portuguesa será entendida como L2 e a língua gestual-visual como L1 (CASTRO, 2017).
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A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS
Para uma melhor compreensão do que é Língua Brasileira de
Sinais, antes de tudo, é preciso afirmar e reafirmar que a Língua de Sinais, é, de fato, uma língua. Isso, porque, apesar de ter sido conferido o
status Linguístico à Língua de Sinais em 1960 e a Libras ser oficializada
como língua no Brasil, pela Lei Nº 10.436, de 2002 (BRASIL, 2016)
ainda nos deparamos com pessoas descrentes de que a Libras é uma
língua, pois nem todos sabem que esta é a primeira língua do surdo,
em contrapartida a língua portuguesa é considerada a primeira língua
do ouvinte (BRASIL, 2016).
S UM Á RIO

Outra questão que entra em discussão quando se fala em Língua Brasileira de Sinais é que ela é universal, mas, se a oralidade e
digitação tem distinção, torna-se óbvio que a língua de sinais também
sofra divergências.
Gesser (2009) explica que quando se pensa na diversidade de
línguas encontrada em cada localidade, chega-se à conclusão que um
surdo americano, por exemplo, não pode se comunicar com um surdo
brasileiro, tendo em vista que, até mesmo a datilologia é diferente, uma
vez que o alfabeto americano é diferente do brasileiro também na sua
pronúncia (fonológica) e, nem mesmo os ouvintes dominantes de um
determinado idioma se comunicam com ouvintes de outros idiomas na
forma oral (GESSER, 2009).
A Língua de Sinais é uma língua gestual-visual tridimensional,
que, portanto, deve ser propagada como uma ideia de que a Libras
não é um código simplificado, um gesto isolado ou, menos ainda, mímica. Sendo assim, não pode ser considerada universal.
Assim como a Língua Portuguesa, a Língua de Sinais é uma
unidade que se constitui de muitas variedades. Nem a Libras é usada
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da mesma forma em todo o país pelos brasileiros, nem a Línguas de
Sinais é igual em todos os países. A Língua de Sinais também está
ligada aos fatores sociais e culturais, logo não se pode dizer que todos
os surdos falam a mesma Língua de Sinais (FERREIRA, 2017).
A Língua de Sinais tem estrutura própria, gramática, classificadores e cinco parâmetros que constituem os sinais. São eles: configuração de mão (CM), ponto de articulação (PA) ou locação (L), movimento (M), orientação (O) e expressão facial. As línguas orais e as
línguas de sinais são similares em seu nível estrutural se comparar
ambas usando esses parâmetros. Esses parâmetros constituem os sinais e estabelecem o significado das palavras construindo assim um
diálogo entre as pessoas (QUADROS; KARNOPP, 2004).
S UM Á RIO

A alteração de um desses parâmetros em determinado sinal
pode mudar completamente o seu significado. Ao observar esses parâmetros, percebe-se que dois sinais podem ter a mesma configuração
de mão, porém ao serem realizados em um ponto de articulação diferente ou ter movimento diferente, como os sinais “ter” e “Alemanha”.
Ou dois sinais terem configuração de mão diferente e serem realizados
no mesmo ponto de articulação, como os sinais “água” e “triste”, por
exemplo (GALENO, 2016).
A partir desta base pode-se perceber que a Libras tem suas
regras próprias, e estas, não sendo respeitadas, ocorrerá um erro gramatical, assim como na língua portuguesa, sendo ela escrita ou oral.
Essas regras desconstroem muitas crenças em relação à Língua de
Sinais e provam, por si só, que a Libras é realmente uma Língua e deve
ser estudada como tal.
A Libras atende a todos os critérios linguísticos de uma língua
genuína. E por ser uma língua autônoma, pode desconstruir esse mito
de que a Língua de Sinais é uma versão sinalizada da língua oral. Ape-
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sar de ser uma língua independentemente de qualquer língua oral, a
Libras tem suas origens na Língua Francesa de Sinais (DANTAS, 2016).
É necessário o conhecimento básico da Libras para obter um
diálogo confortável, porém, para a fluência da língua é extremamente
importante um estudo mais aprofundado sobre as suas regras gramaticais que muitos desconhecem a existência.

S UM Á RIO

As metodologias usadas nos cursos de licenciaturas ou cursos
de Libras ensinam sinais desordenados, vocabulários isolados excluindo parâmetros, aspectos linguísticos, classificadores, entre outros.
Com essa metodologia falha as pessoas utilizam os sinais na mesma
ordem da sua língua materna, o que na literatura é chamado de “português sinalizado” para nomear esses erros (CARVALHO, 2012).
Como toda língua, a Libras vem sofrendo naturalmente mudanças na sua estrutura para um melhor conforto de uso. O sinal azul, por
exemplo, veio sofrendo modificações desde sua criação até seu uso
atual. E mesmo com suas influências nos sinais franceses, a Libras é
uma língua totalmente original.
A Libras tem muitas características semelhantes à língua oral.
O que é chamado de sotaques ou vício de linguagem na língua oral,
na Libras é conhecido como manias ou conforto para um melhor
uso do sinal.
Ao simplificar palavras como o uso do “pra”, você se depara
com um vício de linguagem para o conforto da fala. Vemos esse mesmo critério em alguns sinais quando realizamos o sinal “boa tarde”,
por exemplo, com apenas uma das mãos, quando seu uso necessita
das duas mãos para ser realizado corretamente. Essas características
gramaticais de Libras são semelhantes às da língua oral, tirando toda e
qualquer dúvida sobre o conceito de a Língua de Sinais ser uma língua
(GESSER, 2009).
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A CULTURA SURDA
Para se convencer que existe cultura surda, primeiro é preciso
entender o que é cultura, seu conceito e seu papel na comunidade
surda. Cultura pode ter vários conceitos e vários pontos de vista de se
analisar desde as suas concepções tradicionais até os dias de hoje.

S UM Á RIO

O dicionário conceitua “cultura como o conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas e comportamentais de um povo
ou civilização” (HOLANDA, 2017, p. 34). Mas será que a cultura surda
está inserida nesse meio e limitada a esse conceito somente? Apesar de tantas indagações a respeito da cultura surda, a lógica não
nega que o surdo, através das suas características, traz consigo uma
cultura, portanto, não há um equívoco quando falamos que existe
cultura surda e esta também tem seus conceitos próprios e um papel
significativo na sociedade.
No entendimento de Franco (2017, p. 13) essa cultura surda
como qualquer outra “permite ao homem não somente adaptar-se ao
meio, mas também adaptar esse meio a si mesmo a seus iguais, inserindo suas necessidades básicas e projetos, com o objetivo de tornar
possível a autoproteção e segurança”.
A diferença entre cultura e comunidade, segundo Galeno (2016),
deixa mais evidente a autoafirmação da cultura surda, em manter próximo os iguais, e afastando os que se diferem, conforme descrição:
[...] uma cultura surda é um conjunto de comportamentos, regras, costumes e ensinamentos propagados e utilizados por um
grupo de pessoas que se assemelham ou não, mas dividem
uma mesma língua, valores, tradições e manias, e, em geral,
acabam se fechando como um conjunto, dividindo por comum
acordo os conhecimentos que são passados de pai para filhos;
enquanto, uma comunidade surda é um sistema comum onde
há um pequena interação, com compartilhamento de ideais a
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curto prazo e responsabilidades impostas por leis. (GALENO,
2016, p. 29).

A descrição de comunidade fica clara na conjuntura da partilha
linguística e cultural presente no mundo inteiro, reunindo surdos e ouvintes, usuários das línguas de sinais, com objetivos, pontos de vista,
expectativas e interesses comuns, apesar das diferenças pessoais.

S UM Á RIO

Essa amplitude permite um meio de direcionar outras possibilidades de vivenciar a diferença, na qual ouvintes podem e devem fazer
parte da comunidade surda. Assim como os surdos estão abertos a
amizades, namoros, relações profissionais e várias formas de relacionamento com os ouvintes, cabe aos ouvintes estarem inseridos nessa
comunidade surda respeitando cada um a sua particularidade, fazendo das culturas uma cultura única em nosso país.
Como dito anteriormente, a comunidade surda compartilha de
interesses comuns, mas não é composta somente de pessoas surdas.
Há professores, intérpretes, amigos e familiares de surdos que nem
sempre são usuários da língua de sinais, mas fazem parte da comunidade surda por diversos motivos. Já para fazer parte de uma cultura
surda, precisa de características mais pessoais de surdo, compartilhar
das mesmas crenças e pertencer ao povo surdo.

QUEM É O SURDO NA SOCIEDADE?
Existem muitos questionamentos sobre a vida do surdo. A primeira coisa que vem à cabeça de uma pessoa leiga sobre o assunto
quando se fala em surdo, é um ser com deficiência, limitado e isolado
por não se comunicar falando. Isso porque as pessoas não conseguem entender que surdo fala, ainda que com as mãos. Sem falar
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nos inúmeros termos incorretos usados ao se referir aos surdos como,
mudinho, surdo-mudo, mudo-surdo.
Os sujeitos ouvintes veem os sujeitos surdos com curiosidade
e, às vezes zombam por eles serem diferentes (QUADROS; KARNOPP,
2004). Fato intrigante, que deixa um ar de preconceito, porque afinal, o
americano fala inglês, o israelita fala hebraico, assim como em muitos
lugares se fala espanhol. Existe uma enorme diversidade de línguas no
mundo e agimos com naturalidade em relação a isso.

S UM Á RIO

Os ouvintes sentem um certo desconforto na palavra surdo por
terem uma impressão de preconceito, quando na verdade o termo deficiente auditivo carrega mais essa característica na opinião dos surdos
(FERREIRA, 2017).
A dificuldade em entender que o surdo fala, leva aos questionamentos sobre a cultura surda, acarretando a indagações como: Surdo
tem comunidade? Surdo conhece música? Surdo não fala porque não
ouve? Enfim, com um pouco de interesse e pesquisa, esses questionamentos naturalmente vão trazendo respostas e disseminando conhecimentos sobre o assunto.
Os surdos são pessoas extremamente felizes e independentes.
Engana-se quem pensa que surdo é um ser solitário e incomunicável.
Eles têm orgulho de serem surdos e terem língua própria. Cada surdo
age conforme a sua personalidade, independente da surdez. Uns falam mais, outros menos, sobre diversos assuntos. E, apesar de alguns
terem a opção de correção da surdez, usando aparelhos, implantes ou
outros meios, optam por serem surdos, usuários da língua de sinais e
assim terem sua identidade surda preservada, pois é a partir da Libras,
primeiramente, que o surdo encontra sua identidade surda fazendo
parte automaticamente da cultura surda (CASTRO, 2017).
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É extremamente pessoal a escolha do surdo em ser oralizado ou
não. Muitas vezes, a opressão por parte dos pais ouvintes em querer
que os filhos surdos falem através de cansativas sessões de fonoaudiologia causa uma grande indignação nos surdos. Além disso, atrasa
o seu desenvolvimento na busca por sua identidade surda dificultando
assim a interação do surdo nas comunidades surdas e o impedindo de
fazer amizades, praticar esportes, participar de eventos no meio onde
ele poderia se comunicar com conforto se tivesse a fluência em Libras
que deveria ser sua língua materna L1.

S UM Á RIO

As línguas fazem parte da cultura de cada lugar. Com a língua
de sinais não é diferente e ela está inserida, inclusive, na maioria dos
países, fazendo parte da vida do surdo e sendo considerada a principal característica da cultura surda.
Não se pode negar que as características da comunidade surda
fazem parte também da cultura do nosso país. Os surdos têm orgulho
da cultura surda e das conquistas que já obtiveram até hoje.
E, apesar, dos olhares preconceituosos da sociedade que minimizam os surdos e a sua cultura, destacando sempre as suas limitações e a sua deficiência, esquecendo que todas as Leis aprovadas
até hoje para benefício dos surdos são frutos da luta constante da
comunidade surda. Tiveram sua língua oficializada por Lei, o direito
de intérprete em sala de aula nas escolas inclusivas, uma data para
comemorar o seu dia, entre muitas outras conquistas.
A preocupação atual do Estado em garantir que a comunidade
surda receba a notoriedade a que tem direito é visível com a criação
do Dia do Surdo, que conforme o entendimento de Dantas (2016) visa
colocar em evidência a importância social dos surdos, conforme descrição a seguir:
O Dia do Surdo tem um significado simbólico de total relevância para toda a sociedade. Ele representa o reconhecimento de
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todo um movimento que teve início há poucos anos no Brasil
quando o surdo passou a lutar pelo direito de ter sua língua e
sua cultura reconhecidas como uma língua e uma cultura de um
grupo minoritário e não um grupo de “deficientes”. É uma data
que traz a público todo o desenrolar de uma história antiga que
mantinham os personagens por trás de uma cortina de preconceito e opressão social. É a valoração do cidadão. (DANTAS,
2016, p. 14).

S UM Á RIO

O objetivo consiste em tornar visível a cultura dos surdos a toda
sociedade, principalmente expondo o modo de vida dos surdos, sem
que as pessoas tirem suas próprias conclusões do que é cultura surda.
É nesse novo cenário que se permite abrir o leque das possibilidades,
para a integração social dos surdos, desmistificando a ideologia de inferioridade ou diferença, incentivando toda sociedade a vestir a camisa
pela causa que luta contra o preconceito (CASTRO, 2017).
A intenção foi de libertar os surdos dos limites impostos por um
regime autoritário que os privavam de se comunicarem em sua língua
natural, e garantindo o direito concedido pela Lei de usarem a língua
de sinais.
Essa bandeira de igualdade e reconhecimento concedeu aos
surdos a possibilidade de assumirem cargos importantes na sociedade contribuindo para o crescimento da nação. Mas, apesar dos direitos
adquiridos pela comunidade surda, alguns surdos ainda enfrentam a
rejeição no mercado de trabalho pela falta de profissionais que dominem a Língua de Sinais.
Assim, a luta continua incessantemente para a comunidade surda que não é composta apenas por surdos, mas também por ouvintes
que estão de uma forma ou de outra, inseridos nesse cenário.
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A NECESSIDADE DO ENSINO
DE LIBRAS PARA OUVINTES
POR MEIO DA GRADE CURRICULAR
O fator primordial na aquisição de uma língua, antes de tudo, é a
importância do porque há o interesse em estudá-la. Por meio de várias
metodologias, as línguas podem ser estudadas como L2 e quando a
língua é introduzida na nossa aprendizagem pode ser um fator determinante na obtenção da mesma.

S UM Á RIO

Existe uma falta de interesse muito grande por parte dos ouvintes em aprender Libras no Brasil. Quando nos deparamos com
pessoas ouvintes buscando aprender tal língua, percebemos por trás
desse interesse uma necessidade em comunicar-se com um familiar
surdo, muitas vezes após uma tentativa fracassada de oralizar o surdo,
ou por motivos profissionais onde há uma necessidade do domínio da
língua no caso do fonoaudiólogo, ou por acadêmicos de licenciatura
desde que a Libras se tornou obrigatória nos cursos de formação de
professores para o exercício do magistério em nível médio e superior
por Lei, ou um professor que se deparou com um aluno surdo em sala
de aula e se vê incapaz de comunicar-se com seu aluno por não obter a
língua. Esse último caso é mais raro, pois, muitas vezes o professor se
acomoda por ter um intérprete em sala de aula. Algumas pessoas se
interessam pela Libras apenas por curiosidade e não pela importância
da comunicação do surdo na sociedade e pela escassez de pessoas
usuárias da língua. No entanto, a aquisição dessa língua por parte dos
ouvintes deveria ter, de fato, uma importância maior, uma vez que se
trata da inclusão do surdo na sociedade através da comunicação.
Apesar de o Decreto nº 5.626/ 2005 tratar do direito da criança
surda receber uma educação pautada em uma proposta bilíngue, que
vise garantir o respeito e a propagação da língua a qual domina, esses
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entraves tem limitado os avanços, pois a educação tem atendido o
interesse do aluno que ouve (BRASIL, 2017).
O cenário escolar é o mais apropriado para iniciar uma linha
tênue entre surdos e falantes, colocando em prática as letras dispostas no documento legal. E isso deve iniciar com o contato direto entre
todos os grupos se encontra na escola.
Ferreira (2017) aponta a necessidade dessa convivência com o
surdo para uma melhor compreensão da Libras nas escolas, além de
estabelecer parâmetros para diálogos básicos, devendo a mesma ser
tratada com seriedade e como exigência curricular:
S UM Á RIO

A Língua Brasileira de Sinais não deve ser uma exigência pura
e simples, mas uma arte linguística dominada e ensinada com
a mesma seriedade da Língua Portuguesa, pois é o conjunto
de regras e sinais utilizadas para expressão e comunicação de
uma comunidade. E a participação e presença dos surdos nas
escolas tornarão a arte dos Sinais ainda mais perfeita, entre os
envolvidos no ensino das Libras. Um processo investigativo e de
pesquisa também serão eficazes para que ocorra a empatia e
envolvimento entre todos: escola, comunidade, famílias, alunos,
falantes ou surdos, professores, gestores escolares e todos os
funcionários.
O surdo depende da Língua de Sinais para se comunicar com o
mundo, logo um falante, precisa dominar essa língua para que
ambos possam interagir. (FERREIRA, 2017, p. 11).

A questão é que a aquisição da Libras em nossa sociedade, antes de mais nada, é de extrema necessidade para a comunicação entre
surdos e ouvintes. O fato de obter a Libras por motivos acadêmicos,
profissionais ou apenas curiosidade, não pode minimizar o principal
motivo que é a comunicação do surdo na sociedade.
Por isso há urgência em incluir a Libras na grade curricular das
escolas, principalmente nas séries iniciais, uma vez que a construção
da língua começa na infância (GESSER, 2009).
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O aprendizado de uma língua nas séries iniciais é bem mais
eficaz, levando em conta o aproveitamento do ensino da língua desde
o ingresso da criança na escola até sua formação no ensino médio. Pode-se dizer que é inevitável para o ouvinte a fluência dessa língua. Isso
se chama inclusão. Assim, o ouvinte estará apto para se comunicar
com o surdo sem intérprete, sem limitações, em qualquer ambiente,
fazendo ele parte ou não da comunidade surda, facilitando a vida do
surdo na sociedade, independente da área de formação desse ouvinte, já que a Libras é obrigatória somente nos cursos de licenciatura.

