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“ A ciência nunca resolve um problema sem criar pelo menos outros dez”  

George Bernad Shaw 



RESUMO 

 

A pesquisa teve como finalidade entender um pouco mais como os alunos surdos 
em salas regulares na Escola Garcia Garrido de Peixoto de Azevedo, convivem com 
os demais alunos e professores. O professor de LIBRAS precisa está preparado 
para exercer a função, conhecer os alunos para saber as necessidades, utilizar 
recursos que reforcem a cultura surda, como também uma escola preparada para 
alunos surdos, trabalhar o bilinguismo na comunidade escolar e assim torna os 
surdos motivados pela a valorização cultural através da sua língua. Uma educação 
voltada para alunos surdos precisa considerar a língua de sinais como artefato 
cultural, entretanto para conquistar o direito de se comunicar na sua língua visual 
espacial, os surdos passaram por opressões, discriminações e resistências. Levando 
em consideração, diversos fatores tais como a preparação desses professore s para 
lidar com esse tipo de aluno e o processo de ensino aprendizagem dos mesmos. 
Como resultado da pesquisa foi possível detectar que a prática pedagógica nas 
escolas é percebida como algo relevante, que na sala de aula, há a utilização dela, 
superficialmente, de maneira ainda um pouco confusa e desarticulada da sua real 
função e importância. Nesse sentido, a análise dos dados coletados através da 
observação em sala de aula e de questionários, permitiu concluir que não existe 
segurança suficiente dos professores diante a realidade da inclusão e certo 
despreparo pelos mesmos. Então esta pesquisa faz uma abordagem teórica e 
metodológica das práticas inclusivas para educandos surdos, para uma boa 
compreensão faz-se necessário o percurso histórico-social e pedagógico e assim 
romper com práticas excludentes de caráter oralista ainda desenvolvida no ensino-
aprendizagem para surdos, busca-se o reconhecendo da língua de sinais como 
elemento cultural e de identidade da pessoa surda. 

Palavras-chave: Educação, Língua de sinais, Inclusão  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



RESUMEN 
 
 
 
La investigación tuvo como propósito entender un poco más como los alumnos 
sordos en salas regulares en la Escuela García Garrido de Peixoto de Azevedo, 
conviven con los demás alumnos y profesores. El profesor de LIBRAS necesita estar 
preparado para ejercer la función, conocer a los alumnos para saber las 
necesidades, utilizar recursos que refuercen la cultura sorda, como también una 
escuela preparada para alumnos sordos, trabajar el bilingüismo en la comunidad 
escolar y así los sordos motivados por la escuela la valorización cultural a través de 
su lengua. Una educación orientada a alumnos sordos necesita considerar la lengua 
de signos como artefacto cultural, sin embargo para conquistar el derecho de 
comunicarse en su lengua visual espacial, los sordos pasaron por opresiones, 
discriminaciones y resistencias. Teniendo en cuenta, diversos factores tales como la 
preparación de estos profesores para tratar con ese tipo de alumno y el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los mismos. Como resultado de la investigación fue 
posible detectar que la práctica pedagógica en las escuelas es percibida como algo 
relevante, que en el aula, hay la utilización de ella, superficialmente, de manera 
todavía un poco confusa y desarticulada de su real función e importancia. En este 
sentido, el análisis de los datos recogidos a través de la observación en aula y de 
cuestionarios, permitió concluir que no existe seguridad suficiente de los profesores 
frente a la realidad de la inclusión y cierto despreparo por los mismos. Por lo que 
esta investigación hace un enfoque teórico y metodológico de las prácticas inclusivas 
para educandos sordos, para una buena comprensión se hace necesario el recorrido 
histórico-social y pedagógico y así romper con prácticas excluyentes de carácter 
oralista aún desarrollada en la enseñanza-aprendizaje para sordos, búsqueda - el 
reconocimiento de la lengua de signos como elemento cultural y de identidad de la 
persona sorda. 
 
Palabras clave: Educación, Lengua de signos, Inclusión 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa é sobre inclusão de alunos surdos na visão dos professores 

analisando o trabalho pedagógico desenvolvido com alunos Surdos em sala de aula 

do ensino regular, como também a opinião dos professores, sobre educação de 

pessoa surda. 

O processo de inclusão apesar de ser um tema recorrente, nunca deixa de 

ser atual, porque implica em questão de direitos humanos e na definição de politicas 

públicas que devem não apenas ser planejadas, mas, principalmente, executadas. A 

concepção que orienta as principais discussões acerca da educação inclusiva é a de 

que a escola é um dos espaços de ação e de transformação que precisa garantir o 

direito de todos á escolarização. 

A inclusão escolar da pessoa Surda não tem sido uma política vigorante 

devido à falta de educadores qualificados e ambientes adequados para o 

acolhimento destes. Uma vez que tanto as pessoas surdas quanto os educadores 

necessitam de uma atenção melhor nos ambiente educacionais Carneiro (2005, 

p.30) cita que a inclusão é o “conjunto de processos educacionais decorrentes da 

execução de políticas articuladas impeditivas de qualquer forma de segregação e de 

isolamento”, e é neste sentido que o processo de inclusão da pessoa Surda deve ser 

viabilizada. 

Esta monografia discute a inclusão de alunos Surdos na ótica dos 

professores da rede pública do Município de Peixoto de Azevedo, verificando quais 

os desafios enfrentados por esses sujeitos neste ambiente. O objeto de estudo são 

professores que atendem a alunos Surdos na ótica dos professores, a fim de 

perceber as dificuldades e possibilidades enfrentadas pelos professores que 

atendem a alunos Surdos, procurando verificar se os mesmos têm suas 

necessidades de aprendizagem atendidas. 

Em alguns casos, a escola regular não consegue oferecer uma educação de 

qualidade e inclusiva porque dificilmente existe, em sala de aula, o Intérprete de 

Língua de Sinais (ILS) que possa proporcionar um atendimento melhor e ajudar o 

professor no desenvolvimento de atividades com os sujeitos Surdos. 

A educação inclusiva vem se tornando uma realidade cada dia mais 

desafiadora, não só para os sistemas de ensino, mas também em todos os âmbitos 

sociais, uma vez que o direito à educação não se restringe apenas ao acesso 
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garantido na matrícula do aluno, junto ao estabelecimento escolar, mas também pela 

participação, aprendizagem e desenvolvimento enquanto sujeitos. 

Para desenvolver o referido estudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

por meio da qual se buscou aprofundar essa teoria para conhecer o histórico da 

educação das pessoas com deficiência, a legislação, a cultura, a identidade no 

decorrer da história, buscando definir os princípios de uma prática de inclusão, bem 

como identificar os aspectos e atitudes que definem uma escola inclusiva. 

Contudo buscou-se através do objetivo geral refletir sobre um problema que 

envolve a inclusão de alunos surdos nas escolas públicas regulares. E através dos 

objetivos específicos analisar quão importante é o trabalho de um professor 

interprete com alunos surdos, aprofundar sobre a inclusão, onde envolve vários 

aspectos da diversidade, reconhecer que LIBRAS tem seu caráter muito significativo 

dentro da educação inclusiva no Brasil, compreender que os surdos têm os mesmos 

direitos que os ouvintes, e que devem ser compreendidos, pois, eles também têm o 

seu potencial.  

Esse projeto tem como intuito, pois foi possível perceber quantas 

dificuldades os alunos surdos enfrentam enquanto frequentam as escolas regulares, 

ou seja, na mesma sala de alunos ouvintes. Pois foi através disso que despertou um 

grande interesse sobre esse assunto que é tão delicado e ultimamente muito falado, 

que é a inclusão.  

Através desse assunto, a inclusão de alunos surdos em sala regular, está 

sendo um enorme desafio para todos, ainda que estejamos no século XXI.  Mesmo 

com o mundo mudando a cada segundo, é de grande necessidade que haja umas 

séries de mudanças em relação a aprendizagem dos alunos surdos que ainda 

moram no Brasil, pois sabemos que a constituição quer uma qualidade melhor e 

direito a todos independentemente das sua necessidades. 

A Educação Inclusiva no Brasil, é um desafio pois , percebemos que existe 

muito a ser melhorado, por esse motivo é sempre bom estar falando sobre esse 

assunto para que ele não venha entrar no esquecimento. E se tratando da Educação 

de crianças surdas, existe sim uma preocupação muito maior, porque até mesmo os 

recursos estão bem desfalcados e inadequados para suprir as necessidades dos 

nossos alunos Surdos.  

