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RESUMO 

Essa pesquisa tem por objetivo analisar e apresentar as dificuldades enfrentadas pelos surdos 

em sala de aula e na sociedade, as suas dificuldades em se relacionar com professores e com os 

outros alunos ouvintes, com a finalidade de demonstrar a carência existente de professores 

capacitados para a educação dos surdos. Dando ênfase a relevância do uso da Língua Brasileira 

de Sinais e como ela proporciona a interação de alunos surdos com professores e colegas 

ouvintes, bem como a importância do papel do intérprete em sala de aula. A pesquisa de campo 

foi realizada em algumas instituições de ensino regular e ensino superior. Esse estudo questiona 

porque professores do ensino regular ainda possuem dificuldades quanto a inclusão do aluno 

surdo em suas disciplinas. Embora muitas escolas dizem realizar a inclusão, mas infelizmente 

não possuem professores preparados e qualificados para educar o aluno com surdez, nem ao 

menos conhecem a língua de sinais, na qual o aluno é deixado de lado em sala de aula ou tido 

como um incômodo para o professor que não possui experiência e conhecimento quanto a 

educação através do uso da LIBRAS, e a carência de profissionais habilitados, no caso o 

intérprete, ainda é um desafio para a acessibilidade e interação do surdo na escola e na 

sociedade. Como referência utiliza-se de conceitos de autores que abordam assuntos 

relacionados com o tema, sendo esse trabalho o resultado de pesquisa bibliográfica, documental 

e de campo. A metodologia desenvolveu-se através da observação em sala de aula onde há um 

aluno surdo incluso e por questionário para professores do ensino regular e ensino superior com 

perguntas abertas e fechadas, possibilitando demonstrar por meio dos resultados finais, a 

importância da necessidade da inclusão de pessoas surdas nas escolas e na sociedade, que 

possibilita o desenvolvimento e a integração social dos indivíduos surdos. No entanto, 

constatou-se que infelizmente nos dias atuais o surdo ainda sofre preconceitos e o seu método 

de aprendizagem ainda não foi totalmente aceito, principalmente na educação. Os alunos surdos 

precisam de professores fluentes e proficientes na língua de sinais, que permitirão seu 

aprendizado primeiramente na língua de sinais, natural dos surdos e na língua portuguesa 

escrita.  

 

Palavras-chave: Educação. LIBRAS. Surdos. Inclusão. 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

Esta investigación tiene por objetivo analizar y presentar las dificultades enfrentadas por los 

sordos en el aula y en la sociedad, sus dificultades en relacionarse con profesores y con los otros 

alumnos oyentes, con la finalidad de demostrar la carencia existente de profesores capacitados 

para la educación de los sordos. Dando énfasis a la relevancia del uso de la Lengua Brasileña 

de Señales y cómo ella proporciona la interacción de alumnos sordos con profesores y colegas 

oyentes, así como la importancia del papel del intérprete en el aula. La investigación de campo 

fue realizada en algunas instituciones de enseñanza regular y enseñanza superior. Este estudio 

cuestiona por qué los profesores de enseñanza regular todavía tienen dificultades en cuanto a la 

inclusión del alumno sordo en sus disciplinas. Aunque muchas escuelas dicen realizar la 

inclusión, pero desafortunadamente no poseen profesores preparados y calificados para educar 

al alumno con sordera, ni al menos conocen la lengua de signos, en la cual el alumno es dejado 

de lado en el aula o tenido como una molestia para el profesor que no posee experiencia y 

conocimiento en cuanto a la educación a través del uso de la LIBRAS, y la carencia de 

profesionales habilitados, en el caso el intérprete, sigue siendo un desafío para la accesibilidad 

e interacción del sordo en la escuela y en la sociedad. Como referencia se utiliza de conceptos 

de autores que abordan asuntos relacionados con el tema, siendo ese trabajo el resultado de 

investigación bibliográfica, documental y de campo. La metodología se desarrolló a través de 

la observación en el aula donde hay un alumno sordo incluido y por cuestionario para profesores 

de enseñanza regular y enseñanza superior con preguntas abiertas y cerradas, posibilitando 

demostrar por medio de los resultados finales, la importancia de la necesidad de la inclusión de 

las personas sordas en las escuelas y en la sociedad, que posibilita el desarrollo y la integración 

social de los individuos sordos. Sin embargo, se constató que desafortunadamente en los días 

actuales el sordo todavía sufre prejuicios y su método de aprendizaje aún no ha sido totalmente 

aceptado, principalmente en la educación. Los alumnos sordos necesitan profesores fluentes y 

proficientes en la lengua de signos, que permitirán su aprendizaje primero en la lengua de 

signos, natural de los sordos y em la lengua portuguesa escrita. 

 

Palabras clave: Educación. LIBRAS. Sordos. Inclusión. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Essa pesquisa realizada discorre sobre Os Desafios, História, Cultura e Educação dos 

Surdos, tendo como ênfase a relevância do uso da Língua Brasileira de Sinais em sala de aula, 

e como ela proporciona a interação de alunos surdos com professores, com alunos ouvintes e o 

papel do intérprete em sala de aula. Em virtude da convivência com surdo na família o qual 

nunca foi alfabetizado, ter presenciado suas dificuldades e de outros surdos em se comunicar e 

conviver com o meio social, e após a realização do curso de LIBRAS, ofertado pela faculdade, 

surgiu o interesse em realizar essa pesquisa, buscando conhecer a história e cultura dos surdos, 

os desafios enfrentados por eles, e como acontece o processo de educação dos surdos em sala 

de aula. Nessa perspectiva, o objetivo geral da referida pesquisa é identificar quais são as 

dificuldades enfrentadas pelos alunos surdos em sala de aula em que a língua de sinais ainda 

não é utilizada como método de ensino aprendizagem, e as suas dificuldades em se relacionar 

com os demais alunos. Enquanto os objetivos específicos instigam em entender como se forma 

o processo de aquisição da Língua Brasileira de Sinais através das questões culturais; 

demonstrar as dificuldades que os surdos enfrentam para obter espaço na comunidade escolar 

e na sociedade de maneira geral; também pretende analisar quais são os métodos utilizados 

pelos professores em sala de aula para que aconteça o processo de inclusão dos alunos surdos. 

  Os autores que contribuíram para a pesquisa foram: GESSER (2009), falando sobre 

as crenças e preconceitos em torno da LIBRAS e mostrando a realidade da surdez, também a 

outra obra de GESSER (2012), que vem falar da relação do indivíduo ouvinte com a surdez e o 

aprender e ensinar LIBRAS; ALMEIDA (2016), com os principais pontos históricos e a 

gramática da Língua Brasileira de sinais; QUADROS (2004), que discorre em sua obra a 

relevância do papel de tradutor e intérprete da LIBRAS e da Língua Portuguesa; LACERDA 

(2000), com a abordagem do papel da Língua de sinais nas interações em sala de aula que visa 

contribuir para a educação dos sujeitos surdos, como prática pedagógica em sala de aula; LODI 

(2005); com a análise da teoria de Bakhtin e os principais fatos ocorridos na história da 

educação dos surdos no decorrer dos séculos; as principais leis e decretos da constituição 

brasileira referentes a LIBRAS também foram relevantes para o enriquecimento teórico dessa 

pesquisa. 

De acordo com o tema: “Os Desafios, a História, a Cultura na Educação de Surdos”, a 

problemática questionada foi porque professores do ensino regular ainda possuem dificuldades 

quanto a inclusão do aluno surdo em suas disciplinas? Dessa forma, o problema pesquisado está 

inserido no período de quando surgiu os primeiros ensinamentos da língua de sinais, até os 
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nossos dias atuais, como está sendo evoluído e aceito nas escolas, como forma de inclusão do 

aluno surdo. 

A metodologia utilizada foi de modo bibliográfico com análise das obras de autores 

que abordam assuntos relacionados com o tema dessa pesquisa, também se utilizou o modo 

documental baseado nas principais Leis que se referem a LIBRAS, e a pesquisa de campo 

ocorreu através da observação de um aluno surdo que possui o auxílio da intérprete em sala de 

aula, e através de questionário com perguntas abertas e fechadas para professores de ensino 

médio e ensino superior. 

No contexto histórico, a educação dos surdos antes era pouco valorizada, pois eles 

eram tidos como seres incapazes de aprendizagem e conhecimento de linguagem. Com o tempo 

e grandes lutas os surdos foram aderindo seu espaço e mostrando serem capazes como qualquer 

outro que seja ouvinte, através do uso da língua de sinais eles podem se comunicar e tem a 

capacidade de aprender outra língua, como a língua portuguesa. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

1.1: História Da Educação Dos Surdos 

 

A história da educação dos surdos é marcada por grandes conflitos, pois eram 

considerados incapazes de desenvolver qualquer tipo de linguagem e aprendizagem, 

considerados doentes e que não tinham possibilidades de se comunicar com os demais. De 

acordo com LODI (2005, p. 411)  

 

Os registros da história, a educação de surdos teve sua origem no século XVI, a partir 

do trabalho desenvolvido pelo monge Beneditino Pedro Ponce de León. Seu trabalho 

não apenas influenciou os métodos de ensino para surdos no decorrer dos tempos, 

como também demonstrou que eram falsos os argumentos médicos e filosóficos e as 

crenças religiosas da época sobre a incapacidade dos surdos para o desenvolvimento 

da linguagem e, portanto, para toda e qualquer aprendizagem.  

 

Na França o monge Beneditino Pedro Ponce de León pertencia ao grupo de monges 

do Monastério de Oña, da Espanha que viviam em silêncio, por terem sido tirado deles o direito 

da fala, foram desenvolvidos por eles um sistema de comunicação manual, assim de León foi 

acostumando a se comunicar por sinais. Mais tarde, ele desenvolveu um processo de educação 

para surdos. León demonstrou que eram falsos os argumentos dos médicos, filósofos e 

religiosos quanto ao fato dos surdos serem doentes e incapazes de se comunicar. Porém, seu 

trabalho tinha como principal foco o ensino oral e da escrita com seus alunos surdos, a escrita 

era considerada um signo de poder naquela época, sendo como a primeira linguagem, porém o 

poder da escrita era dado aos religiosos e a classe social de poder. Ponce de León ficou famoso 

por ensinar os filhos dos nobres, pois apenas os filhos dos nobres buscavam a educação, 

principalmente na forma oral, somente assim teriam o direito a heranças. Acreditavam que 

através do aprendizado da língua falada os surdos sairiam das condições de selvagens para as 

condições de humanos.  