S UM Á RIO

O Intérprete, apesar de importantíssimo, é apenas o mediador,
não o agente educador propriamente dito. Não pode, portanto, a escola ser chamada de inclusiva para o aluno surdo, pois em sala de aula o
professor não domina a Libras, necessitando de um intérprete.
Segundo Castro (2017), essa mediação pode ser entendida
como aceitação, mas não como inclusão, e, apesar de gerar interesse
em alguns alunos ouvintes para a aprendizagem de Libras, a maioria
dos alunos falantes entendem que somente os surdos numa sala de
ouvintes necessitam do acompanhamento de um intérprete, o que não
pode ser ignorado, pelo desconforto dos surdos de saberem que nem
seu professor consegue se comunicar diretamente com eles.
Motivar os alunos a entenderem “o que é a surdez”, “o que é a
LIBRAS”, “a quem essa língua importa e por que importa”, “o que ela
tem a ver com as pessoas na nossa sociedade” prepara os aprendizes
para a inserção e a conscientização de um repertório de conhecimentos possivelmente alheios a sua realidade, tornando-os mais bem preparados para transitar em práticas culturais que se fazem em grupos
humanos diversos (GESSER, 2012).
A luta dos surdos pelos seus direitos é intensa e de longa data.
Não só pelo cumprimento das Leis diretamente ligada a eles, mas por
mais Leis que os beneficiem direta ou indiretamente. A inclusão da
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Libras como disciplina curricular nas escolas para ouvintes é a maior
urgência na história do desenvolvimento da cultura surda. Com isso, as
barreiras da comunicação deixarão de existir. Pois, a partir daí, teremos
crianças conscientes da inclusão e adultos fluentes em um idioma que
é reconhecido por Lei como um meio legal de comunicação em seu
próprio país e que a maioria desconhece.
A Língua Brasileira de Sinais (Libras), graças à luta sistemática
e persistente das comunidades surdas, vitoriosamente foi reconhecida
pela nação brasileira como a língua oficial do povo surdo, com a publicação da Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002 (BRASIL, 2016).

S UM Á RIO

O que é de suma importância, principalmente para os profissionais da educação diretamente ligados às metodologias de ensino
falhas nas escolas, é o contexto e a qualidade do ensino da Libras para
ouvintes, principalmente se tratando desse ensino nas séries iniciais
onde são formados conceitos e aprendizados que serão levados para
a vida toda (CASTRO, 2017).
Infelizmente, o ensino nas escolas brasileiras ainda se encontra
num estágio frágil e, lamentavelmente, alguns educadores ainda se
encontram indiferentes em relação a isso. Não terá proveito nenhum
o aluno que estudar do ensino básico ao médio apenas o básico da
língua.
Galeno (2016) entende que o ensino da Língua inglesa nas escolas, onde os alunos começam e terminam seus estudos com o verbo
To be e alguns complementos que são ensinados entre uma série e outra, poderia ser substituído pelo ensino de Libras, desenvolvida sob a
metodologia da língua gestual-visual, já que algumas escolas recebem
surdos, mas dificilmente recebem estrangeiros que dependam da Língua Inglesa para estabelecer uma comunicação com a equipe escolar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A inclusão é o real motivo para a introdução do ensino de Libras
nas séries regulares desde o ensino básico ao médio, e, apesar da
relevância da palavra inclusão, seu sentido traz um certo desconforto e
sobrepeso ao tratar da inserção daqueles que se encontram à margem
da sociedade por algo que parece ser fora da normalidade, mas que
nada mais é que uma diferença decorrente de uma alteração genética,
de um acidente ou incidente.

S UM Á RIO

Sabe-se que não se pode discriminar as pessoas por características peculiares. Indivíduos surdos, cegos, com capacidade intelectual
reduzida, ou atrofia física, possuem o mesmo direito de viver em sociedade e participarem do processo sociopolítico e econômico.
Mas, anular o preconceito que tem marginalizado os surdos,
fazendo com que os ouvintes se sintam normais e superiores, é uma
mazela que tem causado lesões emocionais que estão começando a
ser combatidas pela comunidade acadêmica, após inúmeros processos de pesquisas e leis, que tiveram pouca visibilidade social.
E diante da apresentação de propostas e projetos, percebeu-se
a necessidade de implementar, ainda, na educação regular o ensino
de Libras para que as crianças, que são o futuro da nação, cresçam
conscientes que as diferenças não podem limitar a comunicação entre
as pessoas, ou deixa-las a margem da sociedade.
Mas, esse trabalho de conscientização pode começar nos hospitais antes mesmo do nascimento dos pequeninos, como um processo de preparo para os pais, ao descobrirem que seus bebês são surdos, pois um trabalho de prevenção e promoção social sobre o ensino
e aprendizagem da Libras pode abrir portas para uma nova visão sobre
a língua materna dos surdos.
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Se os ouvintes tiverem a oportunidade de se preparar para o
cenário educacional no âmbito escolar através da Libras, adentrará
esse ambiente com uma comunicação desenvolvida e aberta para um
trabalho efetivo, podendo quebrar as barreiras da comunicação.
É papel do Estado preparar educadores para atender as necessidades de comunicação com os alunos surdos, lhes fornecendo a aprendizagem e acolhida necessárias para que possam se desenvolver como
profissionais e cidadãos, fornecendo aos surdos a mesma atenção que
os demais recebem, dispensando a presença de interpretes.

S UM Á RIO

Encarar a surdez com naturalidade e harmonia é o mínimo que
se espera de uma sociedade desenvolvida e consciente dos direitos
de igualdade. Permitir que a Língua de Sinais seja ensinada nas escolas regulares para alunos ouvintes pode garantir sua extensão às
universidades e faculdades, propiciando que todos, surdos e ouvintes,
possam estudar sem ter que enfrentar a barreira da comunicação.
Mas, percebe-se que os próprios pais, quando são ouvintes, se
frustram com o nascimento de filhos surdos, e tentam forçar, com a
consulta do fonoaudiólogo, que seus filhos desenvolvam a comunicação falada, esquecendo que, apesar da necessidade de acompanhamento especializado, é indispensável o domínio da Língua de Sinais
para que a família possa interagir livremente e a própria criança se sinta
livre para se expressar e desenvolver sua identidade.
É importante frisar que os surdos não são deficientes como
muitas pessoas pensam e a própria cultura surda difunde. O fato de
não ouvir não pode ser um determinante para a limitação ou exclusão
de pessoas.
Contudo, diante das mudanças sociais, movimentos em prol da
defesa de igualdade e elaboração de leis que contribuem com a garantia dos direitos dos surdos, resta a educação aproveitar as ordenanças
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legais e iniciar o processo de abrangência dos variados grupos que se
apresentam na sociedade. Pois, os surdos são tão capacitados como
qualquer outro tipo de pessoa, e possuem a alegria de se comunicarem com sua própria língua, a Língua de Sinais.
Essa ideologia cultural de excluir aqueles considerados diferentes está sendo removida paulatinamente e a implantação da Libras
nas séries regulares contribuirá para remover essa barreira que já se
encontra esmorecida pelas leis, propostas e movimentos, contribuindo
para que os surdos saiam da posição de estrangeiros, em sua própria
nação, pois poderão se comunicar com funcionários de bancos, escolas, hospitais, sapatarias, lanchonetes.
S UM Á RIO

Os resultados apontaram a importância de integrar o ensino de
Libras ao currículo escolar dos ouvintes, concluindo que a inserção da
Língua de Sinais na sociedade retira os surdos da posição de estrangeiros, no próprio território nacional.
A inserção da Língua de Sinais nas escolas regulares ampliará a
comunicação bilíngue a toda a sociedade, provocando uma revolução
em todas as esferas sociais que iniciarão a busca pelo aprendizado
dessa língua.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo nasceu da necessidade de entender como
acontece o processo de alfabetização de uma criança surda, almejando, no fim, não só a aprendizagem da mesma, mas também sua
autonomia e independência. Teve como objetivo investigar como se
fornece o ensino da Língua Portuguesa para surdos na fase da alfabetização, visando descobrir melhores estratégias pedagógicas para que
o processo se conclua com qualidade.

S UM Á RIO

O surdo deve ter como primeira língua a Língua Brasileira de
Sinais-LIBRAS, que por muito tempo foi vista como mímica e também
como gestos que explicam o português. Hoje em dia já se sabe que a
Língua Brasileira de Sinais é um idioma, com estruturas e regras. É necessário que a pessoa com surdez adquira conhecimentos da Língua
Portuguesa, ou seja, a utilize como L2.
O segmento escolar da alfabetização é a base de todo o processo educacional e pessoal da criança, pelo fato de ser onde são
trabalhados pilares como autonomia, independência, higiene pessoal
e do ambiente, social, entre outros. Além desses pilares, é muito importante para a criança surda construir nessa etapa da vida, a aquisição
da Língua Portuguesa, para se tornar uma criança letrada.
Sabendo-se que não é simples o domínio de uma língua oral-auditiva, para quem faz uso de uma língua visual-espacial e vice-versa, a
presente autora busca analisar duas estratégias de ensino que podem
ser utilizadas em conjunto na sala de aula.
O objetivo do estudo é investigar como acontece o processo de
ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa para realizar a alfabetização da criança surda, visando as estratégias pedagógicas para que
esse processo ocorra.
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Esse estudo baseia-se na importância da pessoa surda ter a
Língua Portuguesa como segunda língua, pois, é a língua nativa do
Brasil e todos, ouvintes e surdos, precisam conquistar a leitura e a
escrita, por esse fato se faz imprescindível a Língua Portuguesa como
L2 para o surdo.
A princípio, o estudo irá se pautar nos estudos de Quadros e
Schmiedt (2006) e Urubatan (2015) e em outros documentos bibliográficos, disponíveis no site do Ministério da Educação (MEC) e SciELO.

S UM Á RIO

O artigo está dividido em quatro seções: esta primeira que introduz o tema, seguida da segunda seção onde serão abordados a Língua Brasileira de Sinais e o processo de alfabetização. A terceira seção
tratará das estratégias pedagógicas voltadas para a alfabetização de
surdos, e por fim na quarta seção serão feitas considerações finais.

A SURDEZ: BREVE HISTÓRICO
“A surdez consiste na perda maior ou menor da percepção
normal dos sons. Verifica-se a existência de vários tipos de pessoas
com surdez, de acordo com os diferentes graus de perda da audição” (BRASIL, 2006b, p. 19).
Independente do grau da perda de audição, as pessoas com
surdez possuem uma história marcada por muita discriminação e preconceito. Eram tidas e, talvez ainda sejam, em sua maioria, consideradas incapazes por uma parte da sociedade. Eram ignoradas pelos
ouvintes em diversos ambientes sociais como o campo educacional e
profissional. Entretanto, leis como a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), Declaração Mundial de Educação para Todos (UNESCO,
1990) e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96
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(BRASIL, 1996) garantem aos surdos o direito de serem incluídos e
respeitados pela sua cultura.
De acordo com o site Portal Educação, não existem relatos específicos a respeito da origem da Língua de Sinais, porém destaca-se
o início de seu uso no ano de 1760 em Paris, na França, quando o
Abade L’Epée fundou a primeira escola pública para surdos. Mazzota
(1996) afirma que L’Epée recolhia crianças surdas e pobres das ruas
de Paris para ensinar a nova Língua, que posteriormente passou a ser
reconhecida como língua oficial do surdo.

S UM Á RIO

No Brasil, em 1857, a Língua de Sinais ganhou espaço quando o
francês Eduard Huet, que ficou surdo aos 12 anos, veio ao país a convite de D. Pedro II, para fundar a primeira escola para meninos surdos,
primeiramente denominada de Imperial Instituto de Surdos Mudos, o
atual Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES).
No final da década de 70 chegou ao Brasil a Comunicação Total.
Era vista como uma escola onde a principal finalidade era se comunicar, conforme o site Portal Educação, a criança era exposta a linguagem oral, leitura labial, gestos e alfabeto manual, amplificação sonora
e leitura e escrita. Na filosofia da Comunicação Total, o deficiente auditivo é diferente do oralista, e a exposição somente à língua oral não
garante o desenvolvimento pleno da criança.
Após a Comunicação Total deu-se início a luta pelo bilinguismo,
onde as pessoas com surdez começaram a fazer valer os seus direitos.
Esta luta se iniciou na Conferência Mundial de Educação para Todos
em 1990, onde as pautas principais foram a inclusão e a democratização (UNESCO, 1990), e a Lei de Salamanca de 1994 (UNESCO, 1994)
que legaliza todas as instituições a incluírem alunos surdos em salas
de aula regulares, porém com os devidos acompanhamentos necessários, e o mais importante, o reconhecimento de ser respeitado pela
sua cultura surda.
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O avanço da Língua de Sinais deu-se gradativamente e com a
promulgação da Lei Nº 10.436 (BRASIL, 2002), pode-se garantir na
educação especial a educação bilíngue para surdos. Legalmente reconhecida como língua devido a sua estrutura gramatical, a Língua Brasileira de Sinais garante aos deficientes auditivos a sua identidade surda.

O PROFESSOR REGENTE E A SURDEZ

S UM Á RIO

Dentro do ambiente escolar encontra-se um personagem importantíssimo na vida de qualquer criança, seja ela com necessidades
educacionais especiais ou não, pois, é ele quem fornecerá a base necessária para que todos se formem alunos proficientes, ativos, autônomos e sabedores dos seus direitos e deveres. Esse personagem é
o bom e velho professor.
Esse profissional, em certas situações, acaba passando mais
tempo com o aluno do que os próprios responsáveis dos mesmos, por
isso se torna peça fundamental nesse processo de ensino-aprendizagem que o estudo se refere. Torna-se também tão responsável quanto
os pais, pois é o professor que, na prática, irá fornecer o direito do
aluno surdo de receber uma educação de qualidade.
De acordo com a declaração de Salamanca (UNESCO, 1994,
p. 1) “Aquele com necessidades educacionais especiais devem ter
acesso à escola regular, que deveria acomodá-lo dentro de uma Pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades”.
Levando tal Declaração em consideração, além de ser papel de todo
o corpo gestor da escola como principalmente do professor fazer valer
os direitos desse aluno regularmente matriculado, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) propõe que a educação
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especial aconteça preferencialmente na rede regular e sugere que a
escola se organize para adequar-se às necessidades dos alunos.
Necessidades essas como, por exemplo, a formação do docente como professor bilíngue, a presença de um profissional intérprete,
ou simplesmente recursos didáticos que agreguem valor e que possuam significado para a criança surda. Pois diferente de uma criança ouvinte, a criança surda não faz uso de recursos auditivos e sim
visuais, então é importante utilizar outras estratégias de ensino para
garantir uma aprendizagem significativa.

S UM Á RIO

Sendo sabedor do fato exposto, torna-se ainda mais concreto o
valor do docente bilíngue ou do intérprete de Língua Brasileira de Sinais
como mediadores no processo de alfabetização de crianças surdas,
pois por mais que façam uso de línguas visuais – LIBRAS e português
escrito - é necessário compreender os códigos da leitura e escrita, que
inicialmente sofrem com a barreira do impedimento auditivo, de acordo
com Fernandes e Romeiro (2016, p.117) “Ao utilizar a Língua Brasileira
de Sinais, o surdo explora a expressão corporal - face e movimentos
e indicações de partes do corpo - e o movimento das mãos para dar
significado, intensidade e sentido à sua linguagem”, uma vez que o
surdo possui a sua primeira língua, ou seja L1, que é a Língua Brasileira
de Sinais e existe um processo educacional para que seja adquirido a
Língua Portuguesa como L2, segunda língua.
O professor que é o mediador do processo de ensino-aprendizagem dos discentes, deve sempre procurar fornecer experiências
significativas que articulem recursos afetivos, emocionais, sociais e
cognitivos, visando sempre ampliar suas capacidades e potencialidades, levando sempre em consideração o meio social e a linguagem de
cada criança.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL,
1997, p. 21):
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O domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de
plena participação social, pois é por meio dela que o homem se
comunica, tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz conhecimento. Assim, um projeto educativo comprometido com
a democratização social e cultural atribui à escola a função e a
responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso
aos saberes lingüísticos necessários para o exercício da cidadania, direito inalienável de todos.

S UM Á RIO

Seguindo essa linha de raciocínio, o docente deve fornecer ao
aluno com surdez possibilidades de plena participação social, valorizando a sua língua, bem como a sua cultura. Esses procedimentos
contribuem para torná-lo um cidadão autônomo, de identidade formada e letrado, capaz de utilizar a leitura e a escrita nas suas diversas
formas. O professor deve inserir no processo de despertar no discente
o prazer de ler e escrever, atividades que façam parte do universo infantil, imaginário, lúdico e popular da criança.

ATENDIMENTO
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
O Atendimento Educacional Especializado é um serviço de educação especializado para a rede regular de ensino das escolas públicas. Propõe a adaptação do material didático para a singularidade do
aluno que possui necessidade educacional especial fazendo com que
o aluno tenha plena participação das atividades.
O Atendimento Educacional Especializado busca auxiliar no desenvolvimento de pessoas com deficiências reconhecidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015, p. 2) como “pessoas
com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo,
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em inte-
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ração com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena
e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas” (BRASIL, 2015, p.2).
As estratégias de ensino fornecidas pelos autores que foram utilizados como referência neste estudo são modelos de um atendimento
especializado dentro da sala de aula, porém o Atendimento Educacional Especializado vai mais a fundo. Trata-se de um projeto no contra
turno que tenta articular com a turma em que o aluno se encontra matriculado, embora as atividades do Atendimento Educacional Especializado se diferenciem um pouco das atividades realizadas dentro da
escola, pois será toda adaptada para o aluno em questão.
S UM Á RIO

O atendimento educacional especializado - AEE tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de
acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas.
Esse atendimento complementa e/ou suplementa a formação
dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola
e fora dela. (BRASIL, [2009], p. 1).