E justifica-se a escolha do tema pela relevância social e acadêmica existente 

no contexto de Libras, buscando uma maior compreensão da necessidade de um 
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estudo ampliado a respeito da Língua Brasileira de Sinais, sua interpretação e 

ensino. É neste sentido que o presente trabalho buscará fazer uma reflexão acerca 

dos desafios postos para o avanço das LIBRAS, bem como, dos agentes 

educacionais para incluir esses indivíduos nos diversos meios de convívio de modo 

a garantir seus direitos. 

Para tanto algumas questões serão suscitadas, na tentativa de elucidá-las, a 

saber: Qual a importância das LIBRAS na formação da identidade do sujeito surdo? 

Entender como deve ser a participação da família no desenvolvimento da criança 

surda e se é necessário que esta criança conviva desde o seu nascimento com 

adultos surdos; e qual o papel dos profissionais que atuam na área da surdez e 

como é feito o atendimento educacional ao surdo. 

 Com base na problemática levantada LIBRAS é uma linguagem que 

representa um papel decisivo na formação de um indivíduo surdo, através dela 

consegue obter um maior desenvolvimento cognitivo e emocional. Essa inclusão 

dele no meio de pessoas ouvinte é de extrema importância para que ele consiga 

atingir um nível de liberdade, de expressar, estabelecer uma comunicação ampla 

decisiva na sua formação discursiva. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICA 

 

2.1 A inclusão e a surdez em nosso meio 

Nesse presente item, pretendemos colocar em pauta o atendimento de 

pessoas com deficiências no meio da humanidade, visando também os desafios que 

marcaram a época passada. 

Começamos então pela filosofia da eugenia, o que quer dizer “bem nascido”, 

que é um termo criado por Francis Galton em 1883. Pois as pessoas com deficiência 

deveriam ser mortas ou até mesmo abandonadas, porque eram representadas como 

um problema para a sociedade. 

Já na idade média, as pessoas com algum tipo de deficiência, eram vistas 

com outros olhos, pode-se dizer até que eram “merecedoras de caridade”, então por 

conta disso, ganhavam abrigos e até alimentação, pois, diziam que eram “resultado 

do pecado”, muitas vezes mereciam até castigos para serem libertadas. Tudo isso 

era influencia do cristianismo, então sofriam torturas simplesmente por serem 

diferentes.  

Pesquisas revelam que os debates para a educação inclusiva no Brasil, 

foram iniciados as conquistas que estabeleceram na Constituição Federal de 1988, 

onde afirma o artigo 206 “Igualdade de condições e permanência na escola”. E no 

artigo 208 destaca o dever do estado com a Educação. O que garante ensino 

gratuito para todos, e ainda, atendimento especial para pessoas com deficiência na 

rede regular de ensino.  

Graças a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, onde 

proíbe qualquer tipo de exclusão em qualquer tipo de pessoas seja qual for a 

deficiência  que ela tiver, pois se houver qualquer tipo de exclusão no ensino regular 

será simplesmente considerado um crime muito grande.  

Sendo assim a Constituição Brasileira de 1988 garante o acesso no ensino 

regular a todas as crianças e adolescentes, e está bem claro que, a criança que 

possui qualquer tipo de deficiência deve ter um atendimento especial dentro da 

escola que sua própria preferencia.  

Infelizmente, existe pessoas que ainda estão vendados para esse conteúdo, 

então mesmo sem saber, fica a mercê da exclusão, e isso não ocorre apenas com 

crianças, mas com qualquer pessoa que seja portadora de alguma deficiência. 

Precisamos entender também que a inclusão atende a todos, não apenas pessoas 

com deficiência, mas também, aquelas pessoas que simplesmente são excluídas ou 
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discriminadas pela sociedade, no trabalho, por alguém próximo a sua casa, ou até 

mesmo dentro dela. (Lei n° 9394/96). 

Ainda hoje existem muitas pessoas que acham que a educação especial é 

apenas um modo onde é voltada somente para as crianças com algum tipo de 

deficiência, crianças surdas junto com crianças surdas, crianças com TDAH, junto 

com crianças com TDAH, e a adolescência apenas em uma escola especial tendo 

contato só com colegas que possuem a mesma deficiência, estudando apenas os 

conteúdos adaptados a eles.  

Na atualidade, a educação especial é entendida simplesmente como um 

modo de ensino para quebrar barreiras e impede que as crianças venham um dia 

exercer uma cidadania, sabemos então que essa educação especial é apenas um 

complemento do ensino regular e não uma substituição  a ela. E isso vem sendo 

aplicado com muito sucesso nas escolas, onde começam a capacitar professores 

com equipamentos modernos que venham a atender a todas essas crianças.  

No dia 20 de dezembro de 1996 foi mencionada a segunda Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional – LDB, n° 9394, após oito anos de discussão no 

Congresso Nacional Brasileiro (CARVALHO, 2000). Nessa nova Lei, não há ligação 

da educação especial, pois com esse novo modo de ensino separado modo regular.  

E isso foi um enorme retrocesso que contrapõe-se a Constituição, porque nessa 

educação não foi adjetivada.  

A maior lei de uma sociedade politica é a Constituição Federal 1988, pois ela 

que elege a cidadania e a dignidade do ser humano, onde o maior objetivo é o bem 

de todos, sem preconceitos a raça, cor, idade, religião e qualquer outra forma de 

discriminação, e ainda garante igualdade, onde também visa seu preparo para a 

cidadania e qualidade para o trabalho. Inclusão quer dizer ação ou resultado de 

incluir, fechar e encerrar dentro de alguma coisa.  

Por conta disso, a educação inclusiva significa garantir a todos os 

estudantes uma educação, um estudo que garante oportunidades educativos de 

muito boa qualidade, apoiando-se também na sua integração em escolas e salas 

correspondentes a sua idade e que seja mais próximo a sua casa.  

Percebemos então que o maior foco de tudo isso é a igualdade de direitos 

que busca uma sociedade mais justa, o que é a principal preocupação da 

Constituição Federal Brasileira onde a garantia da permanência para todos na 

escola é o foco principal e muito bem colocado na Declaração de Salamanca, que é 
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a principal base para a inclusão. Um dos principais documentos que protege a 

inclusão é a Declaração de Salamanca, onde é colocado a tona a inclusão social ao 

lado da Convenção de Direitos da Criança (1988) e da Declaração sobre a 

Educação para todos, de (1990). Ela é o resultado de uma solidariedade com a 

educação inclusiva e que foi atribuída para os direitos humanos, onde surgiu nas 

décadas de 60 e 70.  

A Declaração de Salamanca foi considerada inovadora, porque lá no seu 

próprio texto diz, “proporcionou uma oportunidade única de colocação da educação 

dentro da estrutura de “educação para todos” firmada em 1990 (...) onde também 

afirmou que o principio  e a discussão dessa prática de garantia da inclusão de 

crianças que exibiam necessidades educacionais especiais na iniciativa de tomar  

seus lugares e direitos dentro de uma sociedade de aprendizagem.  

O que torna a Declaração de Salamanca ainda mais importante, é que ela 

inclui todas as crianças que também não conseguem benefícios nas escolas, seja lá 

qual for o motivo. Por isso passou a ser incluído também quaisquer crianças que 

tenham alguma dificuldade, mesmo temporárias ou permanentes dentro das 

escolas, as que repetiram de ano e que também sejam forçadas a trabalhar e as que 

vivem nas ruas, as que sofrem abusos e até mesmo as que simplesmente estão fora 

das escolas, não importando o motivo. Pois o importante é a criança, seja com 

deficiência ou não, estar sempre dentro de uma sala de aula. 

 Segundo esse documento “o principio fundamental da escola inclusiva é o 

de que todas as crianças deveriam aprender juntas, não importando as deficiências 

ou até as diferenças que possam ter e atrapalhar em alguma coisa”. 

As escolas devem reconhecer e atender a todas as necessidades de seus 

alunos. E dentro das escolas inclusivas, as crianças com necessidades educacionais 

especiais deveriam receber qualquer tipo de apoio extra que possam precisar, para 

que lhes assegure uma educação efetiva. 

A educação inclusiva já é considerada o principal meio, onde garante a 

educação para todos, e também atinge diversos públicos, não só alunos com 

necessidades especiais, mas também é para aqueles que foram excluídos de 

alguma forma, seja pela cor, pela raça, por fazer parte dessa diversidade que 

Constitui nossa realidade social. 