Foram várias tentativas de educar os surdos através da escrita e da fala, porém os 

resultados não foram muito positivos. Nas palavras de LODI (2005, p. 411) 

 

O ensino da fala aos surdos, o foco de sua educação era a linguagem escrita, pois, até 

o final desse século, acreditava-se que à escrita cabia a chave do conhecimento, ou 

seja, ela era tida como a natureza primeira da linguagem; a fala era apenas um 

instrumento que a traduzia. À escrita, fora atribuído, assim, um signo de poder.  
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Enfrentaram muita dificuldade quanto ao ensino da fala aos surdos, e muitos deles 

tinham certa resistência em adquirir esse método que para eles não tinham significância, 

buscavam a comunicação através de sinais, mesmo aqueles sinais desenvolvidos 

domesticamente sem nenhuma orientação gramatical, pois a língua de sinais nos surdos está 

muito ligada com a sua ideologia, adquirida de forma natural, assim como linguagem oral é 

adquirida pelo ouvinte, conforme descreve LACERDA (2000, p. 72), “O verdadeiro problema 

parece estar no fato de que a linguagem oral precisa ser ensinada; o que ocorre normalmente 

com os ouvintes é que ela é adquirida, sem que para isso haja qualquer procedimento “especial”.  

No entanto começaram a surgir movimentos que foram contra o método de ensinar os 

surdos através da oralidade, um dos movimentos que surgiram no século XVIII foi o do Instituto 

Nacional de Surdos-Mudos de Paris, eles queriam que seus métodos de aprendizagem através 

da língua de sinais fossem aceitos e reconhecidos como eficaz para o ensino de sujeitos surdos. 

A primeira escola pública para a educação de surdos da Europa, foi fundada pelo Abade Charles 

Michel de L`Epée, conforme relata LODI (2005, p. 413) 

 

No século XVIII, em 1760 aproximadamente, um novo movimento social de oposição 

à ideologia verbal oral começa a delinear-se na educação dos surdos. Ele teve seu 

início no Instituto Nacional de Surdos-Mudos de Paris, primeira escola pública para 

surdos na Europa, fundado pelo abade Charles Michel de L’Epée. De L’Epée 

reconheceu que os surdos possuíam uma língua utilizada para propósitos 

comunicativos com seus pares, que poderia ser usada em sua educação. 

 

Porém, de L` Epée queria organizar a língua de sinais dos surdos conforme a gramática 

da língua francesa, em suma, “a língua de sinais era concebida como sendo “pobre de 

gramática” por apresentar “inversões” e “falta de elementos” linguísticos se comparada ao 

francês” LODI (2005, p. 415).  

Como forma de padronização da língua Francesa, ele criou então os “sinais metódicos” 

submetidos a regras gramaticais da língua Francesa, que para ele era eficaz para o ensino dos 

surdos. Mas o real motivo era a unificação linguística, acabando com a diversidade linguística 

no qual a língua de sinais fazia parte. Nas palavras de LODI (2005, p. 415) 

 

Esse fato vem ao encontro do que discutiu Bakhtin (1934-1935) quando comentou as 

diferentes correntes da filosofia da linguagem que postulavam a existência de um 

sistema de linguagem única. Para ele, existem (e sempre existirão) forças reais de 

unificação lingüística— forças centrípetas —, responsáveis pela criação de um núcleo 

sólido de defesa da língua contra a diversidade crescente de linguagens sociais e que, 

portanto, servem aos processos de centralização sociopolítico e cultural. Geralmente, 

essas forças são determinadas institucionalmente como uma forma de perpetuação da 

ideologia dominante e, dessa forma, buscam anular toda e qualquer diferença 

lingüístico-social existente. 
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Segundo LODI (2005), Bakhtin defende que as forças centrípetas não atuavam 

sozinhas, que se faz necessário a diversidade e a existência de diferentes linguagens em 

circulação em diferentes esferas sociais, o que ele nomeou como “plurilinguismo”, em que a 

língua é viva e está em constante movimento. Essa unificação foi denominada força centrífuga 

da língua. 

O grupo de surdos do Instituto de surdos-mudos de Paris e professores promoveram 

movimentos contra as forças centrípetas. “Esse grupo lutava pela extinção do uso dos sinais 

metódicos de L’Epée e pelo reconhecimento e inserção da língua de sinais na educação de seus 

pares” LODI (2005, p. 416). Eles lutavam pelos seus direitos quanto ao uso da sua língua de 

sinais, e a educação através dela, mas a luta foi grande, cada vez mais as forças centrípetas 

ganhavam forças, queriam acabar com o plurilinguismo, sendo assim a língua de sinais deveria 

ser substituída pela língua francesa.  Para acabar com as forças desse grupo teriam que extinguir 

as escolas residenciais de surdos, porque se não acabassem com as escolas para surdos a língua 

de sinais manteria sempre viva. 

 

 

1.1.1: Dificuldades enfrentadas pelos surdos  

 

Como visto pelo contexto histórico da educação dos surdos, eles enfrentaram muitas 

dificuldades quanto ao reconhecimento de sua língua, acabaram com as escolas específicas para 

educação dos surdos, e o objetivo era a unificação da linguagem, faziam de toda maneira com 

que os surdos aprendessem através da língua oral e escrita. Por meio de aparelhos auditivos 

tentavam recuperar a audição daqueles que já nasceram surdos, e por intermédios de 

fonoaudiólogos tentavam o treinamento da língua falada. De todas as maneiras tentavam apagar 

ou inferiorizar a surdez, ela era considerada doença de maneira preconceituosa, pelo fato de não 

terem obtidos resultados satisfatórios quanto ao desenvolvimento da oralidade e escrita pelos 

sujeitos surdos.  Conforme relata LODI (2005, p. 416) 

 

Assim, durante quase um século (1880-1960), o discurso dominante sobre a surdez 

centrou-se no abafar, no inferiorizar, no descaracterizar as diferenças, elevando e 

enfatizando aquilo que estava ausente no surdo frente ao modelo ouvinte (a audição, 

a fala, a linguagem), determinando o desenvolvimento de abordagens clínicas e 

práticas pedagógicas que buscavam o apagamento da surdez, por meio da tentativa de 

restituição da audição pelo uso de aparelhos de amplificação sonora, e de levar os 

surdos ao desenvolvimento da linguagem oral a partir de técnicas mecânicas e 

descontextualizadas de treino articulatório. 
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As tentativas em “calar as vozes dos surdos” foram várias, porém a língua de sinais no 

sujeito surdo está ligada ao seu fenômeno ideológico, como forma de comunicação e interação 

social, fazendo parte de sua cultura. Ela continuava presente em alguns grupos de surdos, 

embora muitas proibições ao seu uso, ela nunca deixou de existir e cada vez mais eles lutavam 

para que fosse reconhecida. “Várias pesquisas desenvolvidas demonstravam o pouco ou o não-

desenvolvimento das linguagens oral e escrita pelos surdos e apontavam um melhor 

desempenho educacional de surdos filhos de surdos usuários de língua de sinais” LODI (2005, 

p. 417). 

A história dos surdos é marcada por traumas e muitas vezes por um cenário de 

violências e proibições, pois muitos tinham suas mãos amarradas para que não utilizassem a 

língua de sinais, e sim a oralização. Oralizar os surdos é tentar negar a existência da sua língua 

natural, traz aos surdos grandes sacrifícios quanto ao seu treino, sendo motivo de rejeição por 

parte deles. Alexandre Graham Bell foi um dos defensores do oralismo, segundo relata 

GESSER (2009, p. 50) 

 

Oralizar é sinônimo de negação da língua dos surdos. É sinônimo de correção, de 

imposição de treinos exaustivos, repetitivos e mecânicos da fala. A figura do adepto 

convicto do oralismo, Alexandre Graham Bell, por exemplo, ganhou forças durante o 

movimento eugênico e, especialmente, no famoso congresso de Milão em 1880, 

durante o qual ele pregava que a surdez era uma aberração para a humanidade, pois 

perpetuava características genéticas negativas. Nesse cenário, internatos de surdos, 

casamentos entre eles e qualquer tipo de contato eram proibidos, e tal proibição foi 

entendida como uma medida preventiva, capaz de “salvar” a raça humana. 

 

O Congresso Internacional de Professores Surdos aconteceu na Itália no ano de 1880 

na cidade de Milão, por isso ficou conhecido como “Congresso de Milão” ele foi organizado 

por defensores do oralismo, que através de votação proibiram o uso da Língua de Sinais nas 

escolas, pois alegavam que a LS atrapalhava a aprendizagem do aluno surdo na oralização. A 

votação teve grande influência por parte de um dos seus defensores supracitado, por ser ele o 

criador do telefone, recebendo um bom prêmio por essa invenção na época.  

 

Em 11 de Setembro de 1880, a história registrou um dos congressos mais polêmicos, 

o Congresso Internacional de Professores Surdos, em Milão, na Itália. Esse 

congresso, também conhecido como Congresso de Milão, foi patrocinado e 

organizado por defensores do Oralismo puro. A discussão era basicamente sobre a 

definição do uso da Língua de Sinais ou do Oralismo na educação dos surdos. Em 

uma votação de 160 a 4, a Língua de Sinais foi proibida nas escolas de surdos, sob a 

alegação de que esta língua impedia o desenvolvimento da oralização. Foi a grande 

influência de Graham Bell que fez com que decidisse a favor do Oralismo. Nos 

próximos 100 anos, a principal base metodológica de ensino, na educação dos surdos, 

seria o Oralismo. Muitos chamaram esse período de “império oralista”, e outros 

classificaram como “idade das trevas de pedagogia oral” (ALMEIDA, 2016, p.16). 
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Graham Bell é repudiado pelas comunidades surdas em todo o mundo, causando 

indignações até mesmo por parte dos leitores. 

Após muitas tentativas em oralizar os surdos, começaram a surgir os aparelhos 

auditivos e os implantes cocleares, pois queriam que os surdos de uma forma ou de outra 

escutassem e falassem, para que eles pudessem serem considerados “normais”, ALMEIDA 

(2016, p.16) relata que em 1948, surgiram os primeiros aparelhos auditivos, e, em 1953, 

começou a ser usado um transistor em próteses. Já em 1970, apareceram as primeiras tentativas 

de implantação coclear, é também, nesta época que os surdos começaram a discutir sobre o uso 

desses implantes, muitos eram contrários a estes procedimentos. Portanto, os aparelhos 

auditivos não levam os surdos a ouvirem nitidamente, “ no caso de surdos profundos, de 

nascença, o que se obtém ao fazer uso de aparelhos auditivos são apenas ruídos fortes, que são 

muito desagradáveis” (GESSER,2009, p. 74), a função dos aparelhos auditivos é coletar e 

transmitir os sons através de ondas sonoras que não transmite o som com muita nitidez, por isso 

a rejeição por parte deles em usar aparelhos que ao invés de ajuda-los, irá trazer para vida deles 

incômodos desnecessários. Alguns surdos com surdez profunda, gostam de usar o aparelho 

auditivo pelo fato de perceberem os sons que causam vibrações no tímpano, como por exemplos 

o tocar do telefone ou da campainha, mas esses são minorias, porque a maior parte deles relatam 

que escutam apenas ruídos. Vale ressaltar que existem diferentes tipos e graus de surdez, 

podendo ser causadas por doenças congênitas, vejamos a afirmação: 

 

O tipo de surdez pode ser condutiva, neurossensorial, ou mista. A condutiva ocorre 

por uma “alteração na orelha externa (meato acústico) e/ ou média (membrana 

timpânica, cadeia ossicular, janelas oval e redonda e tuba auditiva) ”. Já o tipo 

neurossensorial afeta a cóclea e/ ou o nervo auditivo. As perdas auditivas mistas, por 

sua vez, englobam alterações condutivas e neurossensoriais (SANTOS, LIMA & 

ROSSI, 2003, apud GESSER, 2009, p. 72). 