Os professores do Atendimento Educacional Especializado são
profissionais com conhecimentos específicos na área, assim podendo
oferecer um melhor ensino para o aluno. É importante também constar
que, no momento em que esse profissional estiver de frente com o
aluno, poderá dar mais atenção a ele, diferente do professor regente
que possui um número de alunos maior em sala de aula

ESTRATÉGIAS DE ENSINO
Seguindo a linha dos estudos de Quadros e Schmiedt (2006,
p. 20), “as crianças com acesso a língua de sinais desde muito cedo,
desfrutam da possibilidade de adentrar o mundo da linguagem com
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todas as suas nuances.” Ou seja, ao aceitar e pertencer a sua cultura surda desde cedo e consequentemente gerar a sua identidade, a
criança iniciará o seu processo cognitivo com facilidade e com maior
percepção de mundo.
O professor, ao fazer uso de todos os sentidos das crianças no
decorrer das atividades, ativará um maior número de conexões neurais, ampliando, assim, a gama de conhecimento das mesmas. Nos
estudos de Quadros e Schmiedt (2006) é afirmado a importância de
no decorrer do processo da aquisição da Língua Portuguesa com L2,
que é uma língua oral-auditiva, não abandonar o estímulo visual, pois
é o conforto e também o que traz significado a criança com surdez.
S UM Á RIO

Primeiramente, para a criança com surdez, a aquisição da própria língua é um importante fator para uma alfabetização de qualidade,
confirma Quadros e Schmiedt (2006, p. 25):
A língua de sinais é uma língua espacial-visual e existem muitas formas criativas de explorá-la. Configurações de mão, movimentos, expressões faciais gramaticais, localizações, movimentos do corpo, espaço de sinalização, classificadores são
alguns dos recursos discursivos que tal língua oferece para serem explorados durante o desenvolvimento da criança surda e
que devem ser explorados para um processo de alfabetização
com êxito.

Possuindo a LIBRAS como L1, a criança será capaz de compreender, interagir e comunicar, sendo um facilitador para o professor fazer uso de objetos de aprendizagem para contribuir no processo de alfabetização.
É importante que a leitura e a escrita estejam sempre contextualizadas para que façam sentido e para que a criança possa dar significando aos elementos. Por exemplo, a simples estratégia de nomear os
objetos presentes na casa da criança utilizando papel e caneta, será
visualmente contextualizada e agregará mais valor se, ao mesmo tem-
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po, for apresentado o sinal em LIBRAS que representa esse mesmo
objeto. Ou seja, estará sendo estimulado a escrita e a leitura por meio
da contextualização visual do objeto e do seu sinal.
O uso de objetos de aprendizagem na alfabetização é uma estratégia que complementa a teoria de forma que conceitue e formalize
o novo conhecimento. Como exposto por Urubatan (2015, p. 95) em
seus estudos, “a conceituação pode ser concebida, nesse quadro,
como um fenômeno intelectual decorrente do processo mental que
integra a sensação, a percepção, a imagem e o símbolo, em forma de
classificação e categorização inicial do conhecimento”.

S UM Á RIO

De acordo com os ensinamentos de Quadros e Schmiedt (2006,
p. 53) é possível encontrar estudos que valorizam a utilização de objetos de aprendizagem no processo de alfabetização, bem como o Saco
Surpresa que será apresentado mais a frente. Objetos como esse funcionam como estratégias que possuem a finalidade de alcançar uma
educação significativa, que é de fato o aprendizado mais duradouro.
A seguir, esse estudo visa apresentar duas estratégias de ensino
criadas pelas duas principais referências dessa pesquisa, Urubatan e
Quadros. São elas: atividade Saco Surpresa e o M.O.D.A. Trata-se de
uma atividade e de um método de ensino, respectivamente, que muito
têm em comum e podem ser trabalhados em conjunto.
A atividade do Saco Surpresa, elaborada por Quadros e Schmiedt (2006), apresenta na prática uma estratégia de ensino para ser
trabalhada com a criança surda no propósito de abordar diversas
nuances como a Língua Brasileira de Sinais, a Língua Portuguesa, a
leitura, a escrita e a sinalização, ou seja, uma atividade simples que
consegue abordar e alcançar os maiores pilares do processo de alfabetização de uma criança deficiente auditiva.
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O chamado M.O.D.A., que se trata do Método de Organização
das Didáticas e Avaliações, elaborado por Urubatan (2015), promove
na teoria uma rotina educacional norteada pelo professor e pautada
por protocolos que, ao serem seguidos fielmente, garantem a melhoria
do processo em sala de aula, uma vez que foi criado devido ao sucesso que o autor do método teve em utilizá-lo no seu próprio cotidiano
como estratégia de ensino.
Como se pode perceber, são duas estratégias diferentes,
mas encontram o seu propósito em comum quando dentro de sala
de aula são utilizados para otimizar o processo educacional do educando, na prática e na teoria, por isso, podendo ser trabalhados de
forma concomitante.
S UM Á RIO

No próximo instante, teoricamente será exposta a atividade
Saco Surpresa. E logo a seguir, a autora dessa pesquisa buscará unir
os estudos de Quadros aos de Urubatan, de forma que teoria e prática
resultem em um processo de alfabetização de qualidade.

ESTRATÉGIAS DE ENSINO:
SACO SURPRESA
A atividade elaborada por Quadros e Schmiedt (2006, p. 54),
tem como objetivo desenvolver capacidades de expressão, sejam elas
táteis ou visuais em língua de sinais e escrita. Proporciona experiências
que levam a criança à abstração, análise e síntese, descrição, classificação e conceituação.
O saco surpresa, que não pode ser transparente, deve ficar
sempre em sala de aula e pode ser utilizado pelo professor na introdução de temas. Seu uso pode ser pré-determinado ou sempre que o
orientador achar necessário.
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Os objetos inseridos nele devem ser selecionados pelo professor conforme o assunto a ser desenvolvido e a ênfase que ele queira
dar, de acordo com seu planejamento. Deve-se tomar o cuidado de,
sempre que possível, ter um número de objetos equivalente ou maior
que a quantidade de participantes. Visto que é uma atividade em grupo, porém cada aluno, um a um, coloca a mão no saco surpresa e
pega um objeto para explorá-lo inicialmente sem ver.

S UM Á RIO

Na etapa inicial, a criança que pega o objeto deve tentar descrevê-lo somente através da percepção tátil. Desenvolve-se aí uma conversação em língua de sinais com todo o grupo a respeito das características do objeto: Ele é macio? É áspero? É duro? É redondo? Tem
partes móveis? Parece ser de comer? Será que serve para brincar? É
bom ou ruim de tocar? É igual ao que o colega pegou antes? Ao esgotar as possibilidades de questionamentos o objeto é mostrado a todos,
feito ou ensinado o seu sinal, e confrontado com as afirmações feitas
durante a conversação. E assim acontece até que todas as crianças
tenham vivenciado este momento.
A etapa seguinte consiste em trabalhar com o tema e todos os
objetos que estavam no saco. Isto pode se dar de diferentes formas
conforme os objetivos traçados pelo professor: explorar os sinais de
todos os objetos expostos, brincar com as configurações de mão dos
mesmos, explorar o nome dos objetos em alfabeto manual e português, comparar e analisar as palavras, explorar o tema e registrar a
atividade em desenho e/ou Língua Portuguesa, trabalhando depois
com o que for elaborado.
Como visto no desenvolvimento da atividade Saco Surpresa, de
forma simples e utilizando a vivência da criança, respeitando a sua L1,
por meio de atividade em conjunto é possível caminhar com excelência
à uma alfabetização bilíngue significativa, onde a criança explora um
grande número de sensações e experiências que contribuem para a
formação do ser.
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ESTRATÉGIAS DE ENSINO: M.O.D.A.
O Método de Organização das Didáticas e Avaliações foi criado
por Urubatan devido a sua necessidade de melhor gerenciar o tempo
e as atividades profissionais e cotidianas, de forma que no final do processo, o objetivo seja alcançado, dentro ou fora do universo escolar.
Trata-se de uma melhor administração da didática docente,
são estratégias que o professor pode fazer uso para contribuir no
decorrer do processo de alfabetização e que no caso dessa pesquisa, podem e serão adaptadas para melhor se enquadrar no perfil da
criança com surdez.
S UM Á RIO

O M.O.D.A. estrutura-se em seis protocolos, são eles: Apresentação e Conquista; Revisão e Aquecimento; Abstração e Contextualização; Conceituação e Formalização; Avaliação e Percepção da Aprendizagem; Valores Sociais e Temas Transversais.
Anteriormente ao início das atividades, dando prioridade a proposta da seção anterior, o Saco Surpresa, de acordo com Urubatan
(2015), é importante conquistar as crianças envolvidas na atividade.
Pequenas atitudes como apresentar-se positivamente, ser uma pessoa ética, gentil, carinhosa, alguém disposto a ajudar, solícito, dentre
outras qualidades que conquistarão a confiança da criança. Partindo
dessa conquista diária descrita por Urubatan, o processo educativo
torna-se mais leve, fluído e significativo.
Importante ressaltar que nesse momento norteado pelo primeiro
Protocolo Apresentação e Conquista, é interessante que o professor
faça uso da Língua de Sinais sem a intenção de avaliação, apenas
como momento de conversação informal. Perguntas sobre a vida das
crianças, lugares preferidos, do que gostam e o que não gostam, entre
outras, criam uma relação afetiva importante entre os atores desse pro-
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cesso. Após realizada a conquista do alunado, deve-se todos os dias
fortalecer esse laço, que contribuirá para o desenvolvimento dentro e
fora de sala de aula.
A educação está intimamente relacionada com a conquista
dos participantes do processo – estudantes, pais, responsáveis, gestores, mantenedores, colegas de trabalho, enfim,
todos aqueles que, direta ou indiretamente, formal ou informalmente, participam do processo educacional [...] (URUBATAN,
2017, p. 184).

S UM Á RIO

Apresentar os sinais de cada objeto selecionado para a atividade Saco Surpresa é uma estratégia para ativar os conhecimentos
prévios, que reduzirão o fracasso do alunado na aquisição dos novos
conhecimentos. Para evitar essa situação desmotivadora, é valoroso
prezar pelo segundo Protocolo do M.O.D.A denominado Revisão e
Aquecimento, é o momento de, após conquistar a criança, fazer uso
dessa relação e por meio do perfil da mesma, ou seja, da sua bagagem de vida, iniciar novos conteúdos. Com esse estímulo, a criança
fará um maior número de conexões neurais (sinapses), estando mais
aberta às atividades propostas.
Partindo do ponto de vista da educadora italiana Maria Montessori, constatamos que educar é ampliar a divisa das experiências vivenciais por meio da correlação entre os saberes que a criança possui
e os que estão por vir. Saberes esses que contribuirão para o terceiro
Protocolo do M.O.D.A., Abstração e Contextualização, onde de acordo
com Urubatan (2017, p. 192):
O princípio de que a abstração (distanciamento de si próprio) é
a ferramenta pela qual o aluno pode alcançar o recuo cognitivo
necessário para reconhecer e escolher, por meio da imaginação
criativa e em seu contexto concreto imediato, características,
propriedades e padrões dos objetos de aprendizagem em análise para, em seguida, reconduzi-los a outros objetos.
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Retornando à atividade do Saco Surpresa (QUADROS; SCHMIEDT, 2006) onde partindo da apresentação dos objetos que foram
escolhidos para a atividade com o intuito de aquecer a criança, a mesma ao retirar do saco um objeto, conseguirá dentro das regras propostas pela atividade, imaginar e inseri-lo em seu contexto concreto. Estará apta então a responder perguntas como: Ele é macio? É áspero? É
duro? É redondo? Tem partes móveis?

S UM Á RIO

Um vez que o conteúdo da atividade foi exposto ao alunado, é
chegado o momento em que é necessário formalizar esse conhecimento - na linha de estudos de Urubatan (2015) temos o quarto protocolo,
denominado Conceituação e Formalização - por meio de exercícios de
fixação, jogos, debates, etc. Na atividade Saco Surpresa, o orientado
formaliza o novo conhecimento por meio de estratégias: explorar os
sinais de todos os objetos expostos; brincar com as configurações de
mão dos mesmos; explorar o nome dos objetos em alfabeto manual e
português; comparar e analisar as palavras; explorar o tema; registrar
a atividade em desenho e/ou português, trabalhando depois com o
que for elaborado.
No quinto protocolo denominado por Urubatan (2015) como
Avaliação e Percepção da Aprendizagem, ao finalizar o processo é
necessário que ocorra uma avaliação com a finalidade de ter uma melhor percepção do processo de ensino-aprendizagem. Caso o saldo
não tenha sido positivo, se faz necessário retornar algumas etapas e
processos para em seguida, avançar novamente até obter êxito.
Após chegar ao êxito de um aprendizado significativo, de acordo com o último protocolo, Valores Sociais e Temas Transversais, Urubatan (2015) acredita que não é necessário apenas passar o conhecimento, mas também encaminhar o alunado aos valores sociais para
que usem o novo conhecimento com sabedoria e ética.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo faz parte de um processo muito importante na vida da
presente autora. É disponibilizado muita energia e sede de curiosidade
em buscar respostas para tal dúvida geradora desse artigo. É nessa
fase que se obtém contato diretamente com obras de grandes estudiosos que entendem e discorrem com muita sabedoria sobre o tema.

S UM Á RIO

Primeiramente foi realizada uma pesquisa para acrescentar bases teóricas ao artigo e o primeiro contato com o objeto de estudo para
o entendimento da problemática de quais estratégias pedagógicas podem ser utilizadas para alfabetizar crianças surdas, com objetivo de
compreender como é o processo de ensino-aprendizagem da Língua
Portuguesa como L2.
Após este instante, pôde-se conhecer melhor os estudos de
Quadros e Urubatan, e percebeu-se que com ideias e propostas tão
diferentes, surgem estratégias de ensino que trabalhadas concomitantemente, possuem a capacidade de proporcionar a alunos com surdez, um processo de alfabetização de qualidade.
A atividade Saco Surpresa busca informalmente trazer conceitos tão importantes para a educação através de uma atividade lúdica
e descontraída. Organizando as etapas desta atividade, dentro dos
protocolos propostos pelo Método de Organização das Didáticas e
Avaliações, é possível obter um melhor desempenho do aluno e da
atuação do professor. Trata-se de estratégias de ensino que buscam o
mesmo objetivo, um processo ensino-aprendizagem eficaz.
A presente autora deste estudo percebeu e obteve como conclusão que conhecendo o aluno, como sugerido por Urubatan no
primeiro protocolo do seu método, é possível adequar conteúdos e
encontrar diferentes estratégias de ensino para uma educação sig-
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nificativa. Principalmente no assunto em questão, a alfabetização de
alunos com surdez.
Todos possuem direito ao acesso à escola e a educação de qualidade, mas o que essa pesquisa busca é como se dá essa educação
de qualidade, como é feito o processo para conquistar tal benefício,
quais são as estratégias para se adotar dentro e fora de sala de aula.

S UM Á RIO

Com isso, ao fim dessa pesquisa espera-se ter as dúvidas sanadas, não só da pesquisadora, mas também de muitos pais, professores que receberam alunos surdos e não tem base ou recursos para
alfabetizá-los, graduandos que estão se especializando na área, diretores de escola, entre outros que estão em busca das mesmas respostas, afim de promover oportunidades na educação iguais para todos.
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INTRODUÇÃO
O objetivo deste estudo é evidenciar que a prática de esporte é
qualidade de vida, inclusive para os surdos, seja na melhoria da saúde,
no desenvolvimento educacional e social.
Ao abordar o papel fundamental das Associações de Surdos na
valorização da comunidade surda e na inclusão social dos mesmos no
meio do esporte, das competições esportivas e na luta para garantia e
reconhecimento dos diretos, que é desconhecida por parte de nossa
sociedade, o estudo esclarece sua relevância.
S UM Á RIO

A relevância do tema consiste na divulgação e na dificuldade da
pessoa surda no meio do esporte, e de como a prática esportiva foi
conquistada e reconhecida na vida dos surdos. Para fundamentação
do tema, o estudo foi baseado em revisão bibliográfica de autores e
documentação legal na área dos esportes, além de pesquisar documentos internacionais.
O desafio deste artigo é mostrar para a sociedade a importância
e as dificuldades da prática do esporte aos Surdos. Mas para que o esporte seja reconhecido como um meio de inclusão social para os surdos, é necessário que se torne democrático e a diversidade cultural de
nosso país passe a ser respeitada. O esporte oportuniza o desenvolvimento físico, psicológico e social do surdo, contribuindo para o seu
desenvolvimento e reconhecimento como cidadão. O surgimento das
Associações de Surdos possibilitou que o esporte se tornasse meio de
inclusão social. Posteriormente, outras instituições ligadas aos surdos,
garantiram a prática esportiva como lazer, incluindo também diversos
campeonatos e competições. A alta demanda por parte dos surdos
fez com que fosse criada a Confederação Brasileira de Desportos de
Surdos, assegurando o acesso às políticas, as Olimpíadas e Surdolimpíadas existentes em nosso país e no mundo, apesar das dificuldades
(https://site.cbds.org.br/institucional/historia/, 2020).
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O ESPORTE E O SEU
RECONHECIMENTO SOCIAL
O esporte é uma prática milenar tendo início com o homem primitivo por meio das caças e das lutas. Com o passar dos séculos,
quem praticava esporte tinha prestígio social devido a todo o preparo
que os corpos tinham para as competições. Assim, nas épocas das
guerras, de acordo com Sigoli e Rose Júnior (2004), quem praticava
esporte e ia para batalha, tinha melhor rendimento no confronto, por
ter mais fôlego, mais resistência, melhor eficácia e recuperação mais
rápida em relação aos ferimentos e doenças.
S UM Á RIO

A prática do esporte melhora a saúde do ser humano por contribuir para o bem-estar físico, mental e social, podendo ser relacionada
à promoção da saúde, que de acordo com a Carta de Ottawa, a Promoção da Saúde é:
o processo que visa aumentar a capacidade dos indivíduos e
das comunidades para controlarem a sua saúde, no sentido de
a melhorar. Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social, o indivíduo ou o grupo devem estar aptos
a identificar e realizar as suas aspirações, a satisfazer as suas
necessidades e a modificar ou adaptar-se ao meio. (ORGANIZAÇÃO PANAMERICA DE SAÚDE, 1986).