 Os sistemas de ensino devem matricular a todos os alunos, cabendo às 

escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades 
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educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação 

para todos. (MEC/SEEP, 2001). A educação especial mudou, pois deixou de ser 

uma modalidade e atendimento somente as pessoas com necessidades especiais, 

mas passou a enquadrar a todos, até mesmo um público mais amplo que se 

direciona a grande parte do universo escolar.  

As escolas inclusivas são consideradas como espaços adequados para a 

aquisição de igualdade e de oportunidades, e a Declaração de Salamanca deixa 

bem clara que, quando propõe esforços dedicados por partes das famílias, 

comunidades e do público em geral para a realização dessas ações, funciona bem 

melhor.  

Temos certeza que hoje todas as pessoas, tem direito de uma educação de 

qualidade, porém, a maior dúvida que está nos preocupando é como construir essas 

escolas inclusivas, e que seja de qualidade e que também para que todos fiquem 

sabendo. 

 

Inclusão e participação são essenciais à dignidade humana e ao 
desfrutamento e exercício dos direitos humanos. Dentro do campo da 
educação, isto se  reflete no desenvolvimento de estratégias que 
procuram promover a genuína equalização de oportunidades(...). Ao 
mesmo tempo em que as escolas inclusivas preveem um ambiente 
favorável à aquisição da igualdade de oportunidades e participação 
total, o sucesso delas requer um esforço claro, não somente por 
parte dos professores e dos profissionais na escola, mas também por 
parte dos colegas, pais, famílias, voluntários. A reforma das 
instituições sociais não constitui somente uma tarefa técnica, ela 
depende acima de tudo, de convicções, compromisso e disposição 
dos indivíduos que compõem a sociedade. (UNESCO, 1994, p. 5). 

 

O artigo 208 da Constituição Brasileira, específica que é dever do estado 

garantir atendimento educacional na rede de ensino, o que está no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, artigo 54 do ECA. 

A lei também obriga que essas escolas  que acolhe essas crianças tenham 

professores de ensino regular preparados para ajudar esses alunos com 

necessidades especiais a se interagirem nas classes comuns.  

Pois nenhuma criança que possua qualquer tipo de deficiência precisa 

procurar uma escola especializada, pois eles têm direito de cursar escolas comuns, 

e os professores tem que passar atividades que levem em conta as necessidades 

especificas delas. Mas a preparação da escola não deve ser apenas dentro da sala 

de aula, pois existem alunos com deficiência física e necessitam de espaço 
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modificados como rampas, elevadores, corrimões e até mesmo banheiros 

adaptados.  

 

2.2 Tipos de inclusão 

A deficiência visual considerada deficiente visual a pessoa que possui uma 

visão entre 40 e 60%, assim como quem possui a perca total da visão, a perca da 

visão pode ser causado por um acidente ou ate mesmo por alguma doença 

congênita como o glaucoma (lesões irreversíveis no nervo intraocular causado por 

uma lesão no sistema ótico) e catarata (opacidade no cristalino).  (CARNEIRO, 

2007) 

A escola nesse caso deve se adaptar para receber esse tipo de aluno, 

devendo identificar todos os obstáculos como degraus , desníveis, dentre outros. A 

escola também deve possuir em todo seu ambiente placas  em braile que identifique 

cada sala, outra alternativa e que seja trabalhada em sala maquetes demonstrando 

todo o ambiente escolar para que seja facilmente identificado pelo educando. 

A deficiência auditiva tem e origem genética ou causada por alguma 

infecção como rubéola ou meningite, podendo ser de gral leve, moderado ou grave o 

gral da lesão só poderá ser identificado por exames específicos.  O professor possui 

nesse caso duas formas de desenvolver a linguagem do educando. Uma dela é a 

implantação de um aparelho auditivo ou terapias juntamente com seu familiares, a 

pessoa surda possui a capacidade de falar se trabalhada. (CARNEIRO, 2007) 

Outra maneira e ensinar a língua de sinais (LIBRAS), o aluno que possui 

deficiência auditiva também demora um pouco mais para se alfabetizar, o professor 

deve pedir que o aluno sente-se a frente da sala falando sempre para frente e se 

necessário com o auxilio de um interprete. 

2.3 Para melhor entender sobre a surdez   

 De acordo com o Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), a 

deficiência auditiva ou surdez é caracterizada onde a capacidade de percepção 

normal dos sons é diminuída, assim sendo considerada surda a pessoa que a sua 

audição não coopera em sua vida, considerando assim parcialmente uma pessoa 

surda, utilizando ou não a prótese auditiva. (UNESCO, 1994) 

A criança que nasce surda ou se torna surda nos primeiros anos de vida 

apresenta dificuldades em relação à aquisição de linguagem, sendo este o principal 

aspecto da surdez, que poderá ocasionar déficit em outras áreas. Existem, porém 
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dois tipos de problemas auditivos. O primeiro afeta o ouvido externo, apenas 

provocando dificuldades auditivas  e normalmente pode ser tratado e até mesmo ser 

curáveis.  

“A sociedade não conhece nada sobre o povo surdo e, na maioria das 

vezes, fica com receio e apreensiva, sem saber como se relacionar com sujeitos 

surdos, ou tratam-nos deforma paternal, como „coitadinhos‟, „que pena‟, ou lida como 

se tivessem „uma doença contagiosa‟ ou de forma preconceituosa e outros 

estereótipos causados pela falta de conhecimento”. (STROBEL, 2007) 

O segundo envolve o interno ou o nervo auditivo, que passa a ser 

denominado surdez neuros sensorial, que corta o volume e não consegue distinguir 

os sons e não pode ser curado, então no caso essa surdez é irreversível.  

A surdez é também caracterizada de acordo com o Decreto Federal 

3.298/99 no seu capitulo I, artigo 4°, a saber:  

De 25 a 40 decibés (BD) – surdez leve 

De 41 a 55 DB – surdez moderada 

De 56 a 70 DB – surdez acentuada 

De 71 a 90 DB- surdez séria 

Acima de 91 DB – surdez profunda; e  

Anacusia. 

Quando há perda auditiva leve, que ocorre entre 25 e 40 dB, a pessoa ouve 

os sons das vogais e muitas das consoantes como o f, s, p, t, k podem estar 

inaudíveis, mas não afeta significativamente o desenvolvimento. Já na perda 

auditiva moderada – 45 a 70 dB – quase nenhum som da fala pode ser percebido 

em nível de voz natural. A comunicação com o mundo torna-se bastante limitada, já 

interferindo no desenvolvimento da fala e da linguagem. Se acontecer a perda 

auditiva severa – 70 a 90 dB – nenhum som de fala é audível em nível de 

conversação natural. E pouquíssimos sons podem ser entendidos, mas o uso de 

aparelhos auditivos podem auxiliar no desenvolvimento da fala e linguagem. 

A surdez não deve ser vista como uma simples deficiência, ela se trata de 

uma diferença, pois conhecendo a surdez, irá permitir aqueles que trabalharão com 

alunos surdos, uma compreensão melhor onde acaba ampliando ainda mais as 

possibilidades de atender às necessidades desses alunos.  

Portanto a surdez e seus aspectos culturais, sociais e educacionais é ainda 

pouco conhecida, seja como condição (médica), seja como comunidade surda. 
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Compreender suas peculiaridades é fundamental para entender a linguagem a ser 

utilizada na acessibilidade. 

Skliar (1998) descreve que não me parece possível compreender ou aceitar 

o conceito de cultura surda senão através de uma leitura multicultural, ou seja, a 

partir de um olhar de cada cultura em sua própria lógica, em sua própria 

historicidade, em seus próprios processos de produções. 

A relação do sujeito com a língua é que vai produzir a diferença, portanto, o 

vínculo do surdo com a língua de sinais vai ser determinante, imperioso, essencial, 

única possibilidade de ele vir a assumir uma posição discursiva que não se reduza à 

mera reprodução, que permita inferir, modificar, produzir, criar o novo. 

A falta de domínio de uma língua priva o sujeito de participar do burburinho 

do cotidiano, que vai construindo as várias vozes ao longo do tempo. Ao mesmo 

tempo a falta de compreensão pelo profissional de saúde quanto à linguagem 

utilizada pelo sujeito surdo o priva de manifestar suas necessidades. 