 

Ainda de acordo com GESSER (2009) a surdez também tem o seu grau que varia de 

surdez leve a profunda, ela é medida através de decibéis (dB), que vai calcular a audição em 

normal (até 25 dB), leve (26 a 40 dB), moderada (41 a 55 dB), moderadamente severa (56 a 70 

dB), severa (71 a 90 dB) e profunda (91 dB). Muitas pessoas que tem o grau de surdez leve 

podem se agravar com o decorrer dos tempos se tornando uma surdez profunda, nesses casos 

em que a pessoa não é totalmente surda o aparelho auditivo pode ser mais eficaz do que nos 

casos de surdez profunda, como por exemplos pessoas idosas que com o tempo foram perdendo 

a audição. Quanto ao uso da língua de sinais por pessoas que não tem sua audição totalmente 

comprometida vai depender de cada um, se ele se identificar com a cultura dos surdos que usam 
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sinais ele pode optar por fazer uso dela, assim como os surdos com surdez profunda que não se 

identifica com a cultura e língua dos surdos podem optar pela oralização. 

 

É nesse sentido que se pode dizer que nem todos os indivíduos com algum tipo de 

perda auditiva são necessariamente deficientes auditivos ou surdos- estamos falando, 

é claro, de carga ideológica que as nomeações carregam, e respeitando a filiação na 

qual cada um se inscreve sócio-historicamente (GESSER,2009, p. 73). 

 

No caso de implantes cocleares realizado por intermédio de cirurgia para a implantação 

do dispositivo interno, como toda cirurgia ela também é alvo de resultados não satisfatório, e 

quanto ao resultado de respostas auditivas, segundo descreve GESSER (2009), depende de 

vários fatores, a idade, o tempo de surdez, condições do nervo auditivo, quantidade de eletrodos, 

situação da cóclea, acompanhamento médico e fonoaudiólogo que irá realizar trabalhos 

terapêuticos e ajustes no implante coclear. Esse procedimento cirúrgico muitas vezes pode 

ocorrer rejeição, por ser um método invasivo no ouvido interno e não trazer o resultado esperado 

para o usuário. 

   Em vista dos recursos utilizados para tornar os surdos “normais” (língua oral, 

aparelhos auditivos, intervenções cirúrgicas), percebe-se que a surdez não é um problema para 

os surdos, mas sim para os ouvintes que insistem em não aceitar a cultura e língua dos surdos, 

uma vez que há duas formas de conceber a surdez, patologicamente ou culturalmente, mas o 

que se percebe é que ainda hoje o que predomina é a visão patológica, aonde a busca pela “cura” 

é incessante, nas palavras de GESSER (2009, p.67), “O discurso médico tem muito mais força 

e prestígio do que o discurso da diversidade, do reconhecimento linguístico e cultural das 

minorias surdas”, isso pode trazer sofrimentos e consequências para a vida dos surdos, é 

importante ressaltar que ele deve ser livre de suas escolhas, podendo optar pelo uso da língua 

de sinais ou pela língua oral ou até mesmo pelo uso de aparelho auditivo e implante coclear, 

sem que seja obrigado ou forçado a usar esses métodos. Aqueles que valorizam e aceitam a 

cultura dos surdos tem um olhar diferente para a surdez, pois em termos culturais e linguísticos 

os surdos não são considerados deficientes. 

 

  

1.2: Reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais 

 

 No Brasil a LIBRAS surgiu em 1855, através do professor surdo Eduard Huet, ele era 

ex-aluno de L`Épée, veio da França com objetivo de instruir os surdos brasileiros, os quais já 

possuíam uma comunicação através de sinais mímicos, Huet fez com que houvesse uma junção 
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da língua que os surdos já usavam para se comunicar com a Língua de Sinais Francesa (LSF), 

por esse motivo a LIBRAS sofre influência da LSF. Ele foi convidado pelo imperador D. Pedro 

II para fundar a escola para surdos, em 26 de setembro de 1857 foi fundado o Imperial Instituto 

dos Surdos-Mudos, conhecido atualmente apenas como Instituto Nacional de Educação de 

Surdos -INES, conforme relata ALMEIDA (2016, p.18), 

  

Eduard Huet, professor surdo francês, chegou no Brasil, em 1855, a convite do 

imperador D. Pedro II, para fundar uma escola para surdos no Rio de Janeiro. No dia 

26 de setembro de 1857, dois anos após sua chegada, foi fundado o Imperial Instituto 

dos Surdos-Mudos, hoje conhecido como Instituto Nacional de Educação dos Surdos 

(INES). Huet teve muita dificuldade em seu trabalho, no Brasil, devido à desconfiança 

das famílias dos surdos em permitir que um estrangeiro instruísse seus filhos. Pelo 

fato de Huet ser surdo, dificultou ainda mais a aceitação na época, porque, no Brasil, 

os surdos não eram aceitos como cidadãos. Ele lecionou por uns quatro anos, e depois 

viajou para o México. Foi por meio de Huet que a Libras sofreu a influência da Língua 

de Sinais Francesa. 

 

Eduard Huet quando chegou no Brasil enfrentou muitas dificuldades em conseguir o 

reconhecimento do seu trabalho com os surdos, além da rejeição por parte das famílias, o Brasil, 

em virtude das decisões do Congresso de Milão, tinha adotado o oralismo como método 

educacional para surdos, e a língua de sinais também foi proibida nas escolas brasileiras. 

Segundo ALMEIDA (2016), após a década de 1990, surgiram várias discussões 

referente a educação dos surdos, uns defendiam a educação oralista, outros o ensino da 

LIBRAS, também discutiam a política da inclusão, a visão do surdo como deficiente, e os 

direitos dele enquanto cidadão.  

Após grandes lutas em reconhecimento da língua natural dos surdos, foi aprovada em 

24 de abril de 2002 a Lei 10.436, que oficializa a LIBRAS como língua dos surdos brasileiros, 

como meio de comunicação proveniente das comunidades surdas brasileiras. 

 

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 lingüístico de natureza visual-motora, 

com estrutura gramatical própria, constituem um sistema lingüístico de transmissão 

de idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. (BRASIL, 

2002, p. 1). 

 

A Lei de LIBRAS foi regulamentada pelo Decreto n° 5.626, de 22 de dezembro de 

2005, no artigo 2° “considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e 

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

principalmente pelo uso da língua Brasileira de Sinais-Libras” (BRASIL,2005). Para a 

comunidade surda o reconhecimento legal da língua natural dos surdos brasileiros foi de grande 
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relevância, através desse decreto que oficializou a língua brasileira de sinais surgiram novas 

oportunidades para o indivíduo surdo, garantindo os seus direitos, podendo comunicar-se e 

serem inclusos na sociedade. 

Na educação, para garantir o direito a atendimento especializado para alunos surdos 

no Ensino Regular, foi previsto no mesmo Decreto supracitado a inclusão de LIBRAS como 

disciplina curricular nos cursos superiores de formação de docentes, 

 

Art. 3° A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos 

de formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, 

e nos cursos de fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e privadas, do 

sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Munícipios. 

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

normal de nível médio, o curso normal superior, o curso de Pedagogia e o curso de 

Educação Especial são considerados cursos de formação de professores e 

profissionais da educação para o exercício do magistério (BRASIL, 2005, p. 1). 

 

A LIBRAS cada vez mais vem ganhando espaço na área da educação, conforme 

previsto em Lei as instituições de educação superior devem não somente incluir a LIBRAS 

como disciplina curricular como também investir na formação continuada de professores surdos 

e ouvintes os quais serão os futuros docentes e necessitam obter conhecimento da língua de 

sinais do Brasil, 

 

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

de Educação Especial, Pedagogia e Letras, devem viabilizar cursos de pós-graduação 

para a formação de professores para o ensino de Libras e sua interpretação, a partir de 

um ano da publicação deste Decreto (BRASIL, 2005, p. 4). 

 

Para a garantia do direito à educação das pessoas surdas ou com deficiência auditiva, 

o artigo de número 22 do Decreto n° 5.626 declara que “as instituições federais de ensino 

responsáveis pela educação básica devem garantir a inclusão de alunos surdos ou com 

deficiência auditiva”, devem ser inclusos nas classes de ensino regular para alunos surdos e 

ouvintes, em escolas bilíngues, ou seja, que ensinam a LIBRAS e a modalidade escrita da língua 

portuguesa, utilizando-as no desenvolvimento de todo o processo educativo dos alunos surdos 

e ouvintes. As disciplinas podem ser ministradas por docentes das diferentes áreas do 

conhecimento, no entanto devem estar cientes da “singularidade linguística” dos alunos surdos, 

prezando pela necessidade da presença de intérprete em sala de aula. Quanto ao direito da 

inclusão em sala de aula do tradutor e intérprete de LIBRAS para a Língua Portuguesa, está 

previsto artigo 21 do capítulo V do mesmo Decreto que: 
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Art. 21. A partir de um ano da publicação deste Decreto, as instituições federais de 

ensino da educação básica e da educação superior devem incluir, em seus quadros, em 

todos os níveis, etapas e modalidades, o tradutor e intérprete de Libras- Língua 

Portuguesa, para viabilizar o acesso à comunicação, à informação e à educação de 

alunos surdos. 

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

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

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

conteúdos curriculares, em todas as atividades didático- pedagógicas; e 

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

(BRASIL, 2005, p. 7). 

 

O papel do intérprete é proeminente na vida do aluno surdo, pois a inclusão do aluno 

surdo não é  em estar apenas inserido em uma sala de aula sem ter uma interação ou participação 

com as disciplinas que os alunos ouvintes tem acesso, como acontecia anteriormente nas 

escolas, ele deve participar das aulas assim como os demais alunos ouvintes e interagir com os 

colegas e professores, porém esse aluno necessita do auxílio de um profissional qualificado em 

sala de aula para seu desenvolvimento educacional, QUADROS (2004, p.27-28) define que o 

intérprete da língua de sinais:  

 

É o profissional que domina a língua de sinais e a língua falada do país e que é 

qualificado para desempenhar a função de intérprete. No Brasil, o intérprete deve 

dominar a língua brasileira de sinais e língua portuguesa. Ele também pode dominar 

outras línguas, como o inglês, o espanhol, a língua de sinais americana e fazer a 

interpretação para a língua brasileira de sinais ou vice-versa (por exemplo, 

conferências internacionais). Além do domínio das línguas envolvidas no processo de 

tradução e interpretação, o profissional precisa ter qualificação específica para atuar 

como tal. Isso significa ter domínio dos processos, dos modelos, das estratégias e 

técnicas de tradução e interpretação. 0 profissional intérprete também deve ter 

formação específica na área de sua atuação (por exemplo, a área da educação).  
 