Oportunizar a Promoção da Saúde por intermediário do esporte
atesta diversos benefícios para o indivíduo fazendo com que tenha
uma melhoria da qualidade de vida. Segundo Serpejante (2016), os
benefícios são: desenvolve e aperfeiçoa a autoestima; aumenta a capacidade mental; melhora a depressão; auxilia no aumento do nível
de colesterol bom; colabora para a regularização das taxas de açúcar
no sangue; retarda o processo de envelhecimento do corpo; auxilia na
construção e manutenção da massa corpórea; auxilia no controle do
sono; alivia o estresse; é uma espécie de tranquilizante natural ajudan-
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do na melhoria da ansiedade; melhora o convívio social; dissemina
saberes e cultura; e desenvolve a capacidade física, mental e social
do indivíduo.
Farias e Nascimento (2016) diz que o esporte moderno é um dos
fenômenos sociais mais importantes, por disseminar conhecimento,
saberes e valores através da história e da cultura de diversos povos de
diferentes significados e finalidades.

S UM Á RIO

Nosso país, a partir de 1990, reconhece o valor da prática esportiva no desenvolvimento do ser humano e publica em 1998, nos Parâmetros Curriculares Nacionais o Terceiro e o Quarto Ciclos do Ensino
Fundamental, que a Educação Física “é a área do conhecimento que
introduz e integra os alunos na cultura corporal do movimento, com finalidades de lazer, de expressão de sentimentos, afetos e emoções, de
manutenção e melhoria da saúde” (BRASIL, 1998, p.62). Afirma ainda
que um dos princípios da Educação Física é a inclusão, visando o “desenvolvimento da autonomia, da cooperação, da participação social
e da afirmação de valores e princípios democráticos” beneficiando o
pleno exercício da cidadania. O ensino e a aprendizagem devem estar
embasados nos princípios da diversidade, da autonomia e na especificidade de cada grupo.
No ano de 2000 foi publicado o documento “Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio” (BRASIL, 2000), que objetiva
a reflexão do planejamento das aulas por parte dos professores em
consonância com a formação humana dos alunos. Em relação à disciplina de Educação Física, os parâmetros curriculares nacionais do
Ensino Médio dizem que a “Educação Física escolar, no ensino médio,
é tratada de forma a desenvolver, nos alunos, competências e habilidades direcionadas para representação e comunicação; investigação
e compreensão; contextualização sociocultural” (SILVIA, 2016, p.42)
para que os alunos tenham a compreensão das diferentes manifestações culturais que existem em sala de aula, no colégio e para além,
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na sociedade, fazendo com que haja reconhecimento e valorização
dessas diferenças por parte dos discentes e também dos docentes.
Já em 2006, foi publicado o documento de Orientações Curriculares para o Ensino Médio, que tem como foco os aspectos e diretrizes
curriculares da prática docente do Ensino Médio. Uma das disciplinas
abordadas é a Educação Física que é apresentada como;
Um dos papéis da Educação Física é compreender e discutir
junto a esses jovens os valores e significados que estão por trás
dessas práticas corporais. A título de exemplo, as experiências
que alguns alunos trazem de academias de ginástica, dança
e lutas e de clubes esportivos muitas vezes não são experiências interessantes a ponto de serem reproduzidas na escola. Na
maioria das vezes tais experiências são alvos de críticas severas
no que se refere à acentuada característica mercadológica e
ao discurso da mídia. Assim, as relações existentes entre as
práticas corporais (jogos, esporte, dança, etc.) e os valores e
modelos transmitidos pelos meios de comunicação de massa
também podem constituir tema de investigação e ensino por
parte da Educação Física junto a seus professores e alunos.
(BRASIL, 2006, p.223).
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As Orientações Curriculares para o Ensino Médio esperam que
os saberes da Educação Física preparem os jovens para serem efetivos politicamente em relação “à organização dos espaços e recursos
públicos de prática de esporte, ginástica, dança, luta, jogos populares,
entre outros.” (BRASIL, 2006, p.225). Devido ao papel que os jovens
devem exercer, entende-se que a Educação Física deve garantir aos
seus alunos:
•

acúmulo cultural no que tange à oportunização de vivência das
práticas corporais;

•

participação efetiva no mundo do trabalho no que se refere à
compreensão do papel do corpo no mundo da produção, no
que tange ao controle sobre opróbrio esforço e do direito ao
repouso e ao lazer;
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•

iniciativa pessoal nas articulações coletivas relativas às práticas
corporais comunitárias;

•

iniciativa pessoal para criar, planejar ou buscar orientação para
suas próprias práticas corporais;

•

intervenção política sobre as iniciativas públicas de esporte, lazer e organização da comunidade nas manifestações, vivência
e na produção de cultura. (BRASIL, 2006, p.225).

Ou seja, a Educação Física nas escolas garante desenvolvimento e aprendizagem aos diversos estudantes e para além, deve garantir
o diálogo das culturas. Como por exemplo, as atividades físicas para o
sujeito surdo devem seguir os mesmos critérios do jovem ouvinte. Por
exemplo: faixa etária, interesse, condições de saúde e outros. Na prática esportiva as regras continuam sendo as mesmas. Porém, devem
ser adequadas, pois os apitos e outros sinais sonoros não ajudam o
surdo no entendimento do jogo, tendo que ser utilizados sinalizadores
visuais (implementos coloridos como bandeiras ou sinais luminosos
como lâmpadas). Assim, a inclusão do surdo na prática esportiva contribui para a formação cultural de toda comunidade acadêmica e o seu
reconhecimento.

O SURGIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES
DE SURDOS E SUA RELAÇÃO
COM O ESPORTE
O site oficial do Instituto Nacional de Educação de Surdos
(INES) relata que a instituição surgiu em 1856 por meio da intenção
de E. Huet, surdo francês, em entregar no ano de 1855 ao Imperador
D. Pedro II um relatório com objetivo de fundar a primeira escola para
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surdos no Brasil, devido experiência como Diretor no Instituto dos
Surdos-Mudos de Bourges, na França. O INES foi por muito tempoa
única casa de educação de surdos no Brasil e na América Latina.
Devido a isto, grande quantidade de alunos eram oriundos de vários
lugares do Brasil e de outros países, sendo o INES considerado modelo educacional, profissionalizante e de sociabilização entre surdos
e a comunidade surda.
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Di Franco (2014), na sua Tese de Mestrado, relata que as Associações de Surdos surgiram a partir do Grêmio Esportivo do INES, que
foi fundado em 1930. Como o Instituto era a única instituição no país
que tinha muitos surdos reunidos, o Grêmio se responsabilizava em
adaptar e até mesmo elaborar regras de esportes, desportos e também em realizar competições internas com todos ou a grande maioria
de surdos. Estes eventos eram considerados de grande relevância,
poisa confraternização e a interação entre os surdos reinavam, concretizando assim a integração social desses excluídos na sociedade,
desafio posto até hoje para comunidade surda.
Quando os ex-alunos do INES, ao terminarem os estudos, voltavam para suas cidades de origem ou iam morar em outro lugar, contribuíam para divulgação da língua de sinais. Mas acabavam sentindo
falta das atividades que o Grêmio produzia, fazendo com que diversas
Associações de Surdos fossem criadas em diferentes lugares do nosso país, para que retomassem a convivência entre os surdos por meio
da prática esportiva e de outras atividades, possibilitando integração
de pessoas e o desenvolvimento da cultura surda.
Monteiro (2006) relata que as atividades esportivas e de lazer
proporcionaram aos surdos, que utilizam a Língua de Sinais, reuniões
continuas nas Associações de Surdos que favoreceram “a preservação
da Língua de Sinais da Identidade Cultural Surda e consequentemente
para o fortalecimento da luta pelos direitos dos Surdos” (MONTEIRO,
2006, p. 297).
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As Associações de Surdos, a partir de seus encontros frequentes, apoiaram a prática de esporte e os surdos foram se articulando
para enfrentara demanda esportiva. Começaram então a estruturar
eventos esportivos para além do município de origem, havendo competições municipais, estaduais e nacionais.
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O surgimento de novas associações de surdos no Brasil ampliava o uso e favorecia a divulgação da língua de sinais, os
surdos recebiam informações e, principalmente, o esporte surdo passou a ser valorizado neste espaço. Na medida em que
crescia o esporte, o número de associações aumentava, pois
para competir as associações se enfrentavam entre si. A participação no esporte garantia aos surdos a construção da sua
subjetividade, os surdos passavam a conhecer o mundo e as
informações a partir do esporte. O esporte para os surdos é
um elemento de união que fortalece a sua cultura, identidade e
valoriza a comunidade surda e o espaço das associações. (DI
FRANCO, 2015, p.6).

O aumento das associações de surdos em nosso país, com o
crescimento do esporte no ambiente surdo, contribuiu categoricamente para expansão da língua de sinais, possibilitando o reconhecimento
da identidade, da cultura e da comunidade surda, fazendo com que os
surdos admirassem e prestigiassem uns aos outros e também lutassem pelos seus direitos. Os espaços das Associações possibilitaram
as discussões dos direitos aos surdos e da luta para garantia desses,
ocorrendo estudos e manifestações para que a cultura surda fosse
reconhecida socialmente, sendo fundamental para as mudanças que
iriam ocorrer.
No final de 1980 houve o movimento de oficialização da LIBRAS, liderado pelos próprios surdos, que culminou até início do
século XXI quando foi reconhecido por nossos governantes (Paixão,
2018). Este século está sendo muito importante para comunidade
surda, pois é o momento em que parte da luta e das reivindicações
está sendo reconhecidas.
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Em 2002, a Lei que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS) e dá outras providências foi decretada e sancionada, fazendo
com que LIBRAS seja reconhecida como a segunda língua oficial do
Brasil (BRASIL, 2002). Três anos depois foi regulamentado a Inclusão
da LIBRAS como Disciplina Curricular em alguns currículos obrigatórios e outros optativos; a Formação do Professor de LIBRAS e do
Instrutor de LIBRAS; o Uso e da Difusão da LIBRAS e da Língua Portuguesa para o Acesso das Pessoas Surdas à Educação; a Formação
do Tradutor e Interprete de LIBRAS – Língua Portuguesa; a Garantia do
Direito à Educação das Pessoas Surdas ou com Deficiência Auditiva;
a Garantia do Direito à Saúde das Pessoas Surdas ou com Deficiência
Auditiva; o Papel do Poder Público e das Empresas que Detém Concessão ou Permissão de Serviços Públicos, no Apoio ao Uso e Difusão
da LIBRAS; e Disposições Finais (BRASIL, 2005).
Em 2010 houve a regulamentação da profissão de Tradutor e
Intérprete de LIBRAS (BRASIL, 2010). E em 2015 foi instituída a Lei
Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, ou seja, o Estatuto
da Pessoa com Deficiência, que “destina assegurar e a promover, em
condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando à sua inclusão social
e cidadania.” (BRASIL, 2015).

AS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS
SURDAS COMO MEIO DE INCLUSÃO
SOCIAL E SUAS DIFICULDADES
O esporte e as competições sempre tiveram relações e a principal competição do mundo e a mais antiga são os Jogos Olímpicos,
que data desde antes de Cristo. Antigamente o esporte não era para
todos e os deficientes não eram incluídos. Segundo Di Franco (2014,
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p. 35), “As primeiras pessoas com deficiência a promover competições
esportivas adaptadas foram os surdos, a partir de 1924, quando realizaram os primeiros Jogos Olímpicos para Surdos, na França.”
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Como foi dito antes, as modalidades esportivas para surdos
precisam de adequações, como por exemplo: na arbitragem, diversos sinais sonoros como apitos e outros não servem para os surdos,
tendo que ser adaptados por sinais luminosos ou sinalizadores visuais
coloridos através de movimentação energética para que seja visto pelos competidores para que se tenha a clareza das faltas que foram
cometidas e dos lances realizados. Na natação, tem que haver lâmpadas no fundo da piscina para que seja visto o momento da largada.
É necessária, ainda, a presença constante de intérpretes e tradutores
nas provas e durante os eventos.
As Associações de Surdos possibilitaram articulações políticas
e práticas esportivas e desportivas entre os membros, que demandaram a criação da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos
(CBDS), em 1984.
No site oficial da Confederação é dito que:
A CBDS, ao longo de mais de 32 anos de existência, contribuiu
e continuará contribuindo com a inclusão social das pessoas
surdas através do esporte. Apesar das imensas dificuldades,
desde a sua fundação até os dias atuais, a Entidade sobrevive
pelo esforço de voluntários da comunidade surda de todo o Brasil, passando por um grande dinamismo esportivo. Houve um
intenso crescimento no número de Associações por todo o País
e, consequentemente, no número de competições locais, regionais e nacionais em diversas modalidades esportivas. Além
de apoiar e/ou administrar a realização dessas competições, a
CBDS esteve presente em vários campeonatos internacionais
de surdos com resultados satisfatórios e, sediou dois destes
eventos no Brasil: o 5º Jogos Pan-Americano de Surdos em
2012 e, o 1º Jogos Sul-americano em 2014. (CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE DESPORTOS DE SURDOS, [2020]).
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Observa-se que a CBDS é uma organização que tem como objetivo “a inclusão social das pessoas surdas através do esporte” (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS DE SURDOS, [2020]).
Portanto, esta confederação tem o papel essencial no desenvolvimento da pessoa surda, pois apesar das dificuldades financeiras e de reconhecimento por parte de nossos governantes e sociedade, continua
atuando na garantia do acesso aos surdos nas diversas modalidades
de competições esportivas no Brasil e fora.
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O site da CBDS informa que temos aproximadamente 2.000
surdos atletas registrados desde 2009e que em 1993 foi a primeira
vez que o Brasil enviou um representante para Surdolimpíadas, estando presente em todas as competições, exceto em 2005. Desde a sua
primeira participação na Surdolimpíadas até os dias de hoje nossos
atletas surdos se destacaram em diversas modalidades e competições
com medalhas.
É maravilhoso para o nosso país e para os Surdos termos representantes nas Surdolimpíadas, nos Campeonatos Mundiais, nos
Jogos Pan-Americanos e em diversas modalidades esportivas, pois
mostra para o mundo a capacidade de nossos atletas e de como podemos investir no esporte como meio de inclusão social.
Desde 2009 o Brasil é vitorioso com medalhas e troféus nas
mais variadas competições. São elas:
2009 – 1ª Medalha Surdolimpíadas em Taiwan, Bronze de Judô;
2011 – Campeonato Mundial de Natação em Lisboa, 3 medalhas;
2012 – 5º Jogos Pan-Americanos de Surdos em São Paulo, com
27 medalhas;
2012 – Campeonato Mundial de Artes Marciais para Surdos na
Venezuela, com 12 medalhas nas modalidades de Judô e Karatê;
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2013 – Surdolimpíadas na Bulgária, com 4 medalhas nas modalidades de Natação e Karatê;
2013 – Campeonato Sul-Americano de Futsal (Feminino) no Chile, 1º lugar (Campeão);
2014 – 1º Jogos Sul-Americanos Desportivo de Surdos no Rio
Grande do Sul, com 51 medalhas;
2015 – Campeonato Mundial de Natação de Surdos no EUA,
com 3 medalhas;
2015 – Copa do Mundo de Futsal (Masculino) de Surdos na Tailândia, 2º lugar (Vice-Campeão);
S UM Á RIO

2016 – Campeonato Mundial de Atletismo para Surdos (maratona) na Bulgária, com 1 Medalha;
2016 - Campeonato Pan-Americano de Vôlei de Surdos no EUA,
1º lugar (masculino) e 2º lugar (feminino);
2016 – Campeonato Mundial de Artes Marciais dos Surdos na
Turquia, com 2 medalhas no Judô;
2017 -Surdolimpíadas na Turquia, com 5 medalhas;
2017 – Campeonato Internacional de Karatê em São Paulo, com
5 medalhas;
2018 – Open Pan-Americano de Atletismo, Natação e Tênis de
Mesa de Surdos no Equador, com 9 medalhas;
2019 – Campeonato Mundial de Natação para Surdos em São
Paulo, com 2 medalhas;
2019 – Campeonato Mundial de Futsal para Surdos na Suíça, 1º
lugar (feminino);
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2019 – Pan-Americano de Vôlei Feminino de Surdos em Brasília,
Vice-campeã.
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As atividades físicas e as práticas esportivas não têm limitações
para os surdos, pelo contrário, as adequações impostas são visuais
para que os praticantes acompanhem as regras, que são as mesmas
utilizadas pelos ouvintes. Quando no desenvolvimento esportivo ou físico há ouvintes ou surdos que não dominam a LIBRAS, as restrições
comunicacionais impossibilitam o entendimento e o relacionamento
interpessoal, fazendo com que o entendimento seja incompleto. Por
isso é essencial que a legislação de LIBRAS seja efetivada para que
as relações sociais sejam claras e o surdo possa se desenvolver sem
limitações, já que o esporte melhora a qualidade de vida das pessoas,
inclusive com deficiência, tornando-a parte da sociedade, fortalecendo
sua autoestima, desenvolvendo a capacidade física, mental e social do
indivíduo e disseminando os saberes culturais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como sabemos, a prática esportiva é milenar e traz diversos
benefícios para nossa saúde fazendo com que tenhamos qualidade
de vida. A pessoa surda tem o direito de melhorar de vida através do
esporte como os ouvintes. E as Associações de Surdos contribuíram
para este privilégio.
Infelizmente, são poucos os governantes, mídia e a minoria da
sociedade civil que apoiam a prática de esporte ao surdo. Segundo o
site oficial da Confederação, temos 2.000 atletas cadastrados na Confederação Brasileira de Desportos de Surdos. Os ouvintes possuem
em média uma Confederação Esportiva para cada modalidade de esporte, enquanto o surdo possui apenas uma única que engloba diver-

109

sas modalidades esportivas, sendo observada a falta de investimento
e reconhecimento para o desenvolvimento do surdo na área do esporte
em nossa sociedade.
Carecemos de muita luta para que seja permitida a vitória dos
surdos nesta área. Apesar da conquista da Língua Brasileira de Sinais
ser a segunda língua oficial do Brasil, as sanções de leis e do estatuto
não garantiram sua efetivação, por isso lutaremos para que seja valorizado o Surdo e sua identidade.