 

2.4 Cada tipo de surdez tem a sua identidade 

Antigamente a surdez era comprimida com base na religião, nas diferenças 

sociais, ideologias e assim por diante. Mas tudo isso eram mitos que interferiam de 

uma forma muito negativa na identidade das pessoas surdas.  

A autora Gladis Perlin disse que as diferentes identidades são complexas, 

diversificadas distinguidas em algumas categorias.  

Identidade Política: São aqueles que são filhos de pais surdos, são 

defensores das comunidades surdas e sua língua materna é a linguagem de sinais 

(libras). 

 Identidade Hibrida: São aqueles que nasceram ouvintes e com o tempo por 

motivo de alguma doença, acidente ou outras causas ficaram surdos. Por esse 

motivo, muitos conhecem o português falado, mas usam os sinais e a oralidade, 

aceitando a surdez e até mesmo participando de comunidades surdas.  

 Identidade surda flutuante: São os que não convivem com outros surdos e 

acabam seguindo os ouvintes, demostrando assim resistência no uso da linguagem 

de sinais e não querendo assim um interprete para lhe ajudar, não querendo ser 

surdo, mas sabendo que não são ouvintes. São aqueles que independente de 

qualquer coisa ou som, ainda insiste em usar aparelhos auriculares. 
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 Identidade Embaçada: Essa identidade é para os surdos que não conhecem a 

cultura dos surdos e não tem contato nenhum com a língua de sinais, não entende a 

fala e nem a representação de alguma identidade ouvinte. Esses geralmente são 

aprisionados pela família e visto como um incapaz.  

 Identidade de transição: Esses são filhos de pais surdos que tarda a descobrir 

uma comunidade surda e quando há contato com essa comunidade o surdo passa 

por uma transição para o mundo dos surdos. Então essa identidade para os que 

foram meios que afastados da comunidade surda. 

 Identidade Diáspora: Estão presente os surdos que passam de 

um país para o outro.  

 Identidade Intermediárias: São aqueles que tem alguma porcentagem de 

surdez, mas levam a vida como ouvintes e quando estão no meio de outros surdos, 

se sentem superior a eles considerando assim os surdos como menos capaz e não 

compreende a importância que a linguagem de sinais tem em sua vida. Então não 

sendo nem surdo e nem ouvinte, são chamados de deficiente auditivo (DA). 

 As a identidade surda, está sempre em constante mudança. Pois essas  

diversidades apontam também para os ouvintes, onde cada um carrega a 

especificidade o qual se está inserida. Na cidade ou no campo, se tem contato com 

surdos ou não. Pois cada identidade vai se fortalecendo conforme o tempo passa, e 

os mesmo vão se relacionando com seus pares. Que acaba sendo vista como 

multiculturalismo.  

Na verdade, o objetivo do oralismo é fazer com que uma criança surda, se 

iguale a uma criança ouvinte, fazendo com que o surdo use apenas a linguagem oral 

dominante, acreditando que essa criança surda seja inserida no mundo de ouvintes. 

 

2.5 LIBRAS: língua brasileira de sinais 

LIBRAS é a língua de sinais que a maioria dos surdos usa e é totalmente 

reconhecida pela lei, ou seja, ela é legalizada e considerada a segunda língua oficial 

do Brasil.  

Como em qualquer língua existem diferenças regionais. Por conta disso, tem 

que ter atenção às suas variações em cada unidade federativa do Brasil. 

Fundada em 1857 o Instituto Nacional da Educação de Surdos (INES), que 

antes denominado Colégio Nacional para Surdos, foi a partir desse com a língua de 

sinais francesa, que nasceu a língua brasileira de sinais. 
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Então por ser a única instituição para surdo desse continente, muitos 

brasileiros e até mesmo estrangeiros procuraram o INES, no qual se tornou uma 

referencia na educação e formação de surdos.  

Em 1880 houve um Congresso em Milão em prol a proibição da linguagem 

de sinais, onde acharam melhor oralizar os surdos, porém professores e até mesmo 

os surdos legitimaram, ou seja, deram referencias a comunicação sinalizada. 

Felizmente no final do século XX que a luta pela legalização da língua de sinais se 

intensificou e em 1993 que esse projeto de lei se tornou uma grande luta.  

Portanto é a partir de tudo isso que o Poder Público tem o dever de garantir 

acesso à educação para surdos em qualquer escola regular de ensino garantindo a 

progressão educacional e também o seu aprendizado.  

Ao falar sobre a língua, temos como sua principal função a comunicação e 

expressão do pensamento humano, sendo convencionada, independente da 

natureza do signo convencional. Saussure (1995) deixa claro que: Ela não se 

confunde com a linguagem; é somente uma parte determinada, essencial dela. É um 

produto social da faculdade de linguagem e um conjunto de convenções 

necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade 

nos indivíduos. Sendo assim, fica claro que a língua se constitui dentro da 

linguagem, mas ambas não podem ser consideradas como o mesmo. 

Portanto, expressar pensamentos, ideias, sentimentos, de maneira a 

comunicar-se em um meio social é a principal função da língua, podendo ser 

utilizada de acordo com a sua produção e modalidade de percepção da mesma, tais 

como: oral-auditiva (português, inglês, espanhol, por exemplo) ou viso espacial, que 

são as línguas de sinais espalhadas pelo mundo. Tal como as demais línguas 

existentes no mundo, a Língua Brasileira de Sinais é considerada como natural. 

Entre si, as línguas de sinais compartilham especificidades que as distinguem dos 

outros sistemas de comunicação. 

Karnopp (2004) afirma que as línguas de sinais, são, portanto, consideradas 

pela linguística como línguas naturais ou como um sistema linguístico legítimo e não 

como um problema do surdo ou como uma patologia da linguagem. 

As línguas de sinais são línguas naturais porque como as línguas orais 

sugiram espontaneamente da interação entre pessoas e porque devido à sua 

estrutura permitem a expressão de qualquer conceito - descritivo, emotivo, racional, 
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literal, metafórico, concreto, abstrato - enfim, permitem a expressão de qualquer 

significado decorrente da necessidade comunicativa e expressiva do ser humano.   

Que de acordo com o autor, a Libras atende todos os critérios linguísticos de 

uma língua genuína, tanto no léxico quanto na sintaxe e na capacidade de gerar 

uma quantidade infinita de sentenças. Ela não é, por hipótese alguma, uma 

linguagem mímica definida para ajudar o surdo. Portanto As línguas de sinais são, 

pois, tão naturais quanto as orais para todos nós e, para os surdos, elas são mais 

acessíveis devido ao bloqueio oral-auditivo que apresentam, porém, não são mais 

fáceis nem menos complexas. Os surdos são pessoas e, como tal, são dotados de 

linguagem assim como todos nós. 

Gesser (2009) descreve que a língua de sinais tem todas as características 

linguísticas de qualquer língua humana natural. É necessário que nós, indivíduos de 

uma cultura de língua oral, entendamos que o canal comunicativo diferente (visual-

gestual) que o surdo usa para se comunicar não anula a existência de uma língua 

tão natural, complexa e genuína como é a língua de sinais.  

Em sua estrutura, a Língua de Sinais apresentava, inicialmente, para cada 

sinal, pelo menos três partes independentes (em analogia com os fonemas da fala) - 

a localização, a configuração de mãos e o movimento - e cada parte possui um 

número limitado de combinações, tal qual o português escrito e falado. Hoje é 

definida com cinco parâmetros fonológicos, sendo eles: configuração de mãos, 

ponto de articulação, movimento, orientação e expressão corporal e/ou facial. 

Contudo libras, assim como várias línguas de sinais e orais, modula o 

movimento dos sinais para distinguir entre os aspectos pontual, continuativo ou 

durativo e iterativo. O aspecto pontual se caracteriza por se referir a uma ação ou 

evento ocorrido e terminado em algum ponto bem definido no passado. Por isso, 

pode-se dizer que a linguagem é natural do ser humano e, através da linguagem, o 

ser humano estrutura seu pensamento, traduz o que sente, registra o que conhece 

se comunica com os outros, produz significação e sentido. 

 

2.6 Formação continuada em LIBRAS 

A formação continuada pode e deve ocorrer em todas as áreas do 

conhecimento, em todos os níveis e modalidades de ensino. Nesse contexto pode-

se pensar na formação continuada em Libras para professores que atuam com 

alunos surdos.  
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Para conviver com o surdo precisamos aceitar sua língua, sua forma de 

comunicar e se entrosar com o mundo, não apenas dominar conceitos teóricos 

referentes a sua patologia. Cabe aos profissionais da educação uma reflexão mais 

aprofundada sobre a diversidade reduzindo assim a barreira que os separa. 