A Lei n° 12.319, de 1° de setembro de 2010 “ regulamenta o exercício da profissão de 

Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS”. Esse profissional precisa de 

formação específica para exercer a função de intérprete, conforme previsto no artigo 4° da Lei 

12.319 (incisos I, II e III) a formação desse profissional deve ser realizada por meio de: cursos 

de educação profissional reconhecidos pelo Sistema que os credenciou; cursos de extensão 

universitária; e cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior 

e instituições credenciadas por Secretarias de Educação.  Ao intérprete é atribuído no exercício 

de sua competência proporcionar a comunicação dos surdos com ouvintes ou com outros surdos 

através do uso da LIBRAS, no âmbito escolar estabelecer ao aluno surdo o acesso aos conteúdos 

didáticos, ele também pode atuar em processos seletivos para curso de instituição de ensino e 

concursos públicos ou em qualquer ambiente que o indivíduo surdo necessite de apoio para a 
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acessibilidade. Portanto a carência desse profissional principalmente em sala de aula afeta o 

desenvolvimento da pessoa surda, de acordo com QUADROS (2004, p. 28). 

 

Quando há carência de intérpretes de língua de sinais, a interação entre surdos e 

pessoas que desconhecem a língua de sinais fica prejudicada. As implicações disso 

são, pelo menos, as seguintes: 

a) os surdos não participam de vários tipos de atividades (sociais, educacionais, 

culturais e políticas); 

b) os surdos não conseguem avançar em termos educacionais; 

c) os surdos ficam desmotivados a participarem de encontros, reuniões, etc. 

d) os surdos não têm acesso às discussões e informações veiculadas na língua falada 

sendo, portanto, excluído da interação social, cultural e política sem direito ao 

exercício de sua cidadania; 

e) os surdos não se fazem "ouvir"; 

f) os ouvintes que não dominam a língua de sinais não conseguem se comunicar com 

os surdos. 

 

Nos dias atuais muitos surdos brasileiros ainda não conhecem a LIBRAS, muitas vezes 

nunca tiveram o contato com a sua língua ideológica, se utilizam da comunicação manual 

domesticamente, apenas com familiares ou conhecidos. Enfrentam dificuldades em escolas, 

pelo fato de os professores e alunos ouvintes não terem o conhecimento em LIBRAS e não 

entenderem seus gestos ditos popularmente como “mímicas”. Muitas das escolas dizem ser 

inclusivas, mas não possuem profissionais com habilidades na Língua Brasileira de Sinais, 

como relata Lodi (2005, p. 420) 

 

Infelizmente, as afirmações realizadas sobre a educação bilíngue não se configuram 

como a realidade da educação de surdos no Brasil. O desenvolvimento da língua de 

sinais como L1 é ainda restrita aos filhos de surdos usuários dessa língua e às poucas 

experiências educacionais que possuem, em seu quadro de profissionais, professores 

surdos. Em sua maioria, os surdos brasileiros desconhecem ou pouco conhecem a 

língua de sinais, buscam aprender o português como língua única, frequentam escolas 

para ouvintes e, dadas as dificuldades de aprendizagem que apresentam, acabam por 

abandoná-las. Mesmo nas escolas especiais que dizem aceitar a língua de sinais, ainda 

são poucas as que permitem que professores surdos façam parte de seu corpo docente 

(como professores ou como instrutores). 

 

É de suma importância que o aluno surdo aprenda primeiramente a língua de sinais, 

sua língua materna, a L1 e depois aprenda o português, no caso dos brasileiros, que será a sua 

segunda língua a L2, se tornando um ser bilíngue. Assim como os ouvintes devem aprender a 

língua dos surdos, contribuindo com o processo de inclusão e interação de todos.  

Aprender uma língua estrangeira como o inglês, o espanhol ou outras, requer muito 

esforço e dedicação, da mesma forma acontece com o aprendizado da língua de sinais por parte 

dos ouvintes que é muito mais complexa do que para o surdo. Portanto aprender LIBRAS por 

parte dos ouvintes requer alguma motivação, e essa motivação pode vim de vários interesses, 
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que pode ser por razão familiar, profissional, educacional, ou por interesses próprios em 

aprender uma nova língua, conforme GESSER (2012, p. 45-46), 

 

Nesse cenário, os ouvintes iniciam o contato com a LIBRAS por razões familiares 

(para melhor se comunicar com um parente surdo), profissionais (para ser intérprete 

e/ou para ser professor bilíngue), ou por serem aprendizes de outras línguas (curiosos 

e/ ou amigos de surdos). 

 

Quando o ouvinte inicia o contato com a LIBRAS por razões familiares é devido a 

necessidade de o indivíduo surdo da família necessitar de modelos linguísticos, a busca pelo 

aprendizado se torna uma necessidade imediata, porém é comum as dificuldades e insatisfação 

quanto ao domínio da comunicação através de uma língua desconhecida. O que ocorre muitas 

vezes é a rejeição por parte da família em aprender a língua e o desconhecimento da importância 

da comunicação em sinais para o surdo. “Percebe-se também que aqueles familiares de surdos 

que não demonstram fluência alguma em sinais – mesmo tendo em seus lares surdos adultos – 

geralmente se inscrevem em uma narrativa inicial de negação à língua de sinais e de rejeição à 

surdez” (GESSER,2012, p. 47). 

O que ainda se vivencia nos dias atuais são surdos adultos que não tiveram o contato 

com a LIBRAS em nenhum momento da sua vida, pelo fato da família não terem o interesse 

em buscar o conhecimento e o domínio da LIBRAS, o que percebe-se é a dificuldade desse 

indivíduo surdo em interagir socialmente, pois a sua comunicação através de gestos mímicos é 

entendida apenas pela família, ou muitas vezes a mensagem expressada fica incompreensível 

até mesmo pelos familiares, trazendo certo constrangimento para o surdo. É de extrema 

necessidade e importância que todos os membros da família enxergue o valor da língua e 

busquem a aprendizagem e o interesse pelo rico universo linguístico e cultural dos surdos. 

Quando a razão é por interesse profissional, parte da necessidade de educadores 

ampliar o conhecimento e o domínio da língua que utilizará para a comunicação com seus 

alunos surdos, independente da área de conhecimento do professor ele pode buscar o 

aperfeiçoamento e domínio da LIBRAS, podendo buscar o conhecimento de elementos 

específicos de sua área como também dos aspectos linguísticos para a comunicação geral na 

língua, pois a atuação desse professor é instruir alunos surdos em sua disciplina nas escolas, 

“assim, dominar sinais e as formas de apresentar e sinalizar determinados conteúdo é de suma 

importância” (GESSER,2012, p. 46).  Quanto ao profissional que deseja atuar como intérprete 

deverá ter habilidade e um conhecimento mais amplo da língua de sinais, ter o domínio 

linguístico em diversos contextos, tanto nos elementos formal ou informal da LIBRAS, pois ele 
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não irá atuar somente na área da educação, mas também em diversas áreas que precisam do 

intérprete no auxílio de surdos. 

 No entanto há também aqueles ouvintes que nunca tiveram o contato com os surdos e 

sua cultura, e que surgem o interesse em conhecê-la por “curiosidade”. Porém esses aprendizes 

começam o contato com a língua de sinais sem nenhum conhecimento prévio dos aspectos da 

identidade e cultura surda, com o pensamento voltado para as crenças e preconceitos sobre as 

pessoas surdas e sobre a língua de sinais, podendo apresentar dificuldades e estranhamento 

conforme relata GESSER (2012, p. 47) 

 

Diferentemente do aprendiz familiar de surdo e do intérprete de LIBRAS, o aprendiz 

ouvinte “curioso”, em seu contato inicial, demonstra um estranhamento em relação à 

modalidade da língua – dificuldades motoras, inabilidade para conceber visualmente 

uma língua, limitações corporais e faciais, dentre outras. Esse aprendiz precisa pôr em 

funcionamento outro movimento linguístico – outra identidade no uso de linguagem 

– totalmente alheio e diferente de sua língua materna oral. 

 

A partir do momento que esse aluno ouvinte começa a obter o contato com a LIBRAS 

ele passa a ter interesse em buscar conhecer a cultura surda, a valorizar a língua de sinais dos 

surdos, e começa a ter um olhar diferente para as pessoas surdas, aquela visão de deficiente e 

incapaz é revertida e passa a ver o surdo como uma pessoa normal que pode comunicar-se 

através da sua língua e interagir com a sociedade, sendo inserido no mercado de trabalho, nas 

instituições de ensino, entre outros meios e aos poucos o preconceito em relação a pessoa surda 

vai se desmanchando. Para os surdos e imprescindível que ouvintes se interessem pela busca 

de conhecimento da sua língua e cultura. 

 

 

1.3: A Gramática da Língua de Sinais 

 

Assim como a língua portuguesa, a língua de sinais também possui sintaxe e gramática 

própria. Como vimos no contexto histórico da língua de sinais, ela é natural dos sujeitos surdos, 

pois ela surgiu e evoluiu dentro das comunidades surdas, e ao contrário do que muitos pensam 

ela não é a língua portuguesa sinalizada, e tampouco um código “secreto dos surdos”, como era 

considerado no passado, devido as proibições os surdos usavam a comunicação através dos 

sinais escondidos, porque os sinais eram vistos como obscenos e agressivos, pelo motivo dos 

surdos usarem o corpo ao sinalizar, então acreditavam que a comunicação deles era um código 

usados somente por eles.  
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Segundo GESSER (2009, p. 13) “ O reconhecimento linguístico tem marca nos estudos 

descritivos do linguista americano William Stokoe em 1960”. Stokoe criou os três parâmetros 

da língua de sinais, sendo eles: Configuração de mão (CM), ponto de articulação (PA) ou 

locação (L), e movimento (M). Estudos mais aprofundado por outros linguistas sobre a 

gramática da língua de sinais americana (ASL) acabaram criando o quarto parâmetro 

denominado: a orientação da palma da mão (O), conforme relata GESSER (2009, p. 14) 

 

A partir da década de 1970, os linguistas Robbin Battison (1974), Edward S. Klima 

& Ursulla bellugi (1979) conduziram estudos mais aprofundados sobre a gramática 

da ASL, especificamente sobre os aspectos fonológicos, descrevendo um quarto 

parâmetro: a orientação da palma da mão (O). Ficou demonstrado que dois sinais com 

os mesmos outros três parâmetros iguais (CM, L, M) poderiam mudar de significado 

de acordo com a orientação da mão.  