S UM Á RIO

Precisamos efetivar que as Associações de Surdos e a CBDS
sejam prestigiadas por nossos políticos e sociedade civil. Temos a batalha de fazer prevalecer que a surdez seja respeitada desde o período
inicial escolar até após formação na graduação, oportunizando aos
surdos estar nos diversos espaços sociais, preservando e afirmando
a cultura surda.
E uma das maneiras da cultura surda ser valorizada e os surdos
se reconhecerem como cidadão é através do esporte, que possibilita
o desenvolvimento físico, mental, psicológico, social e o acesso à democracia. Já tivemos avanços, mas precisamos continuar na luta para
que a vitória ocorra em todos os espaços de nossa sociedade. Avante!
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O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
Como método investigativo, a pesquisa procurou, por meio de
referências bibliográficas e de reportagens, fazer uma reflexão quanto
ao desenvolvimento da educação do aluno surdo, vislumbrando ainda
identificar o papel do intérprete nesse processo.
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Autores destacados na área foram consultados em textos de
artigos publicados em periódicos, além de serem verificadas reportagens em mídias atuais e a legislação pertinente. A análise do conteúdo
dessas fontes trouxe informação importante sobre: educação especial,
conceito de inclusão, papel do intérprete, acessibilidade, concepções
oralista e gestuais, entre outros, permitindo, dessa forma, estruturar
as seções do trabalho e embasar a reflexão feita sobre o tema maior,
que são os desafios enfrentados pelo Educação Inclusiva e o papel do
intérprete no Rio de Janeiro.

A EDUCAÇÃO ESPECIAL
E O CONCEITO DA INCLUSÃO
O desenvolvimento intelectual do indivíduo se dá dentro de uma
perspectiva individual e coletiva. Individual a partir de experiências adquiridas, hábitos e gostos que o ajudam a criar uma visão de mundo e
uma vivência coletiva que é adquirida no ambiente familiar, na comunidade ou na escola. É nessa última que o poder público se faz presente
não só nos investimentos estruturais (construção de um espaço físico
para o aluno estudar), mas também na criação de projetos que mais
se adéquem aos diferentes públicos discentes da educação básica
(currículo escolar, contratação de profissionais, projetos extracurriculares, entre outros).
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Ao que se entende da educação especial, modalidade que atende o grupo de alunos com necessidades especiais, as concepções
se alteraram ao longo da história. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, nº 9.394/1996, art. 58: “entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de Educação
escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para
educandos portadores de necessidades especiais.” (BRASIL, 1996).
No entendimento dessa Lei, muitas instituições passaram a atender
tal modalidade de ensino de uma forma segregada, criando ambientes específicos de estudos para os alunos com Deficiência, onde as
atividades e a aprendizagem eram pensadas a partir da perspectiva
do educador, visando atender suas expectativas, assim construindo
metas a serem alcançadas pelo aprendiz.
Nas políticas atuais acompanha-se um discurso mais inclusivo,
estimulando a inserção de alunos com diversidade funcional nas salas
de aulas regulares, a partir da adaptação da instituição para receber
esses alunos. Embora a inclusão seja uma realidade, a acessibilidade
ainda é um caminho tortuoso, onde o maior prejudicado é o aluno. Da
obrigatoriedade até a efetiva adaptação, as instituições caminham a
passos curtos para receber os alunos com deficiência. Faltam profissionais com formação adequada e preparo estrutural (rampas, salas
térreas). Por isso, muitos pais acabam não matriculando seus filhos em
escolas regulares, entendendo o despreparo de tais instituições para
atender essa modalidade de ensino.
A educação inclusiva de fato necessita de esforços dos órgãos
envolvidos, além de altos investimentos para que se tenha a melhor
oferta de serviços ao público-alvo. Mesmo construída com muitos empecilhos, o objetivo da inclusão deve ser o prisma da educação, pois
ela almeja a integração escolar, ou seja, a aprendizagem mediante ao
convívio, o respeito, o exercício da tolerância e da prática dos diversos
discursos que a escola deve ter para proporcionar a verdadeira igualdade social. O Plano Nacional de Educação salienta em sua Meta 4:
116

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete)
anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica
e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente
na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes,
escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.
(BRASIL, 2014)
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A educação do surdo é uma das modalidades da educação
inclusiva, visto que o aluno surdo tem necessidades específicas a serem atendidas para que ele alcance a aprendizagem escolar. Quando
tratamos de especificidades cada grupo apresenta uma demanda,
um aluno com deficiência motora, por exemplo, precisa de adaptação física para tornar o deslocamento mais fácil. O aluno surdo
possui uma necessidade social, a comunicação. A inclusão do aluno surdo na escola regular depende da necessidade da integração
cultural com os demais alunos e com a comunidade escolar. Para
que isso seja uma realidade esse aluno precisa ser compreendido e
compreender o mundo a sua volta.
Figura 1 – Acessibilidade em sala de aula com alunos incluídos.

Fonte: VAlDERRAMA (2012).
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A Figura 1 mostra o quadro da acessibilidade na educação. Ela
expõe a diversidade da educação especial e as falhas ao tentar promover uma educação inclusiva. Para tornar essa sala de aula acessível aos alunos surdos, além da falta de um intérprete, a posição do
professor não tornaria possível um contato entre ele e o aluno surdo.
Entendendo que o intérprete é o primeiro passo para a comunicação
do surdo no ambiente escolar, esse profissional cumpre o papel de
mediar, ser locutor e expositor do aluno surdo dentro da escola.
Embora a presença de um intérprete seja fundamental para
a integração do aluno surdo, sua plena acessibilidade se dará na
integração linguística dentro da escola. Segundo Costa e Kelman
(2016, p. 3-4):
S UM Á RIO

[...] somente a presença do tradutor intérprete de Libras não
torna o ambiente educacional inclusivo e sem exclusões. As instituições que atendem alunos surdos precisam de mudanças e
adequações estruturais, curriculares, didáticas e pedagógicas
para que esses alunos estejam de fato inseridos e incluídos.

A educação dos surdos em escolas comuns aborda aspectos
mais complexos do que só a língua, também são os aspectos culturais
sociais e a construção da própria identidade surda. O questionamento
necessário para se compreender a questão da escolarização do surdo
nas escolas regulares é: existe diglossia na escola?
Entendemos que diglossia significa a soberania de uma língua
em detrimento da outra a ponto de desprezar os aspectos culturais que
fazem parte de uma comunidade. Assim, ao estabelecer uma língua
dominante outros povos acabam sendo inseridos obrigatoriamente
dentro de uma cultura que não faz parte da sua identidade. Para exemplificar tal situação, Bortoni (2004 apud MARTINY; MENONCIN, 2004,
p.1) explica: “a maior parte da história linguística do país foi marcada
pelas ações coibitivas que negligenciaram o multilinguismo brasileiro em busca de um país monolíngue”. Ou seja, a história do país foi
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marcada pela desvalorização das línguas indígenas para concentrar a
cultura do país ao redor de uma única língua, o português. Entende-se
assim que, para unificar a cultura patriarcal da população brasileira foi
inserida a língua oficial, o português, negligenciando outras línguas e
culturas vigentes. Dessa forma, mesmo que não se proíba o uso de
outras línguas, elas perdem o costume do uso porque culturalmente a
língua oficial passa a integrar os diferentes povos, está nos veículos de
comunicação, nos livros, na fala, na escrita da lei e em todos os aspectos que formam a identidade de um cidadão com o meio em que vive.
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Na educação do surdo, a diglossia se torna mais ampla, visto
que a língua portuguesa universaliza a escola. A Libras tem uma espacialidade diferente, pois ela é visual-gestual e a escola tem práticas
normalmente voltadas para o oralismo. Nesse sentido, não é só uma
questão da língua, mas sim da privação cultural, pois o surdo que estuda em uma escola regular não tem socialização ou o contato com
a língua portuguesa adequada a sua realidade. O currículo escolar é
pensado no desenvolvimento oral do indivíduo. Tal contato só existe na
relação que o aluno tem com o intérprete.
Visto isso, é compreensível entender os motivos que levam os
alunos surdos que querem liberdade de acesso a sua cultura procurar
a instituição no Rio de Janeiro voltada para a educação de surdos,
o Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), o que diminui o
número de alunos surdos em escolas regulares. Nesta instituição os
valores linguísticos e culturais do surdo são ressaltados. Assim como a
aprendizagem da própria língua, tratamentos auditivos, cursos e mais
recentemente formações de nível superior. Muitas vezes, os estudantes
surdos, se sentem mais à vontade no INES do que em outras escolas.
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A IMPORTÂNCIA DO INES PARA
A COMUNIDADE SURDA
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A ligação dos deficientes auditivos com o INES não é incomum,
essa instituição de ensino atende o público surdo desde meados do
século XIX eé referência na comunidade tendo mais de 600 alunos na
Educação Infantil e no Ensino Médio. À medida que a comunidade surda foi se ampliando, o instituto também aumentou e hoje eles oferecem
cursos da língua, curso de graduação e pós-graduação, tem um canal
de televisão, a Rede INES, e atendem aos cuidados clínicos do surdo.
Por isso, é um processo natural que os surdos tenham predileção e
sintam mais facilidade no estudo dentro da instituição, não só pela história do atendimento ao público surdo, mas também porque por muitos
anos foi a única instituição a oferecer serviços para esse público.
Porém, as ações políticas e a própria militância dos surdos levaram a expansão dessa comunidade, que lutam para ocupar outros
espaços e para ter mais reconhecimento dentro da sociedade brasileira. O principal resultado dessa luta foi o reconhecimento da língua dos
Sinais como a língua natural da comunidade surda e, a partir disso, a
cobrança para que os órgãos públicos e privados dessem maior acessibilidade linguística.
A educação também passou por um reflexo dessa luta, pois
muitos surdos se empenham para que as escolas regulares ofereçam
serviços de tradução e interpretação o que tornaria viável a aprendizagem dos surdos. Essa reivindicação é válida, pois o INES oferece seus
serviços concentrado no bairro das Laranjeiras, zona sul fluminense.
Muitas vezes o deslocamento diário para a instituição é inviável aos
que residem em áreas mais afastadas do estado. Essa situação se
torna evidente até mesmo na oferta da educação inclusiva, nas áreas
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mais afastadas do bairro de Laranjeiras tendem a oferecer mais serviços de acessibilidade do que nos bairros de fácil acesso a zona sul.
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Se o INES, que é uma escola voltada para a educação dos surdos, tem renovado suas concepções quanto a educação, as escolas
regulares que recebem os surdos enfrentam desafios ainda maiores. Uma das grandes questões que levam ao tratamento do melhor
caminho para a educação dos surdos é o fato de que a aquisição,
o reconhecimento e o entendimento dessa cultura/ língua é algo recente na história, não só do Brasil, mas também do mundo. O entendimento da cultura oral ou gestual para os surdos mudou ao longo
do tempo, como resultado disso os processos de reconhecimento e
regularização da língua dos sinais foi moroso, dificultando o uso da
língua e o seu ensino.

AS CONCEPÇÕES
ORALISTA E GESTUAIS
Vivendo concepções ora sinalizadas, ora oralistas, os surdos
foram se adaptando ao entendimento dos ouvintes sobre qual seria
o melhor caminho para a satisfação plena de sua comunicação. As
duas correntes do ensino voltadas para os surdos tinham fundamentos
ideológicos que corroboravam com o período no qual essas correntes
surgiram. O gestualismo surgiu no modelo francês de educação, assim
como também veio da França a primeira escola voltada para os surdos onde se utilizava a língua dos Sinais. O oralismo surge na escola
alemão com o entendimento de que o surdo deveria se esforçar para
fazer parte da cultura ouvinte. Charles M. De L’Epée foi o idealizador da
escola francesa voltada para os surdos, segundo Lacerda (1998, p. 3),
O abade Charles M. De L’Epée foi o primeiro a estudar uma
língua de sinais usada por surdos, com atenção para suas ca-
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racterísticas linguísticas. O abade, a partir da observação de
grupos de surdos, verifica que estes desenvolviam um tipo de
comunicação apoiada no canal viso-gestual, que era muito satisfatória. Partindo dessa linguagem gestual, ele desenvolveu
um método educacional, apoiado na linguagem de sinais da
comunidade de surdos, acrescentando a esta sinais que tornavam sua estrutura mais próxima à do francês e denominou esse
sistema de “sinais metódicos”. A proposta educativa defendia
que os educadores deveriam aprender tais sinais para se comunicar com os surdos; eles aprendiam com os surdos e, através
dessa forma de comunicação, ensinavam a língua falada e escrita do grupo socialmente majoritário.
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Da concepção gestual à oral, definido por Congressos e entendimentos pedagógicos sobre o assunto, a educação de surdos
foi pautada entre uma educação voltada ao público surdo (respeitando sua língua) ou no esforço do surdo em fazer parte do mundo dos
ouvintes (onde o surdo deveria se esforçar para fazer leitura labial e
aprender a falar). A ideia de integração linguística não era discutida ou
vislumbrada. Outra questão que dificultou a integração entre a língua
dos ouvintes e dos surdos foi o próprio entendimento da comunicação
em reconhecer a Língua dos Sinais como língua, que tinha regras e
estrutura. A língua de sinais era, e muitas vezes ainda é reconhecida
somente por um mecanismo de gestos, ou mímicas, uma linguagem
sem sentido pré-concebido que se estruturou através do uso.
Em verdade, de fato, a língua de sinais partiu do uso, mas isso
não significa que de fato ela não tenha uma estrutura. Os estudos que
procuram entender a estrutura da língua de sinais é algo recente na história, anos de negligência dificultaram a sua aprendizagem no mundo
dos ouvintes. Tanto assim, que a língua de sinais passou a ser utilizada
pelos ouvintes que tinham forte ligação com a comunidade surda (parentesco, amizade, aproximação cotidiana, etc.). Quando a Libras foi
reconhecida pelo governo brasileiro, Lei 10.436 (Dispõe sobre a Língua
Brasileira de Sinais), não havia profissionais formados que pudessem
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ser responsáveis pelo ensino ou atuar como intérpretes (já que como
língua deveria ser oferecida nos meios públicos e privados aos surdos).
O Prolibras durante 10 anos determinou oficialmente a certificação de profissionais na área da língua de Sinais. Logo, pessoas que
tinham amplo conhecimento da Libras, por estar em contato com os
surdos, passaram a se certificar como profissionais na área de tradução e interpretação através da prova denominada como Prolibras.

S UM Á RIO

Não questionando a eficiência ou o profissionalismo dos atuantes na área, mas ao se tratar do papel do intérprete nas diversas áreas
onde estes passaram a atuar, as normas foram dadas, principalmente,
a partir de acordos estabelecidos entre o intérprete e o surdo que se
apropriava dos seus serviços. Assim, muitas vezes o intérprete era, e
ainda é ‘a voz’ do surdo dentro dos diversos ambientes.
Ter um intérprete é uma conquista para a comunidade surda,
ainda mais no que diz respeito à ambiente onde há uma predominância oralista, mas alguns questionamentos são necessários: (i) Até onde
o intérprete deve atuar na comunicação do surdo?, (ii) De alguma forma, ao se apoiar na interpretação a cultura do surdo é negligenciada?
e (iii) Como seria a atuação ideal do intérprete na escola?
Há outra consideração muito pertinente para entender a situação da comunicação dos surdos com a comunidade ouvinte: existem
diversas identidades surdas que tem conhecimentos distintos da língua dos sinais ou das línguas orais. Os militantes que acreditam na
Língua dos sinais como L1 (primeira língua) lutam para que esta seja
expandida, o mundo deve se ajustar a essa forma de comunicação.
No outro extremo temos o surdo que não teve nenhum contato com
a língua ou a comunidade surda e, por isso, fazem contato com os
ouvintes através de fala e da leitura de labial. Da concepção oralista ao
sinalizado, temos uma infinidade de identidades onde o conhecimento
do surdo com a língua oralizada ou a língua sinalizada é muito diver-
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sificada. Na escola isso implica com o vocabulário do aluno surdo,
sendo assim o intérprete pode, muitas vezes, também exercer papel
de instrutor, ensinando a Libras ao aluno, ou criando um vocabulário
próprio para os dois.

S UM Á RIO

Compreendemos que o cenário que envolve a educação do surdo dentro do ensino regular é complexo, não haverá uma cartilha única
que defina os papéis de cada um dentro da educação, cada realidade tem seus desafios e ultrapassá-los só será possível analisando as
necessidades e a realidade de cada um. Flexibilizar o olhar sobre a
educação é garantir que cada indivíduo é único e tem suas múltiplas
formas de se comunicar com o mundo. Mas nesse trabalho entende-se
que há problemas maximizados, comuns a todos, por isso procuramos
compreender essas questões que envolvem a aprendizagem do surdo
dentro da Educação Básica através de referências bibliográficas e de
reportagens que mostram os desafios dessa comunidade.

OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA E O PAPEL DO INTÉRPRETE
A inserção de alunos surdos em ambientes regulares não é algo
recente na história, mas a luta pela escolarização na escola básica
dentro da cultura surda é algo recente, sendo também muito recentes
os trabalhos que procuram analisar essas novas relações e papéis
desenvolvidos por docentes e discentes ouvintes e surdos.
No trabalho de Lodi (2013), que trata da educação bilíngue, a
autora procura analisar o entendimentodas Leis direcionadas aos surdos, a saber o Decreto nº 5.626/05, que regulamenta a Lei no 10.436,
de 24 de abril de 2002, onde dentre as resoluções está o reconhecimento da Libras e sua inclusão no currículo escolar, a formação dos
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profissionais de tradutor/intérpretes e do acesso do surdo à educação.
Para Lodi (2013, p. 54):
[...] na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, a educação bilíngue deva ser desenvolvida por intermédio de professores bilíngues. Depreende-se assim que os
espaços previstos para a escolarização inicial devam ser organizados de forma que a Libras seja a língua de interlocução entre
professores e alunos, logo a língua de instrução, responsável
por mediar os processos escolares (por isso a necessidade de
os professores serem bilíngues).

S UM Á RIO

Na concepção da autora, o bilinguismo na escola ocorre quando a Libras na sua forma visual tem o mesmo peso que a língua portuguesa na sua modalidade escrita. Para que essas duas línguas tenham
o mesmo grau de importância faz-se necessário que o interlocutor, ou
seja, o professor, tenha plena aptidão para se comunicar com os alunos nas duas línguas. Mas, na prática, o que ocorre é uma soberania
da Língua portuguesa, é o que se chama de diglossia, que se explica a
partir da definição contida nos estudos de Maher (1997, p. 21):
Diglossia, ou seja, a relação entre línguas (ou variedades linguísticas) que ocupam um mesmo espaço sócio-geográfico, foi
definida, nesta tradição de pesquisa, como sendo uma relação
de dualidade funcional estável. Dentre línguas em contato haveria uma cujo uso estaria sempre reservado para o âmbito do público e do formal (língua Alta), enquanto que a outra estaria reservada para o domínio privado, informal (língua Baixa). Traços
distintivos como prestígio, tradição literária, modo de aquisição,
estandardização e estabilidade distinguiriam tais variedades
sendo que normas rígidas regulariam a distribuição funcional
do uso linguístico nas comunidades de fala - cada língua sendo
usada exclusivamente no seu domínio, servindo sempre a uma
função específica.

Na visão da autora, diglossia se dá através da soberania de uma
língua com relação à outra. Na escola bilíngue essa condição é normal, visto que a língua portuguesa exerce maior influência no cotidiano
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escolar, muitas vezes até mesmo com o público surdo, já que as informações que esses sujeitos recebem do mundo ouvinte são em língua
portuguesa. Para suprir a necessidade dos surdos e tentar promover
sua comunicação na comunidade escolar, as instituições procuram
contratar intérpretes para fazer o papel de mediador desse diálogo.

S UM Á RIO

A questão que segue é exatamente quanto ao papel do intérprete de Libras em seus diversos ambientes de trabalho, sendo a escola
o local de nossa análise. Entendemos a importância do papel do intérprete dentro da escola, visto que esse profissional não apenas exerce o
papel de transmitir a informação do professor. Mas até onde vai a ação
do intérprete para que ele não ultrapasse os limites e rompa a relação
desse aluno com o professor? Dentro da escola o intérprete não deve
substituir o papel do professor, o aluno surdo precisa ter uma relação
com a comunidade escolar, tão pouco deve interferir na metodologia
ou no desenvolvimento do aluno. Essa reflexão se faz presente no trabalho de Dorziat e Araújo (2012, p. 403):
Além dos fatores de ordem informacional, existem aqueles inerentes ao papel profissional propriamente dito. A coexistência
de dois profissionais em sala de aula - professor e intérprete tem acarretado confusões de papéis. Observamos que, muitas
vezes, o intérprete assumiu a função do professor dos estudantes surdos, função essa delegada pelo próprio professor, de forma intencional, embora tácita. [...] o intérprete deve: assegurar
a participação do estudante surdo no desenvolvimento da aula,
através de perguntas e respostas que exijam tempo dos colegas e professores para que a interação se dê; entender que, em
qualquer sala de aula, o professor é a figura que tem autoridade
absoluta; e ser auxiliado pelo professor, através da revisão e
preparação das aulas, com vistas à qualidade da sua atuação
durante as mesmas.

Para Dorziat e Araújo (2012), os papéis que competem ao professor e o intérprete se fundem em muitos momentos no decorrer da
aula. Nessa concepção, a integração do aluno não é satisfatória dentro
da comunidade escolar, visto que o mesmo muitas vezes é isolado den-
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tro da relação aluno-intérprete. Para que o aluno surdo esteja atuante
no processo de ensino-aprendizagem é necessário que o intérprete
seja mais que um reprodutor da fala dos professores, mas é preciso
que ele trabalhe para que o ambiente escolar acolha as demandas e
necessidades do aluno surdo, sem fazer o papel do professor, já que
o educador também precisa estabelecer uma relação com o discente.
Lacerda e Poletti (2004, p. 3) explica porque o papel do intérprete foi ampliando no ambiente escolar:
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Em relação ao papel do intérprete em sala de aula, se verifica
que ele assume uma série de funções (ensinar língua de sinais,
atender a demandas pessoais do aluno, cuidados com aparelho auditivo, atuar frente ao comportamento do aluno, estabelecer uma posição adequada em sala de aula, atuar como
educador frente a dificuldades de aprendizagem do aluno) que
o aproximam muito de um educador. Assim, defendem que ele
deva integrar a equipe educacional, todavia isso o distancia de
seu papel tradicional de intérprete gerando polêmicas. Os autores reafirmam a necessidade de mais pesquisas nesta área,
esclarecendo melhor as semelhanças e diferenças entre o intérprete e o intérprete educacional.

Analisando o pensamento contido nas duas ideias transcritas,
pode-se perceber que o entendimento do que seria o papel do intérprete em Libras se traduz com a forma no qual esse profissional foi inserido no ambiente escolar. Muitas vezes esse profissional é o único a
suprir o papel de outros profissionais que deveriam também dar conta da necessidade do surdo. Muitas razões levam à essa situação, a
profissão do intérprete surgiu da informalidade para a regularização.
Muitas vezes o surdo e o profissional acabam exercendo hábitos e
regulamentos próprios, criados pelo convívio diário de ambos. Outra
situação causadora dessa distorção do papel do intérprete são os
baixos investimentos para a educação do surdo, situação muito comum no Brasil.
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As reportagens a seguir mostram o resultado de tais problemas:
Intérpretes de Libras “[...] estão sem receber há pelo menos três
meses na rede estadual do Rio de Janeiro. [...] O resultado disso é que
alunos com deficiência auditiva estão com o ensino prejudicado na
sala de aula” (CHAGAS, 2018).
Em outra reportagem podemos perceber os mesmos problemas na formação de Ensino superior: “Alunos deficientes auditivos da
Universidade Federal do Rio de Janeiro enfrentam dificuldades para
estudar, devido à carência de intérpretes de Libras [...] na instituição”
(SANTOS, 2018).
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Já no município de Caxias podemos perceber as mesmas dificuldades: Com a dificuldade de aprendizado, alguns alunos estão perdendo não só o conteúdo, mas também a vontade de ir para a escola.
Elisângela dos Santos “[...] diz que a filha aprendeu muito pouco até
agora, apesar de estudar em uma escola que é referência de inclusão”
(BOM DIA RIO, 2018).
Analisando as reportagens com casos da educação inclusiva no Rio de Janeiro, pode-se perceber que os baixos investimentos
prejudicam o avanço na educação e no aprendizado do aluno surdo.
Sabemos que o intérprete não deveria ser o único profissional para
promover a verdadeira educação inclusiva, mas é o principal apoio do
surdo dentro de uma comunidade escolar. Não percebemos uma política que avance na valorização dos profissionais voltados à educação
inclusiva. O intérprete cumpre um papel primordial na educação, mas
quando nem mesmo encontra condições de trabalho satisfatórias, o
que se esperar dos investimentos subjacentes que deveriam atender
as demandas da inclusão a fim de garantir o pleno desenvolvimento
do aluno? Sabemos que, como resultado dessa demanda, aumenta a
qualificação da formação do surdo em comparação ao ouvinte. Não
se pode pensar em um plano de ação governamental que corrobore o
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abismo existente entre a qualidade da formação dos ouvintes e surdos,
tampouco pensar que uma cultura se faça mais presente do que a
outra. É necessário repensar o modelo de educação inclusiva que de
fato integre as diversidades de uma sala de aula.
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Ampliando o entendimento sobre o tema proposto, podemos
dizer que as mazelas apresentadas nesse artigo não são prejudiciais
somente ao público surdo. A população como um todo carece de um
poder público eficiente que saiba atuar de forma preventiva aos anseios dos cidadãos. Ao caso específico dos surdos fica evidente que
a educação inclusiva foi negligenciada por muito tempo, sendo muito
recentes estudos e leis que se propõe a falar sobre isso. Precisamos
focar nas reais necessidades do surdo, entendendo suas demandas,
para promover a verdadeira integração, não só na escola, mas no cotidiano do espaço vivido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos resultados da pesquisa, acompanhando a linha de estudos
de autores tais como: Dorziat e Araújo (2012) que trazem reflexões
sobre a educação inclusiva para surdos e o papel do intérprete, é possível pensar a relação com o intérprete, não como um mecanismo de
isolamento do aluno surdo dentro de uma cultura predominantemente
oralista, visto que a dinâmica escolar inclui a interação entre os alunos
e desses com o seu professor.
Entendemos que há uma dominação da língua portuguesa nas
suas modalidades oral e escrita na cultura do país, não sendo diferente nas escolas. Maher (1997) explica que tal dominação cultural é
denominada como diglossia. Assim, existe uma dominação da língua
portuguesa em detrimento de outras formas de comunicação no país.
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Isso dificulta a relação do surdo com a língua portuguesa e muitas
vezes com a sua própria língua, a Libras já que para muitas culturais
entende-se que a dominação da língua portuguesa é mais importante
para garantir a comunicação dentro de uma sociedade predominantemente ouvinte.
A relação do surdo com a sua língua sinalizada tem se renovado num período da história recente. A Libras não só está se ampliando dentro da comunidade surda, mas também dentro da comunidade ouvinte. Isso é o resultado de lutas e leis que regularizam
e reconhecem a língua dos sinais como o meio de comunicação e
expressão dos surdos brasileiros.
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Constatamos que ainda são muitos os avanços que a sociedade precisa dar para atender as demandas da comunidade surda e que
esse desafio começa na escola, como vimos os casos que ocorrem
no Rio de Janeiro ao verificar as dificuldades da educação inclusiva,
como nas reportagens de Santos (G1) e BOM DIA RIO (G1). Quando
os alunos tiverem acesso à educação inclusiva de forma satisfatória e
as suas necessidades forem atendidas, as desigualdades entre ouvintes e surdos serão menores. Mas o que pudemos acompanhar através
das reportagens sobre a educação de surdos no Rio de Janeiro é que
isso não acontece no presente momento, profissionais que estão envolvidos na educação inclusiva encontram dificuldades de garantir a
qualidade do atendimento aos alunos surdos.
A Comunidade surda tem uma história muito particular dentro
de cada país onde esses estão inseridos. No Brasil, os ideais dessas comunidades foram inspirados pelo avanço intelectual de outros
países que se propunham a estudar e entender a surdez. Com movimentos oralista e sinalizantes, o país demorou a reconhecer a Língua
dos Sinais como a L1(primeira língua) da comunidade surda, sendo
formulada a partir do início dos anos 2000. Embora as leis e os estudos
voltados para a comunidade surda sejam recentes, essa população
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se tornou referência no mundo. Por intermédio do INES, os surdos se
qualificaram e estruturaram sua comunidade, expandiram a atuação
do surdo dentro dos espaços públicos e privados, trazendo a língua
dos sinais para um mundo construído para o oralismo.
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Mesmo sendo uma grande instituição, o INES concentra sua
atuação no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Não tem muitos
anos que essa instituição dava conta somente do ensino básico, mas
hoje o instituto já conta com programa de graduação e pós-graduação.
Os alunos que residem em áreas mais afastadas da cidade encontram grandes dificuldades de utilizar os serviços oferecidos no INES,
seja na formação básica ou superior. Por outro lado, a cidade não está
preparada para atender às necessidades da comunidade surda, mas
à medida que essa comunidade foi crescendo e se fazendo presente
dentro dos diversos espaços da cidade, passaram a exigir que o poder
público fizesse valor os seus direitos. As políticas públicas passaram a
atuar no sentido de integração, através da educação inclusiva. Para a
educação dos surdos, muitas vezes, a inclusão só se faz presente pelo
papel de um intérprete no ambiente escolar.
A questão que norteia esse trabalho é que uma educação inclusiva não se faz através somente do intérprete, o cotidiano escolar
precisa ser pensado para a formação integral de um indivíduo que
precisa ter acesso as concepções que o tornaram um cidadão. O intérprete precisa ter um direcionamento para, também entender qual é
o seu papel na formação do surdo. Na prática, há uma relação entre o
surdo e o intérprete que, muitas vezes, fica aquém da dinâmica escolar. A integração do surdo não se dará através da adaptação desse no
mundo dos ouvintes, mas sim quando ele tiver, não só a ampliação do
uso da sua língua, mas também do acesso a sua cultura no ambiente escolar. Dar-se-á também quando a comunidade escolar passar a
compreender a real necessidade de comunicação do surdo e de propiciar ao mesmo a possibilidade de se fazer entender. Nessa configu-
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ração caberia ao intérprete ser, de fato, um orientador, um mediador do
surdo, não seu professor. Precisamos, para tanto, de um poder público
eficiente que invista na educação pública inclusiva e na necessidade
do cidadão brasileiro.
A comunidade surda tem galgado seu espaço na sociedade,
no comércio, nas redes de comunicação, nos repartimentos públicos
e privados. Mas, é necessário que estes também sejam reconhecidos
como pessoas com acesso a saberes, intelectuais que podem e devem ter acesso ao estudo de forma tão íntegra quanto os ouvintes.

S UM Á RIO

REFERÊNCIAS
BOM DIA RIO. Alunos deficientes auditivos sofrem com a falta de intérpretes
na rede pública de Caxias, RJ. G1 Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2 maio
2018. Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/alunos-deficientes-auditivos-sofrem-com-a-falta-de-interpretes-na-rede-publica-de-caxias-rj.ghtml. Acesso em: 10 jan. 2019.
BRASIL. Lei nº 9.394, 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, dez. 1996.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso
em: 15 jan. 2019.
BRASIL. Lei 10.436, 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira
de Sinais – Libras e dá suas providências. Diário Oficial da União, Brasília,
DF, abr. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/
l10436.htm. Acesso em: 15 jan. 2019.
BRASIL. Lei nº 13.005, 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de
Educação – PNE e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília,
DF,jun. 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2014/lei/l13005.htm. Acesso em: 15 jan. 2019.
CHAGAS, Priscila. Intérpretes de libras da rede pública do RJ estão sem salários há pelo menos 3 meses. G1 Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 26 out. 2018.
Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/10/26/interpretes-de-libras-da-rede-publica-do-rj-estao-sem-salarios-ha-pelo-menos-3-meses.ghtml. Acesso em: 10 jan. 2019.

132

COSTA, Renata; KELMAN, Celeste. A atuação do professor intérprete de libras em escolas do estado do Rio de Janeiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO
DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,7., 2016, Rio de Janeiro. Trabalhos apresentados
[...]. Rio de Janeiro: CBEE, 2016. Disponível em: https://proceedings.science/
cbee/cbee7/papers/a-atuacao-do-professor-interprete-de-libras-em-escolas-do-estado-do-rio-de-janeiro. Acesso em: 10 jan. 2019.
DORZIAT, Ana; ARAÚJO, Joelma Remígio de. O intérprete de língua de sinais
no contexto da educação inclusiva: o pronunciado e o executado. Revista
Brasileira de Educação Especial, Marília, SP, v. 18, n. 3, p. 391-410, set. 2012.
Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbee/a/BSxdXLDZpgqF5yTfsbHTW3n/
abstract/?lang=pt. Acesso em: 1 fev. 2019.

S UM Á RIO

LACERDA, Cristina. Um pouco da história das diferentes abordagens na educação dos surdos. Cadernos Cedes, Campinas, SP, v. 19, n. 46, 1998. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ccedes/a/wWScZsyPfR68rsh4FkNNKyr/?lang=pt#. Acesso em: 20 jan. 2019.
LACERDA, Cristina B. F de; POLETTI, Juliana E. A escola inclusiva para
surdos: a situação singular do intérprete de língua de sinais. In: REUNIÃO
ANUAL DA ANPED, 27., 2004, Caxambu, MG. Trabalhos apresentados [...].
Caxambu, MG: ANPED, 2004. Disponível em: https://www.anped.org.br/
biblioteca/item/escola-inclusiva-para-surdos-situacao-singular-do-interprete-de-lingua-de-sinais. Acesso em: 20 jan. 2019.
LODI, Ana Claudia Balieiro. Educação bilíngue para surdos e inclusão
segundo a política nacional de educação especial e o decreto nº 5.626/05.
Educação e Pesquisa, São Paulo, v.39,n.1, p. 49-63, 2013. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ep/a/sr67CQpjymCWzBVhLmvVNKz/abstract/?lang=pt.
Acesso em: 19 jan. 2019.
MAHER, Tereza Machado. O dizer do sujeito bilíngue: aportes da sociolinguística. In: SEMINÁRIO DESAFIOS E POSSIBLIDADES NA EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA SURDOS, 1997, Rio de Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: Littera
Maciel Ltda, 1997. p. 20-26. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/
download/texto/me002964.pdf. Acesso em: 10 jan. 2019.
MARTINY, Franciele; MENONCIN, Camila. Bilinguismo e diglossia: discussões
e reflexões conceituais. In: JORNADA DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS, 16., 2013, Campo Grande. Anais [...]. Campo Grande: JEEL, 2013.
SANTOS, Daiene. UFRJ tem 5% dos intérpretes necessários para alunos com
deficiência auditiva.G1 Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 24 abr. 2018. Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/ufrj-tem-5-dos-interpre-

133

tes-necessarios-para-alunos-com-deficiencia-auditiva.ghtml. Acesso em: 10
jan. 2019.
VAlDERRAMA, Nathália. Educação especial /inclusiva: possiblidades,
avanços e desafios. Blog Nathi Explorando Valores. [São Paulo], 3 jul. 2012.
Disponível em: http://nathiexplorandovalores.blogspot.com/. Acesso em: 8
jun. 2020.