Salles (2004) cita que a formação em LIBRAS para professores da 

Educação Básica é uma necessidade crescente no contexto atual da educação 

mediante as reformas educacionais. 

Portanto a formação continuada constitui-se em um valioso meio para 

garantir o suporte, a instrumentalização, a pesquisa e o desenvolvimento de 

conhecimentos para permear a atuação do professor. Sob este prisma, a formação 

continuada deve estar diretamente ligada ao papel do professor; as possibilidades 

de transformação de suas práticas pedagógicas e nas possíveis mudanças do 

contexto escolar. Compreender que a formação do professor precisa ser continua e 

continuada que o conhecimento seja progressivo e sistematizado com perspectivas 

de inovar, vencer os desafios, faz-se necessário deixar de ver a educação como 

processo de integração, mas sim como inclusão, fundamentada nas concepções de 

direitos humanos, pois a educação é um direito de todos, com garantia de acesso e 

permanência nas escolas. 

Brasil (2004), a inclusão de alunos com surdez no ensino regular tem 

enfrentado muitos desafios, dentre eles as dificuldades de comunicação, interação 

entre seus pares e a ausência de capacitação dos professores para o trabalho com 

estes alunos. 

Para tanto, deve-se pensar a formação continuada de docentes para a 

atuação na educação de pessoas surdas com o intuito de superar as demandas e 

exigência da realidade educacional das escolas. Sabemos que a visão da educação 

era privilégio de poucos, porque no passado só tinham acesso ao ensino escolar 

quem tinha condições financeiras, já era uma forma de exclusão, mas a partir do 

processo de democratização da escola inicia uma investidura para mudar a 

concepção de segregação e integração, então os direitos humanos e os princípios 

de cidadania vão impulsionar a mudança no paradigma educacional. Uma educação 

voltada para alunos surdos precisa considerar a língua de sinais como artefato 

cultural, entretanto para conquistar o direito de se comunicar na sua língua visual 

espacial, os surdos passaram por opressões, discriminações e resistências. 
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Saviani (2010) descreve a formação de professores deveria garantir uma 

sólida cultura que lhes permita atingir uma aguda consciência da realidade em que 

vão atuar associadas a um consistente preparo teórico-científico que os capacite à 

realização de uma prática pedagógica coerente.  

Com esse olhar para educação inclusiva, mas precisamente para educação 

de surdos, resulta em uma nova concepção sobre o papel do professor através de 

mecanismos que auxiliem no processo ensino-aprendizagem, promover a 

socialização e interação do conhecimento no ambiente escolar. 

É de responsabilidade do Estado, proporcionar capacitação para os 

professores, mas na prática encontramos alguns problemas para continuidade da 

formação profissional, a falta de recursos humanos ou materiais, e quando acontece 

falta acompanhamento da relação teoria e prática. 

Uma educação voltada para estudantes surdos precisa considerar a língua 

de sinais como artefato cultural (objetos, tradições, valores, normas, produtos 

confeccionados) do povo surdo, pois são importantes para disseminação de sua 

cultura. 

Correia (2008) descreve que os educadores, professores e os auxiliares de 

ação educativa necessitam de formação específica que lhes permita perceber 

minimamente as problemáticas que seus alunos apresentam que tipos de estratégia 

deem ser considerados para lhes dar resposta e que papel devem desempenhar as 

novas tecnologias nestes contextos.  

Portanto a escola tem que passar por modificações para atender seu 

público, pois é ela que precisa ser capaz de atender as necessidades de todos os 

alunos e não o oposto, a integração é a oposição do atual movimento de inclusão. 

Incluir surdos em salas regulares é de extrema necessidade rever a proposta 

pedagógica, pois é preciso adaptar a real situação, uma vez que a comunicação é 

diferente, porque a língua de sinais revela o contexto linguístico, social e cultural da 

comunidade surda. Quando o professor ou a equipe pedagógica faz o diagnóstico 

para saber o conhecimento cognitivo e experiências do cotidiano do aluno surdo, 

caso precise fará intervenção, todavia se essa intervenção tiver como base a língua 

oral, o aluno surdo não terá desenvolvimento no ensino-aprendizagem. 

Ferreira (2005), a inclusão de todos na escola independentemente do seu 

talento ou deficiência, reverte-se em benefícios para os alunos, para os professores 

e para a sociedade em geral.  
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O contato das crianças entre si reforça atitudes positivas, ajudando-as a 

aprenderem a ser sensíveis, a compreender, respeitar, e crescer, convivendo com 

as diferenças e as semelhanças individuais entre seus pares. Todas as crianças, 

sem distinção, podem beneficiar-se das experiências obtidas no ambiente 

educacional. 

Contudo devemos lembrar que não podemos transferir apenas ao professor 

a responsabilidade da garantia de educação inclusiva, o Estado tem a sua 

obrigatoriedade de oferecer a formação continuada aos que exercem função na 

escola, como também materiais didáticos, recursos financeiros para adequar o 

espaço, visto que a inclusão é uma ação política e social, todos recebendo as 

orientações pertinentes, saberão em conjunto promover uma acessibilidade 

responsável. 

Seja qual for o nível de ensino, a prática pedagógica deve ser uma 

ferramenta de auxilio, pois temos consciência que a nossa sociedade engatinha nos 

moldes da inclusão, pois falta preparo, força de vontade para mudança, formação, 

investimento, falta conhecimento, pois temos escolas que desconhecem os preceitos 

legais para uma educação de qualidade para o estudante surdo, mas justamente por 

tudo isso, precisamos ser as vozes da mudança, levando conhecimento e 

provocando uma consciência para causa do surdo. 

 

2.7 Surdos e seus direitos pela LEI DE LIBRAS Lei n° 10.436, de 24 de abril de 

2002.  

Com a publicação da lei que reconhece a língua de sinais a ser utilizada pela 

comunidade surda e a integração do aluno com necessidades especiais no sistema 

regular de ensino é necessário e imprescindível um estudo detalhado sobre a 

legislação e sobre o processo de ensino-aprendizagem desta parcela da nossa 

sociedade, para que a inclusão realmente se efetive. (BRASIL, 2002) 

A legislação brasileira nem sempre considerou o surdo como sujeito de 

direito e deveres e após muitas lutas de educadores e membros da comunidade 

surda, muitos direitos foram conquistados. 

A Constituição Federal de 1988 já apontava para a garantia de direitos aos surdos e 

também aos demais portadores de necessidades educacionais especiais e ganhou 

força após a publicação de outras leis específicas para a educação, educação 

especial, e educação de surdos. (BRASIL, 1998) 
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As legislações que sucederam a Constituição foram ao longo dos anos 

sofrendo alterações que embora parecessem insignificantes, foram ganhando forças 

para atingir as conquistas ora alcançadas. Nossa pesquisa parte do histórico da 

educação de surdos no Brasil, passando pela constituição até o decreto 5.626 de 22 

de dezembro de 2005, um dos mais recentes e importantes para a comunidade 

surda. (BRASIL, 1998) 

O uso da língua de sinais está sendo reconhecido como caminho necessário 

para uma efetiva mudança nas condições oferecidas pela escola no atendimento 

escolar dos alunos portadores de deficiência auditiva, não podendo ser ignorado 

pela escola no processo ensino e aprendizagem do educando, se constituindo em 

um alicerce para sua comunicação. Dispõe sobre a LÍNGUA BRASILERA DE 

SINAIS - LIBRAS e dá outras providências. Eu o presidente da república faço saber 

que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei.  

 Art. 1 - É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS e outros recursos de expressão a ela 

associados. Parágrafo Único. entende-se como LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - 

LIBRAS a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de 

natureza visual-motora. Com estrutura gramatical própria, constituem um sistema 

linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas 

surdas do Brasil.  

 Art. 2 - Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas 

concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e 

difusão da LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS como meio de comunicação 

objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil.  

 Art. 3 - 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. 4 - 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 fonoaudióloga 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.  
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 Art. 5 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 24 de abril 

de 2002; 1810 da Independência e 1140 da República. Fernando Henrique Cardoso 

Paulo Renato Souza Texto Publicado no D.O.U. de 25.4.2002. 