  

 Os parâmetros da Língua Brasileira de Sinais são organizados da seguinte forma: 

 

 CONFIGURAÇÃO DE MÃO (CM): “ A Configuração de Mão parte da análise da 

forma que a mão assume ao realizar um sinal no espaço” (ALMEIDA, 2016, p.34). Essa 

configuração pode ser feita através da datilologia- alfabeto manual- ou das outras formas 

existentes na LS, podendo ser realizado com uma ou com as duas mãos.  

 PONTO DE ARTICULAÇÃO (PA): “ No espaço onde se realizam os sinais, existem 

pontos específicos que interferem nos seus significados. A mudança no ponto, referente ao 

espaço, em que se realiza o sinal, pode mudar o seu significado” (ALMEIDA, 2016, p.35). Esse 

espaço tanto pode ser alguma parte do corpo tocado pela mão configurada, como pode ser 

simplesmente neutro.  

 MOVIMENTOS (M): Alguns sinais podem não ter movimentos, mas a maioria dos 

sinais possuem movimentos. ALMEIDA (2016, p.36) define que “ A grande maioria dos sinais, 

realizados no espaço, possui algum tipo de movimento e a mudança do sentido ou da forma do 

movimento interfere no seu significado”. Para ALMEIDA (2016) os movimentos são definidos 

em dois grupos, o primeiro se trata da direção ou sentido do movimento e podem ser 

classificados como unidirecional (possui somente uma direção no espaço), bidirecional (possui 

duas direções e pode ser realizado com as duas mãos) ou podem ser multidirecionais (múltiplas 

direções). O segundo grupo se trata da forma do movimento ao realizar um sinal, ou seja, o tipo 

do movimento, esses tipos de movimentos podem ser classificados como retilíneo, circular, 

sinuoso, semicircular, helicoidal e angular. 
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 COMPONENTES NÃO MANUAIS (CNM):  A gramática da língua de sinais além de 

utilizar as mãos como veículo de comunicação, é composta também por componentes não 

manuais. “Nas línguas de sinais, as expressões faciais (movimento de cabeça, olhos, boca, 

sobrancelha etc.) São elementos gramaticais que compõem a estrutura da língua; por exemplo, 

nas marcações de formas sintáticas e atuação como componente lexical” (GESSER, 2009, 

p.18). 

Através das expressões faciais podemos expressar conceitos abstratos, alguns exemplos são os 

sentimentos (alegre, triste, raiva, medo, vergonha, etc.), ou também afirmar, negar, duvidar, 

exclamar, entre outros, que nos ajudam na comunicação com os falantes da LIBRAS. 

 

Os parâmetros nos ajudam a analisar os níveis de formação linguística da língua de 

sinais, no entanto ela também é composta por pronomes, verbos, adjetivos, advérbios, numerais, 

gêneros entre outros aspectos linguísticos próprios da língua dos surdos. Dessa forma não nos 

resta equívocos que a LIBRAS é uma língua com todas as características que outras línguas 

possuem. 

 

 

1.3.1 A diferença entre mímicas e sinais 

 

Pelo contexto histórico pode-se observar que os indivíduos surdos sempre se 

comunicaram através de sinais, pois é natural eles se comunicarem através da língua sinalizada 

a qual eles compreendem, mas antes esses sinais eram compreendidos como mímicas, por não 

possuírem nenhuma regra gramatical, no entanto deve-se entender a diferença entre língua de 

sinais e pantomimas. 

A pantomima ou mímica são gestos inventados para sinalizar uma palavra, seria uma 

espécie de ícone dos objetos. “ A pantomima quer que você veja o “objeto”, enquanto o sinal 

quer que você veja o símbolo convencionado para esse objeto” (GESSER,2009, p. 21). 

GESSER (2009) ao falar sobre a diferença ente pantomima e sinais cita o exemplo dos  

estudos de  Klima & Bellugi (1979), eles queriam distinguir a diferença entre a Língua de Sinais 

Americana (ASL) e pantomimas, investigaram dez indivíduos que não usavam a língua de 

sinais, mas que usavam gestos para definir algumas palavras em inglês, cita como exemplo a  

palavra “ovo”   que na língua de sinais tem um sinal específico para a palavra, que pode não ter 

nenhuma semelhança com objeto real, mas que conforme a gramática da língua esse símbolo é 

oficializado para representar a palavra ovo. A mesma palavra expressada por pantomina levava 
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um tempo a mais para ser gesticulada, por buscar expressar semelhança com a realidade do 

objeto, como exemplo o formato do ovo, o gesto dele sendo partido, etc. 

 

Constatou-se que, para o exemplo acima, as pantomimas observadas tinham muitas 

possibilidades, variando de um indivíduo para outro; enquanto na língua americana 

de sinais permanecia apenas uma variedade, ou seja, a variedade legitimada e 

convencionada pelo grupo de usuários estudados. Outra diferença é que as 

pantomimas ou mímicas – uma vez que tentavam representar o objeto tal como existe 

na realidade – eram muito mais detalhadas, comparadas aos sinais americanos, 

levando muito mais tempo para a sua realização (GESSER,2009, p.21). 

 

A língua de sinais não deve ser considerada mímica, porque ela possui “todas as 

características linguísticas de qualquer língua humana natural” (GESSER,2009, p. 21). Portanto 

dizer que a língua de sinais são gestos mímicos é negar a legitimidade linguística da língua dos 

surdos, pois os gestos pantomímicos não possuem quaisquer estruturas ou regras quanto a seu 

uso e podem variar de um indivíduo para o outro, um exemplo desses gestos são os surdos que 

nunca tiveram contato com língua de sinais e buscam se expressar através de sinais 

“inventados” por eles mesmo, muitas vezes tornando difícil a compreensão por parte do 

receptor, fazendo com que ele busque outros gestos e maneiras para que a comunicação seja 

compreendida, como por exemplo tocar no objeto, ou desenhá-lo, até que entendam o que quer 

dizer, e mesmo assim  pode não ser  verdadeiramente compreendido, para o emissor isso leva 

um tempo para transmitir uma simples palavra que em LIBRAS com apenas um sinal ele seria 

entendido, como no exemplo da palavra ovo. 

A pantomima é muito usada em brincadeiras, peças teatrais, representações 

dramáticas, ou danças, utilizando-se de gestos inventados para transmitir a ideia apresentada, 

mas jamais deverá ser comparada com a língua de sinais dos surdos. 

É importante ressaltar que conforme descreve GESSER (2009) sinais não são gestos, 

quando se trata de uma língua. Segundo o dicionário de linguística e fonética gestos são 

definidos como: 

 

Em seu sentido mais amplo, o termo se refere a qualquer coisa do mundo (que não 

seja a LÍNGUA) em relação à qual a língua está sendo usada – a “situação 

extralinguística”. A expressão “ traços extralinguísticos” pode significar quaisquer 

propriedades de tais situações, ou, em termos mais específicos, propriedades da 

comunicação que não são claramente analisáveis em termos LINGUÍSTICOS (gestos, 

tom de voz etc.). Alguns linguistas nomeiam a primeira classe de traços como 

METALINGUÍSTICOS; outros nomeiam a segunda classe como 

PARALINGUÍSTICOS (Crystal, 2000, p.105-106 apud GESSER,2009, p.23)  

 

  Nesse sentido os gestos não pertencem ao sistema linguísticos, mas podem ser 

pertinentes ao serem usados como auxílio na compreensão da língua oral ou escrita. Outro 
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aspecto que deve ser enfatizado é o fato de muitas pessoas entenderem os sinais da LS como 

sinais icônicos, GESSER (2009, p. 23) afirma que “ embora exista um grau elevado de sinais 

icônicos (beber, árvore, casa, avião...), é importante destacar que essa característica não é 

exclusiva das línguas de sinais. ” A língua de sinais é composta além dos sinais icônicos pelos 

sinais arbitrários, os quais não possuem nenhuma semelhança com a referida expressão. Para 

ALMEIDA (2016, p. 33) “essa arbitrariedade é um dos fatores determinantes na Libras, e a 

define como uma língua que pode expressar ideias abstratas e complexas como qualquer outra 

língua”. 

Outra analogia que se tem da língua de sinais é a de ser considerada um código secreto 

dos surdos que somente eles entendem, essa ideia vem desde o contexto histórico, pois eles 

foram proibidos de se comunicarem através da sua língua natural, e como sempre tiveram 

dificuldades em se relacionar com a língua da sociedade ouvinte utilizavam a comunicação 

através de sinais às escondidas. Padden & Huphries (1998) apud GESSER (2009, p. 25),  

 

Mostram que as escolas, em sua grande maioria, proibiam o uso da língua de sinais 

para a comunicação entre os surdos, forçando-os a falar e a fazer leitura labial. Quando 

desobedeciam, eram castigados fisicamente, e tinham as mãos amarradas dentro das 

salas de aula. 

 

Embora a língua de sinais tenha sofrido rejeições e proibições quanto a seu uso, ela 

nunca deixou de existir, por se tratar de uma língua viva, os surdos, mesmo que escondidos, 

nunca deixaram de usar a LS como meio de comunicação, hoje ela é reconhecida legalmente e 

cada vez mais inclusa nas escolas e na sociedade, e não somente os surdos tem acesso a ela, 

mas todos que a aceitam e reconhecem pode usá-la para se comunicar com os surdos, não 

existindo nenhum código secreto que somente quem é surdo irá entender. 

 “ Assim é correto afirmar que as pessoas que falam línguas de sinais expressam 

sentimentos, emoções e quaisquer ideias ou conceitos abstratos” (GESSER,2009, p. 23). 

Diferente da ideia que se tem em que a língua de sinais são gestos, mímicas ou pantomima, ou 

até mesmo códigos secretos que somente os surdos entendem, como já dita antes, ela tem sua 

estrutura linguística e pode expressar qualquer ideia ou conceitos, pode ser usada como forma 

de comunicação em qualquer âmbito social. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa realizada para o referido Trabalho de Conclusão de Curso constitui-se em 

básica ou pura, quanto as suas formas de abordagens são de modo quantitativo utilizando-se a 

pesquisa de campo para levantamento de dados e qualitativo na qual foi contextualizado a 

educação dos surdos, com ênfase no ensino de LIBRAS. Conforme os objetivos, a pesquisa foi 

de forma exploratória e explicativa. 

Quanto aos procedimentos técnicos foi de modo bibliográfico com a análise de obras 

de autores que abordam assuntos relacionados com a educação dos surdos através do ensino de 

LIBRAS, por meio de artigos científicos impresso e digital, dissertações de mestrado e livros. 