S UM Á RIO

134

7

Capítulo 7

CODA: a construção de
uma identidade bilíngue,
inserida na cultura surda
Roberta Peixoto Penha

Roberta Peixoto Penha

CODA:

a construção
de uma identidade
bilíngue, inserida
na cultura surda

DOI: 10.31560/pimentacultural/2021.957.135-156

INTRODUÇÃO
Neste artigo, viso discutir, brevemente, a vivência bilíngue dos
filhos/as de pais surdos, conhecido pelo acrônimo CODA (do Inglês,
Children of Deaf Adults), ou seja, sujeitos ouvintes e filhos de pais ou
responsáveis surdos, enfatizando a relação entre a vivência como ouvinte na comunidade surda. A metodologia adotada foi a de revisão
bibliográfica, com levantamento de literatura e de artigos sobre esta
abordagem, que apontam as características principais e próprias dos
CODA, como o bilinguismo e o biculturalismo.
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Desse modo, o trabalho visa explorar um campo ainda pouco
pesquisado acerca da identidade cultural do bilinguismo e do biculturalismo dos filhos ouvintes de pais surdos, ou seja, dos CODA. Há
algumas décadas, os filhos ouvintes de pais surdos eram referidos em
língua inglesa por HCDPs (Hearing Children with Deaf Parents, Crianças
Ouvintes com Pais Surdos). Nos anos 1980, porém, o acrônimo CODA
(filho/a de adultos surdos) ganhou popularidade, sobretudo pela criação da organização internacional Children of Deaf Adults Inc (CODA).
A organização, fundada nos Estados Unidos por Millie Brother (ela
mesma uma CODA), dedica-se à promoção de temas relacionados às
experiências de filhos ouvintes de pais surdos mundo afora.
Segundo Oliveira (2014, p.277), “As pesquisas e reflexões em
torno dos CODA [...] ainda são incipientes no Brasil. As questões que
permeiam essas reflexões e pesquisas orbitam a esfera da cultura e da
língua”. Isso se dá porque crescem passando a desempenhar o papel
de intérprete e sem nenhuma formação, ou melhor, se desenvolvendo
como sujeito ativo de uma cultura que não é a sua, de ouvinte. Porém,
ao sair do seu ambiente familiar ou do ambiente surdo, o sujeito CODA
vai se deparar com uma língua, a qual tem características e propriedades totalmente diferentes da sua, sem cadência sonora mas que,
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em relação à língua de sinais, é rica no ritmo dos seus movimentos.
Quadros e Massutti (2007, p. 246) explicam que:
A experiência de nascer, viver e crescer em meio a uma família
de pais surdos faz com que a percepção das representações
culturais, sociais, políticas e linguísticas sejam atravessadas por
substratos filosóficos, éticos e estéticos marcados por tensões
em zonas fronteiriças de contato. O universo surdo e o ouvinte
marcam as fronteiras dos CODAs.

S UM Á RIO

Desse modo, quando a criança CODA começa a ter os primeiros contatos com a língua dos pais, adquire um modelo de espaço
visual muito mais aguçado, buscando detalhes pequenos em todos
os objetos. Com isso, adquire características dos surdos no seu desenvolvimento psicossocial e perceptivo. Como relata Oliveira (2014,
p. 284-285) sobre o universo dos CODA, “nascemos em uma piscina
que tem uma água que nos encanta os olhos e, com o tempo, o outro
ouvinte nos apresenta outra piscina com uma água que nos encanta os
ouvidos. Vivemos lá e cá”. É um pertencimento tanto na cultura surda,
como na cultura ouvinte.
No caso dos CODA, é comum que vivenciem, desde cedo, acultura surda, mesmo não sendo surdos, pois estão em constante contato
com a família e com a comunidade surda (OLIVEIRA, 2014). Segundo
Quadros e Massutti (2007, p. 245),
As grandes maiorias desses surdos tiveram contato com a língua de sinais e a utilizaram em associações de surdos e outras
organizações. Dentro desses espaços, os CODAs, que são trazidos geralmente, pelos pais e familiares, crescem juntos com
outras crianças e até adultos surdos, exercitando assim, a língua e sua cultura.

A cultura do surdo, de acordo com Moura (2000), é representada, principalmente, pela sua língua, a qual tem propiciado a união
dos surdos e continua viva nas comunidades. A história dos surdos
mostra a necessidade de permanecerem unidos, de construírem uma
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identidade própria, “um lugar de direitos coletivos para a determinação
própria” (MOURA, 2000, p. 66) e de seu grupo. A cultura dos surdos,
assim entendida, se revela no comportamento, nos valores, nas atitudes, nos estilos cognitivos e nas práticas sociais.
Um dos pontos interessantes deste estudo é o de perceber que
os CODA têm duas línguas maternas: a Língua Portuguesa e a Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS). Esta questão das línguas é extremamente relevante, pois a língua gestual e a língua oral estiveram sempre
presentes no crescimento linguístico e cultural de uma criança ouvinte
filha de pais surdos, o que acaba por moldar a identidade CODA.

S UM Á RIO

“A língua é um dos mais importantes veículos da comunicação
e de identidade do indivíduo com a sua cultura, o seu meio, enfim, de
interrelação com a Comunidade a que pertence”, relata Brasil (1997).
A criança, ao nascer e iniciar seu desenvolvimento, vai adquirindo a
língua materna pelo convívio familiar, sendo, portanto, a primeira forma
de comunicação dela com o meio em que está inserida (VIGOTSKI,
2001). Já Almeida (2007) aponta que, por meio de observação e de
conversas, verificou que crianças aprendem valores e comportamentos, às vezes não desejados nem pela família nem pela sociedade. O
mesmo ocorre com as crianças filhas de pais surdos. Elas são capazes de observar e aprender a partir das interações que presenciam,
sobretudo se tiverem parentes surdos e estiverem rodeadas de língua
gestual.
A linguagem permite ao ser humano expressar seus pensamentos, comunicar-se e manter as relações sociais, ampliando o convívio
das inter-relações pessoais além da família, além de permitir acesso à
cultura e à educação, as quais irão ajudar a formar o sujeito no decorrer
da vida.
Além disso, concordamos com Geraldi (1986) que mais do que
possibilitar uma transmissão de informação, a linguagem é vista como
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lugar de interação humana, cujo sujeito falante age sobre o ouvinte,
construindo compromisso e vínculo que não existiam antes da fala.

S UM Á RIO

Surdo-mudo, surdo, mudinhos, portador de deficiência auditiva,
mímica, gestos, linguagem dos surdos, especial. Essas são palavras e
expressões com os quais esta autora teve contato desde muito cedo,
palavras que faziam menção ao mundo da minha mãe, do meu pai, do
meu irmão e, de alguma forma, ao meu mundo, pois antes de ser alfabetizada na minha língua materna (Língua Portuguesa), já era capaz de
compreender e ser orientada e educada em outra língua, a Língua Brasileira de Sinais. Desde sempre me questionava se essas expressões
faziam algum significado para os meus pais. Lembro-me de algumas
situações nas quais questionei minha mãe e a mim mesma, perguntando o motivo no qual a LIBRAS não era aprendida na escola. Como
resposta, escutei que tudo é falado e decidido para os ouvintes; que
os falantes não conhecem os surdos nem sua história.

CODA E A FAMÍLIA
A maioria das crianças aprende a linguagem adequadamente
com um mínimo de estimulação consciente de quem cuida delas. A
consequente distorção da interação, em casos menos acentuados,
também pode ocorrer em função das necessidades da criança e da
dificuldade dos pais ao tentarem corresponder a tais necessidades e
não de um estilo particular de fala que os pais possam usar (HUBNER;
ARDENGHI, 2010).
Já Almeida (2007) destaca que as crianças falantes e as filhas
de pais surdos são capazes de observar e aprender a partir das interações que presenciam.
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Skliar e Quadros (2000) ressaltam também que a aquisição da
linguagem de sinais para os CODA ocorre de forma natural e espontânea, já que a criança ouvinte nasce e convive com surdos toda a sua
infância, passando também a ser detentora de ambas as culturas: cultura surda e ouvinte. Tais autores destacam a responsabilidade diante
da aquisição de Libras, a qual é assumida muitas vezes pelo CODA,
significando ter que ‘tomar conta dos pais’, ou seja, assumir responsabilidade fora da idade adequada. Estas ideias surgem muitas vezes,
por seus familiares, que sendo ouvintes, acreditam que o CODA terá
que cuidar dos pais, pois os mesmos são surdos. O “termo ‘ouvinte’
refere-se a todos aqueles que não compartilham as experiências visuais enquanto surdos.” (SKLIAR; QUADROS, 2000, p. 13).
S UM Á RIO

Assim, as crianças quando envolvidas com pais que usam uma
língua e paralelamente uma cultura diferente da maioria da sociedade,
veem-se muitas vezes confrontados com situação atípica. Corrobora
a perspectiva médica apoiada na sociedade majoritariamente ouvinte,
ou seja, o olhar clínico para a pessoa surda é de que ela é portadora
de uma deficiência.
Dessa maneira, Morgado (2008) e Sousa (2012) destacam que,
as pessoas surdas e, consequentemente, os pais surdos sejam vistos
como incapazes de realizar o seu papel de pais. A esse mesmo respeito, Skliar e Quadros (2000) ressaltam a responsabilidade dos pais, que
iniciam o processo de interpretação precoce e inconsciente.
Quando crianças, os CODA vivem uma rotina diferente da maioria, por transitarem no mundo ouvinte e surdo. Além disso, entre as
demais crianças, é comum que a família (principalmente os pais) tenha
o papel de desenvolver e preservar o indivíduo, principalmente nos
primeiros anos.
Contudo, os CODA vivem uma condição diferente: costumam
ser filhos muito fundamentais à representação e necessidades dos
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pais, mesmo numa fase muito singular, e vivem uma experiência muito
similar à inversão de papeis. Seus pais costumam necessitar deles
para se expressar na sociedade e também para compreender muitos
aspectos desse meio que não é inclusivo ou acessível para eles. São
crianças que não têm uma deficiência auditiva, mas que precisam se
ajustar a ela e se dividir entre as culturas ouvinte e surda. Boa parte
deles, quando descobre como se situar no mundo ouvinte, também
começa a exercer o papel de intérprete de seus pais e isso, quando
não é bem mediado, pode trazer problemas.
A experiência desta autora, relatada a seguir, colabora, de alguma forma, com o tema visto ser ouvinte e filha de pais surdos; é,
portanto, CODA.
S UM Á RIO

No meio ouvinte, nas festas da família, reunião de amigos, minha mãe era a única surda e algumas cenas eram observadas,
tais como: eu a via à parte da festa, assistindo televisão quando
disponível; em certas ocasiões, via algum familiar ou amigo tentando uma comunicação com gestos, mímicas e leitura labial.
Quando eu estava presente, era acionada para situar o assunto
e intermediar essa comunicação e ser indagada sobre como é
ser filha de surdos. Eram comuns o olhar de compadecimento e o espanto por saber que morávamos sozinhos (eu, minha
mãe e meu irmão); que a minha mãe resolvia as coisas do dia
a dia; exercia sua maternidade com muita dedicação. Meu pai
trabalhava e dirigia e sempre havia a pergunta sobre o uso do
aparelho auditivo e a afirmação sobre o avanço da Medicina
acerca de uma intervenção cirúrgica ou ser contemplado com
por um milagre. Essas pessoas pareciam não querer entender
que meus pais e a grande maioria dos seus amigos surdos não
queriam voltar ou passar a ouvir, pois se identificam como surdos, têm uma língua, uma identidade, vivem e participam do
mundo dessa forma. Por outro lado, quando estávamos em um
evento de surdos, a relação e o envolvimento era absoluto e
o meu papel era de aprendiz, uma vez que minha mãe sempre adaptava, em nosso lar, os sinais para mim. Porém, nas
associações nas quais a Libras é praticamente a única forma
de comunicação, eu precisava da minha mãe para realizar as
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traduções. Percebi, assim, essa viagem nos dois mundos, o dos
surdos e o dos ouvintes.

Análoga a esta situação, Miranda (2001, p .9) destaca que:
Essa diferença que surge no momento em que marcamos os
ouvintes como constituidores de outra identidade e não como
pretensa superioridade, é própria do povo surdo nas diferentes
partes do mundo em diferentes momentos. Nós temos em comum o uso de comunicação visual e os ouvintes o uso da comunicação auditiva. Isto leva à diferença já provada pelos estudos surdos. Uma diferença que é produto de experiência, e que
pode ser distinguida entre um negro e um branco, um brasileiro
e um argentino do mesmo modo que entre surdo e um ouvinte.

S UM Á RIO

Müller (2002) relata que em sua família, em meio aos fragmentos
de memória, independentemente do sucesso ou fracasso de todas as
novidades semânticas, teóricas, tecnológicas ou metodológicas, seus
pais e todos os seus amigos continuavam trabalhando, enfrentando
os problemas do cotidiano, sofrendo, cuidando de suas casas, praticando esporte, estudando, festejando, encontrando-se, reunindo-se,
conversando em Libras, enfim, vivendo suas vidas e comunicando-se.

SUJEITO BILÍNGUE E BICULTURAL
A experiência familiar e social desta autora esteve marcada por
constantes questionamentos, inquietações e contradições entre as culturas ouvinte e surda, pois os CODA são bilíngues bimodais naturais
desde a mais tenra idade.
Emmorey, Borinstein, Thompson e Gollan (2008) caracterizam
os bilíngues bimodais como pessoas que cresceram em famílias
surdas. Têm, portanto, uma afiliação tanto com a comunidade surda
quanto com a ouvinte. Há muitas definições sobre o que é ser bilíngue,
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porém ainda não há um consenso no que diz respeito a este tipo de
bilinguismo.
Os autores ainda não encontraram o ponto em comum do que
deve ser considerado ou não, quando se discute acerca do sujeito
bilíngue, do contexto bilíngue e do bilinguismo. Fernandes (2005, p.
28) cita que “o bilinguismo, entre tantas possíveis definições, pode ser
considerado o uso que as pessoas fazem de diferentes línguas (duas
ou mais) em diferentes contextos sociais.”
Já para Skutnabb-Kangas (1918 apud LIMA, 2004, p. 79),

S UM Á RIO

Nos dias de hoje, o bilinguismo não é mais visto como uma
passagem transitória de uma língua para outra, porém um estado permanente valorizado per se, qual ocorre quando dois
grupos que falam uma língua diferente ou diferentes variedades
de uma mesma língua entram em contato, e, com o intuito de
se comunicarem, um deles tem que aprender a língua do outro.

Grosjean (1994) explica que no modo bilíngue, os falantes interagem entre si, sendo que a escolha da língua é determinada por
diferentes fatores, como a situação, função da interação e os sujeitos
envolvidos. Nesse sentido, “uma vez escolhida à língua-base, os bilíngues podem trazer a outra língua (língua ‘convidada’ ou ‘encaixada’)
para a conversação de várias maneiras.” (GROSJEAN, 1994, p.164).
Nesse sentido, caracterizam-se como bilíngues bimodais, os
ouvintes filhos de pais surdos (CODA) que têm no ambiente familiar
o contato com as duas línguas desde a mais tenra idade. Emmorey,
Borinstein, Thompson e Gollan (2008) dizem que esses sujeitos não
são somente bilíngues, mas também biculturais, visto que estão imersos na comunidade ouvinte e surda e compartilham das experiências
cotidianas e dos comportamentos e costumes dos dois grupos. Os
bilíngues bimodais, diferente dos unimodais, adquirem duas línguas
de diferentes modalidades: língua de sinais e língua falada. Eles não
possuem restrições quanto à produção e percepção, já que usufruem
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de dois canais de saída e entrada: o trato vocal e as mãos/a audição
e a visão. Dessa forma, os fenômenos linguísticos inerentes aos bilíngues unimodais não são frequentes na produção dos bimodais, como
a alternância, prevalecendo a sobreposição de línguas (NEVES, 2016).
Quadros, Lillo-Martin e Pichler (2013) respondem algumas questões referentes ao bilinguismo em um estudo intitulado “O que os bilíngues bimodais têm a nos dizer sobre o desenvolvimento bilíngue” As
autoras destacaram que, mesmo produzindo duas línguas simultaneamente, os bilíngues bimodais processam apenas uma computação, já
que eles sempre produzem uma única proposição, ou seja, as línguas
estão sempre disponíveis aos bilíngues e podem ser acessadas alternadamente ou simultaneamente.
S UM Á RIO

Segundo Quadros e Massutti (2007) sinalizar e falar são processos distintos que remetem à questão da responsabilidade da tradução
e à responsabilidade de não tornar homogêneo o que é naturalmente
tenso. Em muitas situações familiares, um CODA passa pelo impasse
do campo representacional de línguas distintas. Nos eventos cotidianos, no encontro de intermediação entre surdos e ouvintes, há pequenos conflitos gerados pelos distintos campos de significações. Os
vínculos estreitos, dentro de um círculo familiar onde compartilham intimidades, também produzem sentidos que interferem na forma como
os sujeitos interagem nas esferas sociais e as percebem.
O Brasil ainda é considerado um país monolíngue, cuja língua oficial é o Português. Entretanto, há muitas outras línguas faladas neste
país, o que o torna um país multilíngue. Segundo Oliveira (2014),
no Brasil são faladas cerca de 210 línguas por cerca de um milhão de cidadãos brasileiros que não têm o Português como língua materna, e que nem por isso são menos brasileiros. Cerca
de 190 línguas são autóctones, isto é, línguas indígenas de vários troncos linguísticos, como o Apurinã, o Xokléng, o Iatê, e
cerca de 20 são línguas alóctones, isto é, de imigração, que
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compartilham nosso devir nacional ao lado das línguas indígenas e da língua oficial há 200 anos, como é o caso do Alemão,
do Italiano, do Japonês.