Portanto existe uma lei rigorosa que apoia a linguagem surda, em todos os 

âmbitos da nossa sociedade, basta todos conscientizarem dessa temática e buscar 

entender um pouco mais sobre essa cultura surda. 

Consideramos que a oficialização de Libras foi um grande marco para a 

Comunidade Surda Brasileira, pois representou um avanço no direito das pessoas 

surdas terem acesso à comunicação e à informação ao prever intérpretes nas 

repartições públicas, hospitais, escolas, centros comerciais etc. Isso garantiu aos 

surdos acesso a todos os tipos de comunicação e efetivou a sua inclusão social e 

educacional. 

 Então se faz necessário refletir sobre uma educação de surdos que 

desenvolva um currículo que contemple elementos que fortaleçam a sua identidade. 

Então é preciso escolas preparadas para oportunizar com atendimentos 

educacionais especializados, que ofereça instrutor, tradutor/intérprete de LIBRAS. 

A proposta de ensino-aprendizagem do surdo precisa ser na modalidade 

bilíngue, assim como afirma a Lei nº 10.436 a Libras como primeira língua da 

comunidade surda e a segunda língua a língua oficial do país na modalidade escrita. 

Dessa forma, as atividades devem priorizar a produção em LIBRAS, caso seja 

necessário produção escrita que tenha uma visão reflexiva sobre a escrita, levando 

em consideração as peculiaridades do surdo.( BRASIL, 2002) 

As comunidades surdas, nas diferentes regiões do mundo, instituem suas 

próprias linguais de sinais, ou seja, cada país apresenta a sua própria língua com 

suas regras especificas, não existe, portanto, uma universalização desses sinais que 

estabeleçam uma única comunicação. De acordo com Brasil (1998), é através da 

Carta Magma que é amparada a criação de políticas públicas exclusivas para 

surdos, a exemplo do direito a educação pública de qualidade. Assim, tal argumento 

está galgado no artigo 208, que dispõe sobre o atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino. 

Foi a partir da institucionalização da Língua Brasileira de Sinais que os 

surdos foram inseridos na sociedade como indivíduos possuidores de direitos, 

passando a ter acesso a informações, partilhando ideias, desejos e sentimentos; 
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rompendo, assim, com uma realidade que os relegavam a incapacidade de 

aprender, e de se sociabilizar com as outras pessoas, sendo privados de seus 

direitos básicos. 

 

2.8 Tecnologias para surdos 

A comunidade surda tem seu direito à educação garantida por uma série de 

leis e decretos inclusive na escola regular. Essa inclusão, porém, não se dá 

satisfatoriamente, devido a inúmeros fatores, mas, principalmente, devido à falta de 

preparo dos agentes envolvidos, e do desconhecimento das necessidades do surdo 

e ferramentas de que ele dispõe. 

Nesse contexto, tecnologias assistivas são constantemente atualizadas e 

inseridas nas relações, visando uma melhor integração entre os grupos, com uso do 

computador e da internet, expandiu suas alternativas e possibilidades de 

comunicação; eles trabalham muito, ou exclusivamente, pelo visual, e essas 

tecnologias são extremamente acessíveis visualmente. 

 Meneses e Linhares (2011) cita que é necessário que se estabeleça um 

ambiente inclusivo, e as TIC facilitam essa comunicação, pois o surdo, dominando 

sua linguagem e apoiado em suas ferramentas, consegue participar da cultura oral, 

sendo incluído nas relações sociais. Portanto a internet permite o acesso cultural e 

ideológico, com uma comunicação cada vez mais sensorial. Em seu uso a 

comunidade surda vê um espaço de igualdade, de contato com a comunidade 

ouvinte. 

Mesmos sendo, as novas tecnologias não mudaram apenas seus processos 

educativos, laborais e sociais, mas principalmente permitiram sua inserção 

comunicativa em atividades antes inacessíveis para eles. 

Devem-se verificar as necessidades do público alvo, e avaliar suas 

preferências quanto a um ou outro sistema de representação para a comunicação. 

No caso dos surdos, que possuem percepção visual mais estimulada, a linguagem 

de sinais. 

Faz-se necessária uma equipe multidisciplinar que, além de programadores, 

contem com outros especialistas: psicólogos, terapeutas, professores, tradutores 

intérpretes, e outros, conforme a necessidade. 

Levy (1999) descreve que o conceito de interface, mais que o significado 

que possui em informática, revela operações de tradução, e contato entre dois meios 



30 
 

– é comunicação e transmissão. É o que ajuda a definir o modo que a informação é 

oferecida aos atores da comunicação. A comunidade surda não está em um mesmo 

lugar, mas espalhada; na maioria das vezes, seus integrantes vivem, trabalham e 

estudam em ambientes onde a maioria é ouvinte, e sua comunicação, por isso, fica 

limitada. 

As TIC têm contribuído para mudar isso, ao criar possibilidades de 

comunicação rápida e visual, individual ou em grupos. Conversar com os amigos em 

redes sociais ou mensageiros é uma experiência que os surdos apreciam, já que 

permite contato com sua comunidade, oportunidade menos comum para eles do que 

é para um ouvinte. 

As redes sociais, como Orkut, Facebook e Twitter, são muito acessadas 

pelos surdos, que de igual modo utilizam serviços de mensagem instantâneos com 

texto curto e vídeo com destaque para as chamadas de vídeo do Skype, que permite 

o uso de sinais e expressões.  

Educação à Distância (EaD) é uma modalidade de ensino e aprendizagem 

em que a comunicação e a construção de conhecimentos pode acontecer com a 

participação de pessoas em locais e tempos distintos. 

Levy (1999), nos diz que a formação de comunidades virtuais é um dos 

pontos fundamentais do crescimento da internet, o que seria condição para 

estabelecer uma cultura de educação à distância.  Para ser uma comunidade virtual 

de aprendizagem, então, necessitam-se princípios de comportamento que 

favoreçam a aprendizagem; por exemplo, a construção coletiva. 

Para facilitar esse processo de criação do grupo de estudos, os AVA 

funcionam como agregadores de pessoas sob um interesse, e tornam-se meio de 

discussão do desenvolvimento de metodologias educacionais na internet.  

A AVA é, em resumo, agregadores para o uso educacional e construção 

coletiva: de ferramentas de comunicação, facilitando o gerenciamento e criação de 

conhecimento; e de pessoas, com o mesmo interesse em aprendizagem e 

necessidades. Esse agregamento, então, permite entre os alunos a avaliação 

contínua de sua evolução e trabalho, seja individualmente, seja no grupo. 
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2.METODOLOGIA 

 

3.1 Local de pesquisa  

A pesquisa foi realizada na Escola Estadual Garcia Garrido, localizada no 

Município de Peixoto de Azevedo, Mato Grosso. 
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Da pesquisa de campo participou os professores da escola em estudo, 

visando verificar como é realizado a inclusão de alunos surdos em sala regulares.  

 

3.2 Tipo de pesquisa 

O presente trabalho constitui-se de um levantamento bibliográfico teórico por 

meio de livros, artigos e legislação pertinente a educação de surdos. Na perspectiva 

metodológica utilizou uma abordagem qualitativa para análise e discussão da 

temática, levando em consideração os aspectos apontados pela literatura 

pesquisada.  

Minayo (1994) descreve que após as leituras críticas e reflexivas sobre a 

formação do professor para educação de surdos, traçamos uma abordagem 

qualitativa, num estudo exploratório para apresentar fundamentos consistentes, 

descritivo no sentido de expor as colocações dos autores pesquisados, assim como 

as legislações que abordam o tema e de forma discursiva buscamos explicitar e 

identificar quais as necessidades para atender a conjuntura atual da educação 

inclusiva para pessoa surda. 

Este trabalho teve como base na segunda parte do tcc II, as pesquisas 

exploratória, bibliográfica e documental com caráter quantitativo, através de 

questionário, tendo por objetivo analisar as possibilidades de uma formação 

continuada em Língua Brasileira de Sinais, coletando, principalmente, dados sobre a 

sua oferta nas escolas. 

De forma mais específicas, objetiva-se, como resultado desta pesquisa, 

apontar os autores principais, protagonistas deste cenário de conquistas 

educacionais, sendo eles  Gesser, Correia, Karnopp, Saussure e entre outros. 

Conforme Marconi e Lakatos (2009, p.46), método é o conjunto das 

atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite 

alcançar o objetivo conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser 

seguido auxiliando nas decisões a serem tomadas. 