Dessa forma, 

 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos seja 

exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há pesquisas desenvolvidas 

exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Parte dos estudos exploratórios 

podem ser definidos como pesquisas bibliográficas, assim como certo número de 

pesquisas desenvolvidas a partir da técnica de análise de conteúdo. (GIL,2008, p.50) 
 

O delineamento dessa pesquisa também se deu por modo documental, nas quais se 

utilizou como base as principais Leis e Decretos que foram sancionadas e decretadas para 

benefício e reconhecimento do indivíduo surdo e da sua língua ideológica, e a garantia de seus 

direitos quanto cidadãos, como a Lei 10.436 de 24 de abril de 2002 que oficializou a LIBRAS 

como língua dos surdos brasileiros. GIL (2008, p. 51) define que, 

 

O desenvolvimento da pesquisa documental segue os mesmos passos da pesquisa 

bibliográfica. Apenas há que se considerar que o primeiro passo consiste na 

exploração das fontes documentais, que são em grande número. Existem, de um lado, 

os documentos de primeira mão, que não receberam qualquer tratamento analítico, 

tais como: documentos oficiais, reportagens de jornal, cartas, contratos, diários, 

filmes, fotografias, gravações etc. De outro lado, existem os documentos de segunda 

mão, que de alguma forma já foram analisados, tais como: relatórios de pesquisa, 

relatórios de empresas, tabelas estatísticas etc. 

   

Realizou-se também a pesquisa de campo, utilizando o método observacional na escola 

Estadual Garcia Garrido Fermino do município de Peixoto de Azevedo, na sala de aula onde há 

um aluno surdo incluso, analisando o processo educacional desse aluno, com o objetivo de 

entender como a escola considera a inclusão educacional. Nessa sala de aula o aluno conta com 

a presença de uma intérprete, profissional qualificada que o auxilia no desenvolvimento das 

atividades didático-pedagógicas e na interação com alunos e professores ouvintes. Desse modo, 
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Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou 

conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de 

uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as 

relações entre eles. (MARCONI e LAKATOS, 1992, p.185) 

 

Com base nas hipóteses levantadas para a problemática em questão, foi elaborado um 

questionário para professores do ensino médio da escola Estadual Jardim das Flores do 

município de Matupá, a qual não possui alunos surdos, o mesmo questionário foi aplicado para 

os professores do ensino superior da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte que 

lecionam para uma acadêmica surda do curso de pedagogia. Foram analisados e confrontados 

os dados coletados nas duas instituições de ensino. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Apresentação dos Resultados  

  

O questionário elaborado foi aplicado em duas instituições de ensino: na Escola 

Estadual Jardim das Flores, para professores de 1°, 2° e 3° ano do ensino médio, nessa escola 

não havia alunos surdos, mas foi aplicado para averiguar a preparação e a capacitação dos 

professores quanto ao ensino de LIBRAS se caso eles fossem receber alunos surdos incluídos 

em sala de aula e qual seria a ação deles; e na instituição de ensino superior Faculdade de 

Ciências Sociais de Guarantã do Norte, foi aplicado para os professores que lecionam para uma 

acadêmica surda do curso de pedagogia, com intuito de entender como eles lidam com a 

inclusão dessa aluna em suas disciplinas, e o conhecimento que possuem quanto ao ensino e 

aprendizado de LIBRAS, o resultado dessa pesquisa estará apresentado nos gráficos abaixo:  

 

 

FONTE: NASCIMENTO, 2017. 

 

Questionou-se aos professores quais eram suas formações acadêmicas a fim de 

constatar se todos possuíam formação, foram no total nove (09) professores, sendo dois (02) 

formados em Ciências Biológicas (percentual de 22%), um (01) formado em Matemática 

(percentual de 11%), dois (02) formados em Letras Português/ Inglês (percentual de 22%), três 

(03) em pedagogia (percentual de 34%), e apenas um (01) não respondeu quanto a sua formação 

(percentual de 11%). Essa questão também visa saber quais os cursos de formações em 
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licenciaturas que ofertam a LIBRAS como disciplina curricular ou curso de capacitação para 

os docentes que se formaram, é de fundamental relevância que todos os professores, 

independente da área de formação, tenham conhecimento da Língua Brasileira de Sinais. 

 

 

FONTE: NASCIMENTO, 2017. 

 

Foi questionado sobre qual área os professores possuíam especializações, com o 

propósito de constatar se eles estão buscando se especializarem na área da educação especial 

inclusiva, com ênfase para a educação dos surdos, mas nenhum deles responderam terem 

realizado curso de especialização em LIBRAS, apenas um deles respondeu ter especialização 

em educação especial. O maior percentual foi para a especialização em psicopedagogia, onde 

três (03) deles possuem essa especialização (percentual de 25%), e dois (02) responderam não 

terem nenhuma especialização (percentual de 17%), os outros professores responderam ter as 

demais especializações apresentadas no gráfico acima. 
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FONTE: NASCIMENTO, 2017. 

 

Essa questão tem como objetivo saber quais as turmas que os professores trabalham, 

para os que lecionam no ensino superior entender se eles lecionam também para o ensino 

regular, e se na faculdade lecionam para as turmas específicas de sua formação acadêmica.  

Os professores da Escola Estadual Jardim das flores todos lecionam somente para 

alunos do ensino médio e apenas um (01) professor do ensino superior leciona para alunos de 

ensino médio (percentual de 46%); dois (02) professores de Ensino Superior responderam 

lecionar para o Ensino Fundamental nos anos finais (percentual de 15%); quatro (04) 

professores dos questionados responderam lecionar para as turmas do curso de Pedagogia da 

faculdade (percentual de 31%), e para o curso de licenciatura em Letras apenas um (01) 

professor respondeu lecionar (percentual de 8%). Os professores do Ensino Superior trabalham 

para cursos de sua formação específica.  
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FONTE: NASCIMENTO, 2017. 

  

Na Escola Estadual Jardim das Flores não há alunos surdos matriculados, mas segundo 

relatos de professores já houve em anos anteriores alunos surdos inseridos na escola, mas que 

não tinham intérpretes que os auxiliavam em sala, e ficavam dentro da sala de aula apenas para 

estarem “incluídos” no ensino regular. A pesquisa foi feita nessa escola mesmo sabendo não 

possuir alunos surdos, com intuito de confirmar se professores do ensino médio conhecem a 

língua dos surdos e se possuem alguma capacitação para trabalharem com esses alunos, pois a 

qualquer momento eles podem receber  a inclusão de alunos na escola, ou forem para outras 

escolas que tenham alunos surdos, portanto além de não possuírem nenhum (ou pouco) 

conhecimento da LIBRAS eles não apresentavam interesses em obter conhecimento, pelo 

motivo de  no momento não estarem necessitando fazer uso dessa língua.  

Os professores do Ensino Superior lecionam para uma acadêmica surda do curso de 

pedagogia, acompanhada pela mãe em sala de aula, a qual faz o papel de intérprete dos 

conteúdos disciplinares, o questionário foi aplicado para esses professores com o intuito de 

entender como eles lidam com essa aluna, se acontece a interação em sala de aula, se a didática 

trabalhada com ela é diferenciada, para que ela possa acompanhar como os demais acadêmicos.  
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FONTE: NASCIMENTO, 2017. 

 

Na Escola Estadual Jardim das Flores não há alunos surdos matriculados, 

também não há intérpretes de LIBRAS. Já na Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do 

Norte, a mãe da aluna surda tem domínio da língua de sinais e é quem a auxilia em sala de aula, 

no entanto ela não possui qualificação para atuar como intérprete. Na instituição há uma 

profissional qualificada, mas não atua como intérprete, ela exerce a função de professora de 

disciplinas dos cursos de licenciaturas. 
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FONTE: NASCIMENTO, 2017. 

 

Essa questão refere-se as metodologias utilizadas pelos professores para a inclusão dos 

alunos surdos nas disciplinas lecionadas por eles, nesse caso somente na instituição de ensino 

superior, pois os professores da escola de ensino médio não lecionam para alunos surdos 

responderam que utilizam apenas a língua escrita (percentual de 33%) e dois (02) não 

responderam (percentual de 22%). Os professores do ensino superior responderam que utilizam 

a Língua Portuguesa oral, escrita e LIBRAS (percentual de 45%), no entanto não utilizam 

nenhuma metodologia de ensino especializada para a aluna surda, ela acompanha as disciplinas 

junto com os demais alunos somente com o auxílio da mãe em sala de aula. 
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FONTE: NASCIMENTO, 2017. 

 

O atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais é uma 

das metas e estratégias para a política educacional estipulada no Plano Nacional de Educação (PNE), 

aprovado pela Lei 13.005/2014 de 25 de junho de 2014, para os próximos dez anos (2014-2024), 

 

Meta 4: universalizar, para a população de quatro a 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. 

 

O PNE tem como estratégia implantar em todas as escolas, ao longo da sua vigência, 

salas de recursos multifuncionais e promover a formação continuada de professores para o 

atendimento educacional especializado de alunos que necessitam desse atendimento. Para 

alunos surdos além de estarem inseridos na sala de ensino regular, eles têm o direito ao 

atendimento especializado na sala de recurso em horário contrário ao das aulas do ensino 

regular, para melhor desenvolvimento das atividades, pois ele contará com atendimento 

especializado de um profissional com capacitação. 
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Questionou-se aos professores se nas instituições de ensino que lecionavam existiam 

salas de recursos para atender alunos surdos ou com outras necessidades educacionais especiais, 

obtendo as seguintes respostas: cinco (05) responderam que SIM (percentual de 56%), três (03) 

responderam que NÃO (percentual de 33%), e um (01) não respondeu à questão (percentual de 

11%). 

 

 

FONTE: NASCIMENTO, 2017. 

 

Através dessa questão percebe-se que todos os professores questionados reconhecem 

que a LIBRAS contribui para que alunos surdos e ouvintes estabeleçam novos conhecimentos 

por meio da interação em sala de aula, onde os alunos ouvintes adquirem conhecimento da 

língua de sinais para se comunicar com os colegas surdos, e os alunos surdos adquirem 

conhecimento da língua portuguesa escrita. Esse processo de interação se torna mais satisfatório 

quando ouvintes aprendem a LIBRAS, garantindo melhor acessibilidade, inserção e valorização 

do indivíduo surdo, contribui também para que alunos ouvintes venham aprender com os alunos 

surdos e vice-versa. 

Não justificaram
44%

Justificaram
56%

Gráfico 8: A Língua Brasileira de Sinais através do 
processo de interação contribui para que alunos 

surdos e ouvintes estabeleçam novos 
conhecimentos? Justifique.

Todos responderam SIM
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Os professores da Escola Estadual Jardim das Flores responderam as seguintes 

justificativas: “ A comunicação estabelece laços” e que a LIBRAS “ É o elo interacional na 

transmissão do conhecimento”, já três (03) professores não fizeram suas justificativas, as vezes 

por não terem conhecimento do assunto ou por não terem interpretado a questão. 