S UM Á RIO

Todas essas línguas são brasileiras e devem ser reconhecidas
através de políticas linguísticas que garantam sua preservação e legitimidade, tanto quanto o Português. Entretanto, as políticas linguísticas
do país são insuficientes para sustentara conservação das diferentes
línguas no país. Observa-se que o movimento linguístico no Brasil é
similar àqueles que ainda estão ocorrendo em alguns países europeus,
que mantém uma concentração em torno de uma pretensa unidade
linguística, que propicia o favorecimento de uma língua em detrimento
das demais que já foi discutido por Grosjean (1994), entre outros. Esta
situação vem sendo gradativamente mudada com políticas a longo
prazo, principalmente nas regiões de fronteira do país e também em relação à Língua Brasileira de Sinais. Algumas proposições estão sendo
feitas em relação às escolas indígenas e escolas de surdos. A exemplo
disso, a Constituição Brasileira, de 1998, reconheceu o povo indígena
brasileiro, o que foi decisivo para a preservação de suas línguas.
Desde, então, os direitos linguísticos dos indígenas estão sendo
considerados em diferentes esferas da sociedade, entre elas a educacional. Muitas escolas foram estabelecidas utilizando a sua própria
língua indígena como a de instrução, figurando a Língua Portuguesa
como segunda língua. Além disso, ocorreram algumas ações com as
línguas autóctones em cidades em que os aspectos linguísticos se
tornaram uma espécie de patrimônio cultural. Há políticas linguísticas
estabelecidas que apresentam reflexos em uma educação com proposta bilíngue (QUADROS; MASSUTTI, 2007).
Em relação ao contexto linguístico dos surdos, ocorreram, nos
últimos anos, algumas políticas linguísticas importantes que empoderaram a Libras, face ao impacto que apresentaram às comunidades
surdas e aos sujeitos bilíngues, como é o caso dos CODA. Libras é a
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língua usada pela comunidade surda no Brasil. É uma língua que expressa níveis linguísticos em diferentes graus, assim como as demais
línguas; apresenta uma gramática com uma estrutura própria, usada
por um grupo social específico.
No Brasil, as associações de surdos sempre buscaram elos entre si para manter e facilitar o contato entre surdos de diferentes regiões
do país, favorecendo a herança da língua de sinais a gerações de surdos e famílias surdas. As festas, os jogos, os encontros nacionais, foram e continuam sendo formas surdas para propiciar a interação social
e o desenvolvimento da língua e cultura surdas.

S UM Á RIO

Essas práticas linguísticas, entretanto, não eram refletidas na
educação de surdos, tempos atrás. Constituíam-se, apenas, em práticas de resistência a um sistema que negou a língua de sinais por muito
tempo, o que se alterou, significativamente, na última década (SKLIAR;
QUADROS, 2005).
A geração de surdos, ainda viva, da década de 1930 e de 1940,
não teve muitas oportunidades de estudar, uma vez que quase não
havia opções no país. Eram apenas duas escolas de surdos no Brasil:
Instituto Santa Terezinha, em São Paulo, e Instituto Nacional de Educação de Surdos, no Rio de Janeiro. Por isso, dessa geração, apenas
alguns surdos tinham frequentado essas instituições. Muitos não tiveram qualquer tipo de educação, e isso também dependia da situação
econômica da própria família.
A geração da década de 1950 começou a ter algum tipo de
educação em instituições que faziam parte da educação especial, local que reunia os que se denominavam deficientes de várias ordens,
mentais, físicas, entre outros. Alguns deles tinham a educação oral
em institutos especiais. Também os Institutos de São Paulo e Rio de
Janeiro adotaram a educação oral. Então, essa geração de surdos,
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se recebeu algum tipo de instrução de um lado, sofreu o impacto da
negação da língua de sinais, por outro.

S UM Á RIO

As escolas de surdos, as classes especiais e as escolas regulares, por muito tempo, não permitiram em seus sistemas o uso da língua
de sinais. O processo educacional sempre privilegiou o uso da Língua
Portuguesa, conferindo um status aos seus falantes, política essa que
continua a trazer consequências negativas para a vida dos surdos. Em
discursos de sala de aula, em políticas educacionais, em conversas
entre os próprios surdos, podemos ver a reprodução dessa longa história de tentativa de desqualificação da língua de sinais e do próprio
grupo cultural dos surdos. É baseada na falsa premissa de superioridade das línguas orais, pressuposição equivocada já contestada por
muitas correntes que não seguem a lógica fonologocêntrica, apontada
por Derrida (2004), que impera no Ocidente como paradigma de verdade. Naturalmente, os CODA sentem o impacto desses dilemas em
suas vidas (QUADROS; MASSUTTI, 2007).
Apesar disso, há muitas ações que indicam uma mudança neste
processo. Na década de 1980 e 1990, a Associação de Surdos passou
a ser cada vez mais empoderada e algumas escolas surdas começaram a usar a língua de sinais na escola. Em 2002, foi aprovada a Lei
10.436 (BRASIL, 2002) que reconheceu a Língua Brasileira de Sinais
como a língua dos surdos brasileiros:
Art. 1º. É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais – Libras e outros recursos
de expressão a ela associados. Parágrafo único. Entende-se
como Língua Brasileira de Sinais – Libras a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza
visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um
sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos
de comunidades de pessoas surdas do país. (BRASIL, 2002).

A experiência de nascer, viver e crescer em meio a uma família
de pais surdos faz com que a percepção das representações culturais,
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sociais, políticas e linguísticas sejam atravessadas por substratos filosóficos, éticos e estéticos marcados por tensões em zonas fronteiriças
de contato. O universo surdo e o ouvinte marcam as fronteiras dos
CODA. Pratt (1999 apud QUADROS; MASSUTTI, 2007) define a zona
de contato como aqueles espaços sociais em as culturas se encontram, e se constroem em linhas de diferenças, em contextos assimétricos de poder. A autora adverte que esse lugar pode oscilar entre um de
belicosidade e de perigo, e de entendimento mútuo, o que é imprevisível e apenas descoberto nas relações. Pratt denomina esses lugares
de safe houses (casas seguras) que possibilitam aos grupos sociais
constituírem suas identidades e suas comunidades e se protegerem
dos sistemas opressivos. A partir dessa perspectiva, pensar sobre as
experiências dos CODA em zonas fronteiriças de contato pode contribuir para que visões etnocêntricas acerca da diferença sejam progressivamente diluídas (QUADROS; MASSUTTI, 2007).
Os CODA estão, permanentemente, vivendo entre fronteiras da
língua, do idioma e da cultura. Suas sensações e experiências como
corpo das línguas orais e visuais remetem para o caráter tenso deter
que suportar o peso da idiomaticidade de duas línguas que são irredutíveis uma à outra e de dois mundos culturais que apresentam uma
forte assimetria em suas relações de poder. Se determinadas situações fazem sentido dentro de apenas determinadas línguas e culturas,
como lidar com elas durante a travessia de sentidos sem banalizar ou
querer minimizar as diferenças culturais? Como traduzir essas “zonas
de contato” que não representam uma visão utópica das línguas como
entidades gramaticalmente coerentes e homogêneas gramaticalmente, e compartilhadas de forma similar entre os membros da comunidade (QUADROS; MASSUTTI, 2007)
A situação de fronteira subjetiva de um CODA que pertence tanto
ao grupo cultural dos surdos como ao dos ouvintes traz uma situação
de angústia da tradução. Como passar para a Língua Portuguesa o
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que em LIBRAS é construído dentro de um campo subjetivo, com uma
forma tão singular em relação aos aspectos culturais? Como traduzir
para LIBRAS o que tem uma dinâmica própria da língua portuguesa e
que tem outro tipo de representação no imaginário dos surdos?
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Essa tensão do sujeito de pertencer a dois universos radicalmente diferentes e perceber que o que é relevante dentro de uma cultura pode ser totalmente indiferente na outra, muitas vezes, leva um
CODA a pensar que há um abismo de perspectivas culturais, e que
a tradução ficará sempre em dívida. Muitas experiências que são vivenciadas ricamente em LIBRAS perdem sua potência significante na
Língua Portuguesa. Ouvintes não compreendem muitas referências
culturais surdas, por outro lado, muitas vezes os surdos interrogam
acerca de sentidos atribuídos pelos ouvintes, que para eles não têm a
menor importância. A própria Língua Portuguesa, na perspectiva surda, se torna um conjunto de informações excessivas e desnecessárias, apenas um instrumento opressor. A cumplicidade da relação se
esvazia, à medida que situações se tornam incompreensíveis diante de
comunidades com perspectivas tão diferentes. Por exemplo, as piadas
feitas em uma língua perdem o significado na outra, segundo Quadros
e Massutti (2007).

A ESCOLARIZAÇÃO
DE UMA CRIANÇA CODA
A criança CODA ao ser inserida em uma instituição de ensino
pode enfrentar dificuldades comunicativas e interações sociais, sendo,
às vezes, confundida com uma criança com deficiência, além de sofrer
as consequências negativas da incapacidade da instituição para estabelecer comunicação com seus pais surdos. Partindo de que a interação social e comunicativa faz parte do desenvolvimento humano, se
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subentende a importância da aquisição da linguagem do sujeito desde
os primeiros meses de vida, adquirindo a linguagem verbal por meio de
contato com o meio que está inserido (VIGOTSKI, 2001).
Desse modo, a criança CODA começa a ter os primeiros contatos com a língua dos pais e adquire características dos surdos no
seu desenvolvimento. Por outro lado, ao chegar ao contexto escolar
se depara com outro cenário onde a língua oral é o principal meio
de comunicação dos agentes escolares, gerando uma barreira entre
os pais do aluno CODA. Sendo assim, o sujeito que está em desenvolvimento passa a viver lá e cá (OLIVEIRA, 2014). Para Quadros e
Massutti (2007, p. 256-257):
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A perspectiva bilíngue de um CODA em escola de ouvintes é
negligenciada. O reconhecimento dessas características culturais, sociais e linguísticas, que deveriam ser tomadas como
elementos relevantes para o seu processo interativo escolar, é
neutralizado. Na maioria das vezes, a escola recebe essa criança ouvinte, filha de pais surdos, e estabelece um muro que a
separa de seus pais.

Essa criança CODA é inserida com características culturais diferentes, em destaque pela diferença da língua, e, pela falta de conhecimento da instituição, e acaba sendo negligenciada, em vez de valorizada pela sua diversidade. A falta de comunicação dos profissionais da
escola com os pais surdos acaba por prejudicá-la ainda mais no seu
desenvolvimento e aprendizagem, reforçando uma suposta “deficiência” herdada pela criança, o que leva a muitos equívocos na prática
pedagógica (BEZERRA; MATEUS, 2017). Quadros e Massutti (2007, p.
257) denunciam essa realidade, afirmando que:
Dentro dessas escolas, os pais se tornam figuras alienígenas,
não recebem o feedback em relação aos seus filhos, porque
a maioria delas não está preparada nem para compreender a
cultura surda e muito menos a língua de sinais. Isso cria uma
cisão entre o mundo escolar e o universo íntimo, espaços que
concorrem de maneira distinta na forma de colocar relevância
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aos assuntos e construir um olhar para a realidade. [...] A escola
não consegue atribuir a esses pais o status de pais, porque
[sic] eles são surdos. Eles não são vistos como pais, mas vistos
como surdos. A eles não é outorgado o direito de serem pais.

As instituições de ensino esperam receber alunos ouvintes, filhos de pais ouvintes, e que utilizam a língua oral. Destarte, encontram muitas dificuldades/barreiras para assumir uma responsabilidade
maior de inclusão quando essa expectativa é frustrada. Diante da complexidade desse cenário, a criança CODA que não possui, por princípio, nenhuma deficiência, passa a ser vista como uma criança surda
pela escola (BEZERRA; MATEUS, 2017). Ainda utilizando Quadros e
Massutti (2007, p. 257), estas afirmam que:
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O espaço [escolar] privilegia as línguas faladas e costuma não
reconhecer as línguas que não estão em seu currículo. A escola
desconhece os surdos e sua língua. Então, quando esta criança
precisa ir à escola, ela se sente fora de seu mundo, ela não tem
uma relação de pertencimento com aquele espaço.

Assim, o aluno CODA, quando não invisível em suas peculiaridades linguísticas, fica prejudicado por estar em um ambiente que
não atende suas necessidades culturais e não reconhece seu pertencimento bilíngue. Por outro lado, se não se organizar para o recebimento desta criança, a escola pode, ainda, conformá-la aos parâmetros
ouvintes, lhe cerceando a comunicação com os pais surdos, ao tratar,
inadvertidamente, a língua de sinais como língua inferior e subjugada
(BEZERRA; MATEUS, 2017).
Não obstante, cabe ressaltar que, conforme rege o parágrafo
único, do Artigo 53, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
“É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais.”
(BRASIL, 1990).
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Logo, os pais, independentemente de qual necessidade especial ou deficiência tenham, devem estar a par de todo o processo pedagógico da instituição, bem como do progresso educacional de seu
filho, devendo a escola se organizar para viabilizar tal participação,
promovendo a inclusão (BEZERRA; MATEUS, 2017). Como pontua Oliveira (2014, p. 284), que entrevistou sujeitos CODA, de fato,
[...] existe na subjetividade desses CODA um lado surdo e um
lado ouvinte. Há necessidade de estar imerso na cultura surda,
com os surdos familiares e amigos surdos, no silêncio visual. E
há a necessidade de estar imerso na cultura ouvinte, no som.
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Quadros e Massutti (2007) relatam que a criança CODA se depara com variações linguísticas e culturais que impactam em seu desenvolvimento, pois estabelece o contato com a língua de sinais e a
língua verbal, situação que muito exige dela:
Os CODA, desde a tenra idade, aprendem que nem sempre
o princípio de equivalência linguística é possível, trata-se de
mundos diferentes e que tornam abissais as diferenças. Sem
saber, as crianças CODA já se deparam com o território da intradutibilidade dos idiomas com os quais convive. (QUADROS;
MASSUTTI, 2007, p. 247).

Perante essa diversidade linguística e cultural, a criança pode
sentir-se confusa na interação com os demais. Isso porque, no âmbito
escolar, são professores e crianças ouvintes exigindo que a criança
se comunique oralmente; já no âmbito familiar, a criança não vê a necessidade de praticar a oralidade, pois seus pais não se comunicam
por meio de sons, o que pode tornar difícil sua adequação a contextos
diferentes, com demandas linguísticas diversas. Justamente por isso,
a escola é chamada a ser uma instância de mediação entre esses dois
mundos, sem considerar um ou outro melhor, mas partes de um mesmo caleidoscópio cultural (BEZERRA; MATEUS, 2017).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As reflexões e os conceitos sinalizados buscam compreender
o processo de construção da identidade dos ouvintes filhos de surdos, discutindo questões como aquisição da língua, diferença, família,
crenças e valores. É uma experiência única dos sujeitos que vivem
na fronteira linguística entre surdos e ouvintes, trazendo uma maneira
peculiar de se relacionar com o mundo ao seu redor, refletindo nos
padrões sociais e culturais na comunidade que estão inseridos para
desenvolvimento do sujeito CODA.
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Essa situação pode sugerir, por sua vez, a invisibilidade, pela
instituição de ensino, das particularidades de uma criança ouvinte filha de pais surdos. Por isso, torna-se tão necessário divulgar o assunto, ainda pouco discutido no Brasil, a fim de que se possa investir em
uma mediação pedagógica mais atenta às demandas da condição
cultural e linguística do CODA. Trata-se de um sujeito que, por definição, vive em um entre lugar, isto é, nos espaços marginais existentes
entre o mundo surdo e o mundo ouvinte. Nessas condições, é tarefa
da atual proposta de educação inclusiva discutir e promover condições para que os CODA participem de ambos os mundos, constituindo sua própria identidade, sem que essa diferença seja uma barreira
em suas vidas.
Refletir sobre essa surdez cotidiana como sendo a ponte de
contado para uma cultura e a construção de vínculos no seio familiar e,
consequentemente, o conceito de diferença da condição dos pais, que
sugere a condição desses CODA, o que eles são e representam, permitindo, assim, um arranjo mais específico de se posicionar no mundo.
Para Bourdieu (2009), a ideia de uma internalização, de um
modo de vida a partir do que é referência ao indivíduo, permite afirmar
que, nas famílias se dão os primeiros passos para o que este “corpo”
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virá a ser. A começar pela compreensão do que é ser ouvinte, sabendo
que os genitores não são as expressões da dita anormalidade. Aprenderão o significado de ouvir e de não ouvir, consciente de que o som
não é a única forma de comunicação compreensível a todos. Assim, é
provável que o discurso da diferença e dos valores recebidos sejam o
discurso social sobre o que eles são.
Reforçar a necessidades dos CODA serem ouvidos, assim como
os surdos, é indispensável, pois a intermediação entre os dois mundos
ainda se faz necessária. E nesse contexto que é o próprio filho que faz
essa ponte, ou uma pessoa na qual o surdo confia.
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Pode-se ouvir que um casal levou o filho pequeno para intermediar uma consulta médica ou até mesmo, ser o interlocutor de uma notícia de morte, ressaltando que isso se dá devido ao fato dos espaços
públicos não serem totalmente acessíveis.
Enfim, ser filho de pais surdos é diferente de ser filho de pais
ouvintes, sem qualquer juízo de valor. É uma forma diferente do padrão
imposto, com diferença no aprendizado, uma vez que o CODA é bilíngue, servindo de intérprete no decorrer do seu crescimento. O melhor
lado desse convívio é a relação de intimidade, amor sem medida e o
aprendizado de conviver com as diferenças, sabendo lidar com elas.
Os CODA descobrem as diferenças, vivendo e as experimentando.
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