Diante de uma visão geral, pode-se ter uma opinião mais aproximada dos 

acontecimentos e tentar esclarecer dúvidas sobre determinados assuntos. Diante de 

tantas opiniões diferentes sobre determinados assuntos, com uma pesquisa pode-se 

ter opiniões semelhantes, mas ditas ou escritas de outra forma. 

Foram utilizados diferentes instrumentos de pesquisa para os diferentes 

públicos, mas todas as questões apresentam semelhantes objetivos. 
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3.3 Coleta de dados 

A coleta de dados foi desenvolvida na Escola Estadual Garcia Garrido, no 

Município de Peixoto de Azevedo, onde realizei a pesquisa através de entrevistas 

presenciais e individuais direcionadas aos professores. As respostas foi todas 

elaborados com alternativas para que cada pessoa possa executar com êxito e ética 

as mesmas. Sendo assim, cada pessoa irá expôs sua opinião a cada uma das 

perguntas em questão. O objetivo do estudo e suas características serão explicados 

a cada um dos entrevistados.  

3.4 Análise de dados 

Japiassu (1999) descreve o porque a ciência não constitui um mero 

prolongamento ou simples aprofundamento do saber já existente ou das ilusões de 

saber. Na verdade, ele se constrói rompendo com os saberes anteriores. Neste 

sentido, não parte de verdades primeiras, mas de erros primeiros. 

Portanto além da produção e gestão do conhecimento, um fator muito 

importante tem a ver com a difusão ou comunicação de todo e qualquer 

conhecimento produzido pela pessoa humana. 

Para realização desta pesquisa utilizaremos as mais variadas técnicas de 

pesquisas possibilitadas pelo modo como nosso referencial teórico-metodológico foi 

construído. Como já mencionado anteriormente, inicialmente realizou-se a 

localização, a partir de uma pesquisa bibliográfica, de obras e produções científicas 

de vários autores que nos auxiliaram na produção do referencial teórico. 

Por isso tem que haver um estudo profundo e duradouro sobre o tema a ser 

investigado para que tenha um objetivo, a também uma necessidade de tempo para 

que possa se cumprir esses métodos e técnicas, pois cada etapa é um período de 

desenvolvimento da pesquisa. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com a finalidade de inteirarmo-nos sobre a real situação dos alunos surdos 

incluídos no ensino regular da Escola Garcia Garrido, onde aplicou-se questionário 

aos professores da escola pública em Mato Grosso. 

Todos os professores possuem cursos superiores, nas mais diversas áreas, 

com um tempo de formação variando de dois a trinta anos. 

Os dados construídos e analisados serão apresentados a seguir, com tempo 

área de formação, tempo de atuação e gráficos relacionados o que o professores 

entendem por LIBRAS.  

TABELA 1: Tempo e atuação 

 

Caraterística Quantidade  Porcentagem (%) 

Formação acadêmica   

Pedagogia 

Letras 

Magistério 

Outros 

3 

4 

1 

2 

30 

40 

10 

20 

Total 10 100 

Tempo de atuação   

1 a 3 anos 

4 a 7 anos 

8 a 10 anos 

Mais de 15 anos 

4 

0 

3 

3 

40 

0 

30 

30 

Total  10 100 

Fonte: Marchiosi (2018) 

Analisando esse questionamento sobre a formação dos professores 30% 

são pedagogo, 40% são letrado, 10% magistério, 20% outros.  

Sobre o tempo de atuação 40% atua de 1 a 3 anos, 30% de 4 a 7 anos, 30% 

a mais de 15 anos. 

Desta forma, Saviani (2010) a formação de professores deveria garantir uma 

sólida cultura que lhes permita atingir uma aguda consciência da realidade em que 

vão atuar associadas a um consistente preparo teórico-científico que os capacite à 

realização de uma prática pedagógica coerente. 

É imprescindível que entendamos que a formação inicial deveria propor 

condições de um trabalho docente consciente, ou seja, não só de teoria, mas 
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destacar a construção do conhecimento com práticas para que possamos enfrentar 

os desafios do processo ensino-aprendizagem. 
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Gráfico 1: O que é LIBRAS? 

10%

90%

Linguagem de sinais

Pessoa surda

Língua Brasileira de
sinais

 

Fonte: Marchiosi (2018) 

 

Analisando esse questionamento 10% disseram que linguagem de sinais e 

outras 90% disseram língua Brasileira de sinais. 

Segundo a Lei nº 10.436/2002, entende-se como Língua Brasileira de Sinais 

- LIBRAS a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de 

natureza visual motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema 

linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas 

surdas do Brasil. (BRASIL, 2002) 

É imprescindível que entendamos que a formação inicial deveria propor 

condições de um trabalho docente consciente, ou seja, não só de teoria, mas 

destacar a construção do conhecimento com práticas para que possamos enfrentar 

os desafios do processo ensino-aprendizagem. 
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Gráfico 2:  Para você os agentes educacionais ouvintes devem ser? 

30%

30%

40%

Fluentes em línguas de
sinais

Que tenha
conhecimento da
cultura surda

Devem ser capacitados
para o cargo

 

Fonte: Marchiosi (2018) 

 

Analisando o questionamento 30% disseram que é ser fluentes em línguas 

de sinais, 30% que tenha conhecimento da cultura surda, 40% que devem ser 

capacitados para o cargo. 

Desta forma Correia (2008): os educadores, professores e os auxiliares de 

ação educativa necessitam de formação específica que lhes permita perceber 

minimamente as problemáticas que seus alunos apresentam que tipo de estratégia 

dê ser considerado para lhes dar resposta e que papel devem desempenhar as 

novas tecnologias nestes contextos. 

Cabe o docente exercer práticas pedagógicas determinantes no processo de 

aprendizagem, com metodologia, adaptações curriculares, propondo estratégias que 

estabeleçam a relação professor-aluno como agentes do conhecimento, oferecer 

aos alunos surdos o uso habitual da língua, nos mais diversos contextos. 
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Gráfico 3: Você já fez algum curso presencial em LIBRAS? 

30%

70%
Não

Sim

 

Fonte: Marchiosi (2018) 

 

Analisando o questionamento 30% disseram que não, 70% disseram que 

sim.   

Klimsa (2013) a inserção da LIBRAS como componente curricular obrigatório 

nos cursos de formação de professores, sem dúvidas, é um grande avanço. 

Entretanto, um aspecto fundamental, que é a falta de profissionais devidamente 

capacitados para atuar na docência dessa disciplina, no ensino superior, ainda é um 

aspecto desafiador. 

No entanto o ensino da disciplina de LIBRAS nos cursos de formação de 

professores deve contemplar, além do ensino da língua de sinais, os conteúdos que 

promovem a reflexão e o embasamento sobre a singularidade linguística do aluno 

surdo e a importância da língua de sinais no seu processo de interação social e 

desenvolvimento cognitivo. 
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Gráfico 4:  Ao referir-se a essa pessoa você diz? 

40%

60%

Surda

Muda

Surda-muda

 

Fonte: Marchiosi (2018) 

 

Analisando o questionamento 40% disseram que surda, 60% disseram ser 

surda-muda. 

O termo Surdo tem sido utilizado quando a pessoa com surdez é 

caracterizada como surdez profunda no âmbito da medicina, quando é leve ou 

moderada ainda persiste o termo Deficiente Auditivo, já na Comunidade Surda, o 

Surdo é aquele que é usuário de LIBRAS e é pertencente a tal.  

Laborrit (1994) os surdos não são mudos, pois possui uma língua visual-

espacial, a Língua de sinais. Segundo por que não existe na surdez qualquer 

característica fisiológica que impeça a expressão oral. 

Portanto nota-se que os entrevistados não possuem muito um conhecimento 

de como um surdo deve ser dirigido, visto que o nome surdo-mudo foi banido da 

comunidade surda a anos, e que todos devem ter um conhecimento mais amplo 

sobre a comunidade surda para que possamos ser ético em tratar-se dessa 

deficiência.  
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Gráfico 5: O surdo precisa ser oralizados para se integrar na sociedade? 

20%

20%60%

Não. Apenas facilita
sua interação

Sim. Para saber
comunicar

O fato dele ser surdo,
não significa que ele é
excluído da sociedades

 

Fonte: Marchiosi (2018) 

 

Analisando esse questionamento 20% disseram que não, apenas facilita sua 

interação, 20% sim, para saber comunicar, 60% disseram que o fato dele ser surdo, 

não significa que ele é excluído da sociedade.  