Os professores da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte responderam 

as seguintes justificativas: “É por meio deste processo de interação que possa existir a 

socialização”; “Ainda que não houvesse o aprendizado de L.P. ou LIBRAS para ambos, surdos 

e ouvintes, somente o processo de interação em si pode trazer novos conhecimentos”; “É um 

meio de comunicação, uma linguagem a mais”, somente um (01) professor não justificou sua 

resposta. 

 

FONTE: NASCIMENTO, 2017. 

 

Com essa questão pretende-se conhecer de quais formas os professores obtiveram o 

contato com a LIBRAS e seus conhecimentos quanto ao processo de comunicação com alunos 

surdos. O que surpreende é que quatro (04) dos professores questionados responderam não 

possuir conhecimento em LIBRAS (percentual de 36%), dois (02) responderam ser através da 

18%

9%

37%

36%

Gráfico 9: Qual seu conhecimento no processo 
de comunicação com alunos surdos?

ATRAVÉS DA DISCIPLINA DE LIBRAS NA GRADUAÇÃO

ATRAVÉS DO CONTATO COM SURDOS DA COMUNIDADE

AO LECIONAR EM ESCOLA QUE  SURDOS ESTÃO INSERIDOS

NÃO POSSUI CONHECIMENTO EM LIBRAS
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disciplina de LIBRAS na graduação (percentual de 18%), um (01) respondeu ser através do 

contato com surdos na comunidade (percentual de 9%), quatro (04) responderam ser ao lecionar 

em escola que surdos estão inseridos (percentual de 37%), sendo que um (01) dos professores 

responderam todas as alternativas.    

                                          

   FONTE: NASCIMENTO, 2017. 

 

Essa questão faz com que os professores se auto avaliem quanto a sua proficiência para 

o atendimento de alunos surdos e reflitam sobre a relevância do professor ter conhecimento da 

LIBRAS, principalmente aqueles que já trabalham com alunos surdos, pois quando o professor 

conhece a língua de sinais e tem interesse em se comunicar com seu aluno surdo e incluí-lo em 

suas aulas a interação dentro da sala com os outros colegas ouvintes se torna mediada por ele, 

pois despertará esse interesse em seus alunos ouvintes, que aceitarão o colega surdo dentro e 

fora da sala de aula, incluindo-o nas atividades em grupo e até mesmo nas brincadeiras, sendo 

assim esse aluno surdo não ficará isolado em seu cantinho dentro da sala de aula se 

comunicando apenas com a intérprete (quando há o auxílio desse profissional), sua 

comunicação será com todos. 

11%

78%

11%

Gráfico 10: Você se considera proficiente para 
atender alunos surdos na sala regular de ensino?

SIM NÃO ENCONTRA-SE EM FORMAÇÃO
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Apenas um (01) professor respondeu que SIM, se considera proficiente para atender 

alunos surdos na sala regular de ensino (percentual de 11%), sete (07) responderam NÃO 

estarem preparados para atender alunos surdos na sala regular de ensino (percentual de 78%), 

e um (01) respondeu estar em formação (percentual de 11%). O professor que respondeu estar 

apto para atender alunos surdos leciona na escola de ensino médio, já o professor que respondeu 

estar em formação leciona na instituição de ensino superior, os que responderam NÃO, são 

quatro (04) professores que lecionam na escola de ensino médio e três (03) que lecionam na 

instituição de ensino superior.  

 

 

FONTE: NASCIMENTO, 2017. 

 

A finalidade dessa questão era saber de qual (quais) forma (s) os professores reagiriam 

ao receber em sala de aula um aluno surdo, mesmo que não possuísse conhecimento e 

habilidades em LIBRAS, quatro (04) deles responderam que buscariam realizar cursos de 

formação continuada em LIBRAS, iriam em busca de se especializarem para poderem atender 

esse aluno (percentual de 36%), um (01) respondeu que reagiria de outra maneira, solicitaria a   
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ajuda dos amigos do estudante, e seis (06 ) deles responderam que solicitariam o auxílio de um 

intérprete em suas aulas (55%). Conforme previsto em Lei, 

 

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

proporcionar aos alunos surdos os serviços de tradutor e intérprete de LIBRAS- 

Língua Portuguesa em sala de aula e em outros espaços educacionais, bem como 

equipamentos e tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação, à informação e à 

educação. (BRASIL, 2005, p. 8). 

 

Desse modo se houver alunos surdos nas instituições de educação básica ou superior 

eles tem o direito aos serviços de um profissional habilitado para a função de intérprete, portanto 

algumas das funções do intérprete é proporcionar a comunicação entre surdos e ouvintes e 

interpretar em LIBRAS para o surdo as atividades didáticas- pedagógicas desenvolvidas em 

sala de aula, porém a responsabilidade em inserir o aluno em suas disciplinas e buscar 

desenvolver uma metodologia especializada e proporcionar a interação  dentro da sala de aula 

é do professor, mas para isso o professor além de solicitar o auxílio do intérprete deve buscar 

se especializar em LIBRAS. 

 

Questão 12: Espaço aberto para acrescentar algum comentário em relação ao seu 

conhecimento em LIBRAS:  

 

Nessa última questão de modo aberta foi deixado para os professores questionados 

relatarem quanto as suas experiências referentes ao ensino aprendizagem da LIBRAS, ou algo 

que quisessem comentar sobre a pesquisa desenvolvida. Apenas três (03) professores não 

fizeram nenhum comentário sobre o assunto. Obteve-se os seguintes comentários: 

 

“Por causa da minha graduação não existir a disciplina de LIBRAS. Fiz alguns cursos 

pontuais, mas que não são suficientes para uma atuação específica. Não encontro dificuldade 

porque contamos com a intérprete em sala” (Professora da Faculdade de Ciências Sociais de 

Guarantã do Norte, formada em Pedagogia). 

 

“ Ao receber um aluno surdo conhecedor da LIBRAS me incitou a buscar um curso de 

formação continuada nessa área. Concluí um curso básico em LIBRAS, mas a falta de praticar 

tal linguagem por 4 anos seguidos que fiquei fora de sala de aula, praticamente anulou meu 

conhecimento que hoje, novamente, preciso buscar aperfeiçoar” (Professora da Faculdade de 

Ciências Sociais de Guarantã do Norte, formada em Letras). 
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“É necessário que nós profissionais da educação busquemos a qualificação com 

respeito à novas práticas inclusivas” (Professora da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã 

do Norte, formada em Pedagogia). 

   

“ A Lei de inclusão é linda, no entanto a contrapartida do Estado em nossa capacitação 

faz-se necessário” (Professor da Escola Estadual Jardim das Flores, não mencionou a sua 

formação). 

 

 “ Precisamos ser proficientes sendo que em algum momento teremos alunos com essa 

necessidade” (Professor da Escola Estadual Jardim das Flores, formado em Ciências 

Biológicas). 

 

“ Falta opção de curso de LIBRAS para a formação de professores” (Professor da 

Escola Estadual Jardim das Flores, formado em Letras Português/Inglês). 

 

 

 

3.2 Análise e Interpretação dos Dados   

 

 Através dos questionários respondidos pode-se perceber que a maioria dos professores 

reconhecem a necessidade de realizarem cursos de capacitação em LIBRAS para atenderem 

alunos surdos em sala de aula, mas na pesquisa foi constatado a falta de preparação tanto dos 

professores do ensino médio como do ensino superior para trabalhar com alunos surdos, pois 

36%  nunca tiveram o contato com a LIBRAS (de acordo com a questão 9 do questionário 

aplicado) que é a língua oficial dos surdos brasileiros, outros não demonstram interesses em 

obter conhecimento dessa língua, entendem que é papel somente do intérprete promover a 

comunicação e a interação (de acordo com a questão 11 do questionário), onde mais da metade 

dos professores responderam que solicitariam o auxílio de um intérprete em suas aulas (55%) , 

vale ressaltar que  a presença do intérprete é imprescindível ,essa profissão é regulamentada em 

Lei 12.319, mas que professores devem promover o desenvolvimento desse aluno surdo em 

suas disciplinas conforme os demais alunos ouvintes. 

Por meio da pesquisa realizada na sala de aula na escola Estadual Garcia Garrido 

Fermino do município de Peixoto de Azevedo, observou-se a relevância do papel do intérprete 

na vida do aluno surdo, pois foi através dessa profissional que esse aluno teve acesso a sala de 



43 

 

ensino regular, conforme relatado por ela, ele era desprezado pela sociedade que o considerava 

muitas vezes um marginal, algumas vezes ele agia de forma agressiva por não ser compreendido 

pelas pessoas ao seu redor, pois usada gestos que somente a família entendia (mímicas) , mas 

após ela ter ensinado a ele a sua língua materna LIBRAS (L1) e a Língua Portuguesa (L2) a 

vida dele mudou, passou a ser visto de outra forma, passou a comunicar-se com os colegas, hoje 

ele é um aluno de fácil relacionamento, carismático e todos gostam dele, com a intérprete ele 

possui um relacionamento amigável, ela muitas vezes acaba ajudando-o em situações de sua 

vida fora da escola, então o seu auxílio passa a ser muito além da sala de aula, ela proporciona 

a esse aluno a acessibilidade dentro e fora da escola. Portanto, observou-se que o professor, 

durante a realização da pesquisa (em uma aula) não se preocupou em trazer para a sala de aula 

materiais especializados para esse aluno, as mesmas atividades que os outros alunos ouvintes 

realizavam foi passada para o aluno surdo, quem o auxiliava na compreensão era a intérprete, 

o professor demonstrou pouco interesse em realizar qualquer comunicação com seu aluno 

surdo, talvez por ele possuir o auxílio da intérprete. 

 

 

 

3.3 Verificação das Hipóteses 

 

Ao analisar os dados da pesquisa de campo foi possível comprovar as hipóteses 

levantadas para o problema de pesquisa o qual questiona porque os professores de ensino 

regular ainda possuem dificuldades quanto a inclusão do aluno surdo em suas disciplinas. Para 

esse problema foram levantadas as seguintes hipóteses: 

 É necessário que o professor quando não possui conhecimento ou habilidades 

em LIBRAS possa ter o auxílio de um intérprete em sala de aula para melhor desenvolvimento 

dos alunos surdos em sua disciplina. 

 A falta de profissionais habilitados (tradutores e intérpretes) é um desafio para a 

acessibilidade e interação dos surdos. 

 A provável falta de conhecimento da LIBRAS pelos professores e pelos alunos 

ouvintes dificultam a inserção do indivíduo surdo no ambiente escolar e na sociedade. 

 A língua de sinais através do processo de interação contribui para que os alunos 

surdos e ouvintes estabeleçam novos conhecimentos, tanto na Língua Brasileira de Sinais como 

na Língua Portuguesa. 
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A primeira hipótese foi confirmada através da questão de número onze (11) onde mais 

da metade (55%) dos professores responderam que ao receber um aluno surdo solicitariam o 

auxílio de intérpretes em suas aulas, reconhecendo a relevância da função desse profissional, 

que tem a sua profissão regulamentada pela Lei 12.319, essa hipótese  também pode ser 

comprovada através da observação de sala de aula da escola do município de Peixoto de 

Azevedo (Escola Estadual Garcia Garrido Fermino) em que possuía a presença da intérprete 

para auxiliar o aluno surdo, se não fosse por intermédio dessa profissional, talvez esse aluno 

surdo não teria acesso a sua língua ideologia e à escola. 

 Porém, ainda há falta de profissionais habilitados para essa função, e na falta desse 

profissional os surdos enfrentam dificuldades dentro e fora da sala de aula, pois na instituição 

de ensino superior se a acadêmica surda não tivesse o auxílio da mãe, a qual faz o papel de 

intérprete, sua comunicação com professores e alunos ouvintes seria dificultosa pelo motivo de 

poucos conhecerem a sua língua, pode-se constatar  essa afirmação através da questão de 

número nove (09) onde 36% responderam não possuir conhecimento em LIBRAS. O intérprete 

proporciona aos surdos a acessibilidade e interação com outros indivíduos surdos e ouvintes, 

segundo Quadros (2004) “ Quando há carência de intérpretes de língua de sinais, a interação 

entre surdos e pessoas que desconhecem a língua de sinais fica prejudicada”, eles ficam 

excluídos de muitas atividades, se tornam incompreensíveis por aqueles que não conhecem a 

língua dos surdos, eles não conseguem evoluir, ficam desmotivados em frequentar a escola, e 

muitas vezes ficam irritados por não serem compreendidos. 

A última hipótese foi afirmada pelos professores através da questão de número oito 

(08) na qual questiona se a LIBRAS através do processo de interação contribui para que alunos 

surdos e ouvintes estabeleçam novos conhecimentos, todos responderam que SIM, justificando 

que a comunicação através da LIBRAS estabelece laços; é o elo interacional na transmissão do 

conhecimento; que é por meio da interação entre surdos e ouvintes que acontece a socialização 

e a transmissão de novos conhecimentos. Faz-se necessário que surdo e ouvintes aprendam a 

LIBRAS para que por meio da interação ambos venham adquirir novos conhecimentos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Segundo a Declaração de Salamanca (1994) “A educação é um direito de todos” e o 

direito a inclusão dos alunos surdos também é garantido pela Constituição Federal de 1988, que 

define no artigo 205 a educação como um direito de todos. O presente trabalho monográfico 

demonstrou através de estudos a relevância da inclusão de alunos surdos no processo de 

escolarização e na sociedade.  

Por meio do contexto histórico destaca-se o quanto as comunidades surdas enfrentaram 

dificuldades no passado para conseguirem a garantia dos seus direitos e serem reconhecidos 

como cidadãos, hoje esses direitos são aparados por leis que dão aos surdos o direito a educação 

e reconhece a Língua Brasileira de Sinais como meio legal de comunicação e expressão de 

utilização corrente das comunidades surdas no Brasil (Lei 10.436). Também é garantido aos 

surdos o atendimento especializado principalmente nas escolas, por intermédio de um 

profissional habilitado em exercer a função de tradutor e intérprete, e além de estarem inseridos 

nas salas de ensino regular eles têm o direito ao atendimento na sala de recursos 

multifuncionais.  

Apesar de grandes lutas e sofrimentos, hoje os cidadãos surdos tem os seus direitos 

garantidos e aparados legalmente, porém destaca-se nesse trabalho os direitos voltados para a 

educação dos surdos. 

Observa-se que a educação dos surdos teve uma grande evolução, portanto a inclusão 

dos surdos ainda é um desafio, através da pesquisa evidenciou-se que as  instituições de ensino 

não possuem professores proficientes para atender os alunos com surdez, nem ao menos 

conhecem a língua de sinais, e a falta de interesse por parte dos professores em buscar se 

especializarem em LIBRAS; a falta de interação dentro da sala de aula e o desinteresse em 

desenvolverem uma metodologia de ensino diferenciada (para que eles venham evoluir 

educacionalmente junto com os demais alunos ouvintes) torna-se visível dentro das salas de 

aulas e devido a isso o rendimento escolar desses alunos são afetados, na qual eles são deixados 

de lado. Outro problema é a carência de profissionais habilitados (intérpretes) nas instituições 

de ensino, acarretando em prejuízos a aprendizagem dos alunos surdos. 

Vale ressaltar a fundamental importância da presença do intérprete em sala de aula, 

que muito contribui para o desenvolvimento dos alunos surdos, mas a inclusão não é realizada 

apenas por esse profissional, todos devem contribuir para a inclusão dos alunos surdos e para 

isso faz-se necessário que professores e alunos ouvintes também aprendam a se comunicar 

através da LIBRAS.   
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O aluno surdo deve sentir-se verdadeiramente incluso dentro da sala de aula, não estar 

ali somente para cumprir a obrigatoriedade da inclusão respaldado em lei, mas participar 

ativamente das atividades como os demais alunos ouvintes, pois eles são capazes de realizarem 

as mesmas atividades, apenas precisam do intermédio da comunicação da língua oral para 

LIBRAS, essa inclusão deve acontecer em todas as disciplinas, com todos os professores, 

independente da área de formação devem conhecer a língua de seus alunos surdos e utilizá-la 

para comunicação com os mesmos. Os profissionais envolvidos no atendimento educacional 

especializado devem realizar cursos de formação continuada, no caso de receberem alunos com 

surdez, devem buscar a especialização em LIBRAS, para que as dificuldades enfrentadas em 

educar os surdos sejam amenizadas.  

O grande problema da inclusão no Brasil é que mesmo os surdos tendo os seus direitos 

amparados por leis, na prática a realidade é outra, pois não acontecem conforme estão escritos, 

faltam profissionais qualificados para atendimento da demanda de alunos com surdez; falta 

interesse da sociedade em geral em conhecerem a língua dos surdos; a grande maioria dos 

surdos no Brasil desconhecem ou pouco conhecem a sua própria língua (LIBRAS), aprendem 

apenas língua portuguesa, apresentam dificuldades na aprendizagem e desmotivados acabam 

abandonando as escolas.  

Outra dificuldade enfrentada por eles é o reconhecimento da sua capacidade e de seus 

direitos pela família, pois deve partir da família o interesse em buscar ajuda para o surdo, dando 

a ele o direito de ser incluso na sociedade. 

 A sociedade deve ser conhecedora das dificuldades e perspectivas da inclusão escolar, 

todos devem favorecer para educação inclusiva: a família, a escola, ouvintes, pois para termos 

escolas inclusivas todos devem acreditar que a educação é um direito de todos e a interação 

proporciona a troca de conhecimentos e valores. 

Com base nos dados históricos não se pode negar que nos dias atuais houve grandes 

avanços, pois, nesse ano (2017) os participantes com surdez tiveram o direito de realizarem o 

Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) com o auxílio do um novo recurso tecnológico, a 

prova em videolibras, ainda em caráter experimental, mas que com certeza foi uma grande 

conquista para a comunidade surda, além desse recurso eles contaram com auxílio de 

tradutor/intérpretes e de leitura labial, esses recursos foram solicitados por eles no ato da 

inscrição conforme as suas necessidades para a realização do exame. 

Os dados dessa pesquisa monográfica concebem a reflexão da necessidade da 

valorização da inclusão dos indivíduos surdos nas escolas e na sociedade, com intuito de 

despertar o interesse pela a busca de conhecimento por parte dos ouvintes, principalmente pelos 
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professores que ainda possuem dificuldades em incluir alunos com surdez em suas disciplinas 

pela falta de conhecimento da língua materna dos surdos, para que a educação seja realmente 

de forma igual um direito de todos. 
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APÊNDICES  

 

FACULDADE DE GUARANTÃ DO NORTE  

Mantida pela união das faculdades de Alta Floresta-Uniflor Rua Jequitibá 40 cx postal 

n°01 – fone (66) 3552-1965 CEP 78.520-000 Guarantã do Norte-MT 

FCSGN                 Licenciatura plena em Letras/Espanhol    

   

Questionário a ser aplicado como parte da pesquisa intitulada: “ Os desafios, história, 

cultura e educação de surdos”.              

QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSORES:  

  

1) Qual a sua formação acadêmica? ______________________________________ 

  

2) Você possui curso de especialização?  

(   ) Não                                                          (   ) Sim  

  

Em qual área? __________________________________________________________     

  

3) Ministra aula para quais turmas?  ______________________________________ 

  

4) Na (s) instituição (ões) de ensino que você leciona há alunos surdos matriculados?  

           (   ) Não                                                      (   ) Sim   

Quantos: _________________  

  

5) Na (s) instituição (ões) de ensino que você leciona há intérpretes de LIBRAS?  

(   ) Não                                                            (   ) Sim  

 Quantos :_________________                              

  

6) Quais as abordagens metodológicas utilizadas na educação do (s) aluno (s) surdo 

(s) na (s) instituição (ões) de ensino que você leciona?  

  

 (   ) Apenas  a língua portuguesa escrita                 (   ) Língua portuguesa oral, escrita e 

LIBRAS  

  

 (   ) Língua portuguesa oral e LIBRAS               (   ) Língua portuguesa escrita e 

LIBRAS   
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7) Na (s) instituição (ões) de ensino que você leciona existe sala de recursos para 

atender o (s) aluno (s) surdo (s) e outros alunos com necessidades educacionais 

especiais?  

(   ) Não                                                         (   ) Sim   

 

8) A Língua Brasileira de Sinais através do processo de interação contribui para que 

alunos surdos e ouvintes estabeleçam novos conhecimentos?   

(   ) Não                                                         (   ) Sim   

  

 Justifique __________________________________________________________ 

  

9) Qual seu conhecimento no processo de comunicação com alunos surdos?  

(   )  Através da disciplina de LIBRAS na graduação  

(   )  Através do contato com surdos da comunidade  

(   ) Ao lecionar em escola que  surdos estão inseridos  

(   ) Não possui conhecimento em LIBRAS  

  

10) Você se considera proficiente para atender alunos surdos na sala regular de 

ensino?  

(   ) Não                 (   ) Sim           (  ) Encontra-se em formação   

  

11) Como reagiria ao receber um aluno surdo, ainda que não possua conhecimento e 

habilidades na língua brasileira de sinais?   

 (   ) Nenhuma, continuaria as aulas normal  em língua portuguesa oral e escrita para 

todos     

 (   )  Solicitaria o auxílio de um intérprete em suas aulas  

 (   )  Buscaria realizar cursos de formação continuada em LIBRAS   

 (   ) De outra maneira. Como? ____________________________________________ 

  

12) Espaço aberto para acrescentar algum comentário em relação ao seu 

conhecimento em LIBRAS:  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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