O surdo não precisa ser oralizados para integrar-se à sociedade dos 

ouvintes, pois, conforme Gesser (2009), a oralização seria uma ação que negaria a 

língua dos surdos. Muitos foram discriminados e sofreram por não aceitarem a 

política e a ideologia dos ouvintes. O surdo possui identidade e cultura própria. 

Portanto o surdo deve ser visto como sujeito de direitos e ter suas 

particularidades respeitadas, não sendo tratadas como deficiência, e articulando, 

dessa forma, a inclusão social e não apenas ignorando a identidade do povo surdo 

para adequá-lo ao mundo ouvinte. 
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Gráfico 6: O intérprete é a voz do surdo? 

40%

20%

40%

Não. Apenas uma peça
fundamental na
interação

Sim. Ele ensina o que o
surdo precisa aprender

O interprete auxilia o
surdo em que caminho
deve seguir

 

Fonte: Marchiosi (2018) 

 

Analisando o questionamento 40% disseram que não, apenas uma peça 

fundamental na interação, 20% sim, ele ensina o que o surdo precisa aprender, 40% 

disseram o interprete auxilia o surdo em que caminho deve seguir. 

Bisol (2011) o mais correto é lembrar que o intérprete emprestará a sua voz 

e os sinais, traduzindo em primeira pessoa e não participando ativamente da 

conversa. Também é importante lembrar que o interprete apenas media a interação, 

não emite opiniões próprias nem julgamentos. 

O intérprete de LIBRAS deve atuar em sala de aula com o intuito de 

contribuir para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça da maneira mais 

efetiva possível.  
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Gráfico 7: O que você acha da inclusão de surdos na rede regular de ensino? 

 

70%

30%

Um exemplo para a
comunidade

É um direito dele estar
incluído na escola, pois
é um ser humana como
todo

É um grande avanço
para o surdo está
ingressado na rede de
ensino público sendo
respeitado

 

Fonte: Marchiosi (2018) 

 

Analisando o questionamento 70% disseram que é um exemplo para a 

comunidade e 30% que é um grande avanço para o surdo está ingressado na rede 

de ensino público sendo respeitado. 

A inclusão escolar é vista como um processo dinâmico e gradual, que pode 

tomar formas diversas a depender das necessidades dos alunos, já que se 

pressupõe que essa integração/inclusão possibilite, por exemplo, a construção de 

processos linguísticos adequados. (LACERDA, 2000, p. 29) 

Portanto, o aluno surdo tem o direito de ser atendido pelo sistema regular de 

ensino. No entanto, este pode ser um processo lento, pois, a grande maioria dos 

professores da rede regular de ensino não está preparada para atender alunos com 

necessidades especiais. 
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Gráfico 8: Quais dificuldades você enfrenta para ensinar o surdo? 

20%

80%

Falta de material para dar
suporte

Não ter domínio em
LIBRAS

Falta de apoio dos
professores

 

Fonte: Marchiosi (2018) 

 

Analisando o questionamento 20% disseram a falta de material para dar 

suporte e 80% não ter domínio em LIBRAS. 

Lacerda (2011) a parceria entre professor e ILS no dia a dia perpassa por 

muitas dificuldades, pois o professor percebe que a necessidade de materiais 

visuais para os surdos é recorrente, e o ILS se atenta a isso e se mobiliza, agindo 

para facilitar a sua prática e a compreensão dos alunos surdos. 

Ser intérprete de língua de sinais é uma tarefa árdua, que exige desse 

profissional a busca por alternativas para realizar um trabalho efetivo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir da realização desta pesquisa podemos concluir que, apesar da 

maioria dos professores envolvidos não dominarem LIBRAS, todos concordam que é 

fundamental para o desenvolvimento integral do aluno surdo que não utilizada da 

linguagem oral como forma de comunicação que os professores tenham 

conhecimento da linguagem de sinais. 

Portanto, na formação do professor é preciso possibilitar mecanismos de 

construção de estratégias pedagógicas para viabilização da inclusão, mais 

especificamente dos alunos surdos, como aborda nosso artigo, e levar esse 

conhecimento para sala de aula, tornar a LIBRAS instrumento de comunicação e 

acesso ao conhecimento. 

É importante lembra que a família é o principal agente na escolarização do 

surdo, propiciando um ambiente de segurança, carinho, transmitindo noções de 

moral, responsabilidade e equilíbrio emocional para o desenvolvimento saudável e 

sem preconceitos, tratando de forma igualitária as crianças surdas e não surdas que 

compõem o grupo familiar. 

O apoio dos familiares de pessoas surdas e o alargamento dos cursos de 

Libras para profissionais e a sociedade em geral, têm colaborado para a 

implementação dos direitos dos surdos, bem como contribuindo para a construção 

de uma sociedade menos preconceituosa que sabe conviver, respeitosamente, com 

as diferenças. 

Pelo que foi possível observar, a língua de sinais é um elemento mediador 

entre o surdo e o meio social em que vive, permitindo ao surdo demonstrar suas 

capacidades de interpretação do mundo e evoluir suas estruturas mentais em níveis 

mais estruturados. 

Portanto, é preciso que o educador tenha metas e objetivos, saber sobre o 

que se vai ensinar, mas não se pode perder de vista para quem se está ensinando. 

Deve-se ter consciência no processo ensino-aprendizagem de que se quer formar 

um aluno concreto, real, num processo integrado ao contexto cultural e histórico em 

que se situa. Pretendo a partir desse estudo me aprofundar sempre mais, para que 

num futuro próximo possa contribuir para a educação dos surdos, defendendo seus 

direitos de se comunicarem através de sua linguagem natural, que é a língua de 

sinais. 
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APENDICE A. Questionário de Pesquisa 
 

Caro professor (a) solicito sua colaboração para esta pesquisa que será de muita 

importância para os estudos que estou realizando para finalizar o curso de 

Licenciatura em Letras pela União das Faculdades de Mato Grosso. O estudo trata 

da ________________________________________________________________. 

Solicito o preenchimento de todas as questões propostas. 

De antemão agradeço sua participação. 

 

1-Qual a sua formação acadêmica? 

( ) Pedagogia 

( ) Letras 

( ) Magistério   

( ) Outros 

 

2.Quanto tempo atua nesta instituição? 

( ) 1 a 3 anos 

( ) 4 a 7 anos 

( ) 8 a 10 anos 

( ) Mais de 15 anos 

 

3.O que é Libras? 

(  ) Linguagem de sinais 

( ) Pessoa surda 

( ) Língua Brasileira de sinais 

 

4. Para você os agentes educacionais ouvintes devem ser? 

( ) Fluentes em línguas de sinais 

( ) Que tenha conhecimento da cultura surda 

( ) Devem ser capacitados para o cargo 

 

5.Voce já fez algum curso presencial em Libras? 

( ) Sim 

( ) Não 

6. Ao referir-se a essa pessoa você diz? 
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( ) Surda 

( ) Muda 

( ) Surda-muda 

 

7. O surdo precisa ser oralizados para se integrar na sociedade? 

( ) Não. Apenas facilita sua interação 

( ) Sim. Para saber comunicar  

( ) O fato dele ser surdo, não significa que ele é excluído da sociedades  

 

8. O intérprete é a voz do surdo? 

( ) Não. Apenas uma peça fundamental na interação  

 ( ) Sim. Ele ensina o que o surdo precisa aprender 

( ) O interprete auxilia o surdo em que caminho deve seguir 

 

9. O que você acha da inclusão de surdos na rede regular de ensino? 

( ) Um exemplo para a comunidade 

( ) É um direito dele estar incluído na escola, pois é um ser humana como todo 

( ) É um grande avanço para o surdo está ingressado na rede de ensino publico 

sendo respeitado. 

 

10. Quais dificuldades você enfrenta para ensinar o surdo? 

( ) Falta de material para dar suporte 

( ) Não ter domínio em LIBRAS 

( ) Falta de apoio dos professores  
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ANEXO A:  
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ANEXOS B: Fotos da escola 
 
 

 
Foto 1:  Frente a Escola 

Fonte: Marchiosi (2018) 

 

 

 
 

Foto 2:  Frente a Escola 

Fonte: Marchiosi (2018) 
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Foto 3:  Laboratório de informática 

Fonte: Marchiosi (2018) 

 

 
Foto 3:  Pátio 

Fonte: Marchiosi (2018) 

 

 

 

 

 


