
 



 



 

 

 

 
 

 
 

VOLUME 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDOS SURDOS EM DESTAQUE: 

PRÁTICAS E PESQUISAS 

 
Claudia Regina Vieira 

Marcio Hollosi 

Organizadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conselho Editorial Pontes 

 
Angela B. Kleiman 

Unicamp – Campinas 

 
Clarissa Menezes Jordão 

UFPR – Curitiba 

 
Edleise Mendes 

UFBA – Salvador 

 
Eliana Merlin Deganutti de Barros 

UENP – Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 
Eni Puccinelli Orlandi 

Unicamp – Campinas 

 
José Carlos Paes de Almeida Filho 

UnB – Brasília 

 
Maria Luisa Ortiz Alvarez 

UnB – Brasília 

 
Suzete Silva 

UEL – Londrina 

 
Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva 

UFMG – Belo Horizonte 

 

 

Pontes Editores 

Rua Francisco Otaviano, 789, Jd. Chapadão 

Campinas, SP 

13.070-056 

+55 (19) 3252-6011 

ponteseditores@ponteseditores.com.br 

www.ponteseditores.com.br 

 

2022 – Brasil 

mailto:ponteseditores@ponteseditores.com.br
http://www.ponteseditores.com.br/


 



 

 

 

 

Copyright © 2022: Dos organizadores e da Editora 

 
Todos os direitos desta edição são reservados. 

A Editora não se responsabiliza pelas opiniões emitidas nesta publicação. 

 
TITULO DA OBRA: ESTUDOS SURDOS EM DESTAQUE: 

PRÁTICAS E PESQUISAS 

Organizadores: Claudia Regina Vieira e Marcio Hollosi 

 
Coordenação editorial: Pontes Editores 

Coordenação da coleção: Conselho Científico PPGESIA/Unifesp 

 
Projeto Gráfico: Editorar Multimídia 

Capa: Organizadores 

Revisão e Normatização: Conteúdo, revisão e confiabilidade são 

responsabilidade dos autores 

Editoração e Diagramação: Editorar Multimídia 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Universidade Federal de São Paulo 
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
Programa de Pós-Graduação em Educação e 

Saúde na Infância e na Adolescência 

 

 

Reitor 

Prof. Dr.Nelson Sass 

Vice-Reitora 

Profa. Dra. Raiane Patrícia Severino Assumpção 

 
Diretor da EFLCH-Guarulhos 

Prof. Dr. Bruno Konder Comparato 

Vice-Diretora da EFLCH-Guarulhos 

Profa. Dra. Sandra Regina Leite de Campos 

 
Programa de Pós-Graduação em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência 

Coordenadora Profa. Dra. Maria de Fátima Carvalho 

Vice-Coordenadora Profa. Dra. Luciane de Fatima Bertini 

 

 

 

Amália Neide Covic 

Conselho Científico 

Luciane de Fatima Bertini 

Universidade Federal de São Paulo, Brasil 

 
Cícera Aparecida Lima Malheiro 

Universidade Estadual Paulista, Brasil 

 
Cláudia Berlim de Mello 

Universidade Federal de São Paulo, Brasil 

 
Denise Maria de Carvalho Lopes 

Univ. Federal Rio Grande do Norte, Brasil 

 
Derlis Ortiz Coronel 

Universidad Nacional de Asunción, Paraguay 

 
Elizabeth dos Santos Braga 

Universidade de São Paulo, Brasil 

 
Fernanda Miranda da Cruz 

Universidade Federal de São Paulo, Brasil 

 
Laure Kloetzer 

Université de Nêuchatel, Suíça 

Universidade Federal de São Paulo, Brasil 

 
Maria de Fátima Carvalho 

Universidade Federal de São Paulo, Brasil 

 
Mariana Guedes Seccato 

Universidade Estadual de Londrina, Brasil 

 
Maria Sylvia de Souza Vitalle 

Universidade Federal de São Paulo, Brasil 

 
Nikolai Veresov 

Monash University, Austrália 

 
Rubens Lacerda de Sá 

Instituto Federal de São Paulo, Brasil 

 
Sueli Salles Fidalgo 

Universidade Federal de São Paulo, Brasil 

 
Wanda Maria Junqueira de Aguiar 

Pontifícia Univ. Católica de São Paulo, Brasil 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Este trabalho está licenciado sob uma Licença Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional 

Para ver uma cópia desta licença, visite https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pt 

 

Estudos surdos em destaque [livro eletrônico] : 
práticas e pesquisas / [organização Claudia 
Regina Vieira, Marcio Hollosi]. -- 1. ed. -- 
São Paulo, SP : Universidade Federal de São 
Paulo ; Campinas, SP : Pontes Editores, 2022. -- 
(Coleção educação e saúde ; 2) 
PDF 

 

Vários autores. 
Bibliografia. 
ISBN 978-65-87312-30-9 

 

1. Língua Brasileira de Sinais 2. Pesquisa 
científica 3. Políticas educacionais 4. Políticas 
públicas 5. Surdos - Educação I. Vieira, Claudia 
Regina. II. Hollosi, Marcio. III. Série. 

22-101062 CDD-371.912 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índices para catálogo sistemático: 

1. Educação de surdos 371.912 
 

Eliete Marques da Silva - Bibliotecária - CRB-8/9380 



 

 

 

 

SUMÁRIO 

Prefácio 

Rosane Aparecida Favoreto da Silva ................................................. 11 

Apresentação 

Claudia Regina Vieira 

Marcio Hollosi ................................................................................... 15 

CAPÍTULO 1 

O surdo na pós-graduação: relatos de experiência 

Adriana Horta de Matos 

Daniel de Resende Santos 

Mariangela Alves de Lima ............................................................................19 

CAPÍTULO 2 

Da sala de aula à academia: O cotidiano escolar que motiva a pesquisa 

Aldeis Paula de Almeida 

Desirée Ferreira Nogueira 

Claudia Regina Vieira ..................................................................................35 

CAPÍTULO 3 

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) nas plataformas de 

videoconferências no contexto da pandemia- os registros das 

interações que reforçaram as desigualdades sociais 

Sandra Regina Leite de Campos 

Marcio Hollosi 

Claudia Regina Vieira ..................................................................................53 

CAPÍTULO 4 

Bilinguismo para surdos: uma análise de diferentes práticas 

em duas escolas bilíngues 

Débora Rodrigues Moura 

Maly Magalhães Freitas ...............................................................................67 

CAPÍTULO 5 

Alfabetização e letramento visual na educação de surdos: 

um olhar sobre o uso das imagens nas práticas pedagógicas 

embasadas na iconografia 

Dênis Pereira dos Santos 

Marcio Hollosi ..............................................................................................85 



 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

A formação docente para a educação de Surdos: um olhar reflexivo 

Lucineide Machado Pinheiro 

Jaqueline Gomes Souza.................................................................... 107 

CAPÍTULO 7 

Marcos históricos na história da educação de surdos: 

do código civil de 1961 à lei brasileira da inclusão 

Claudia Regina Vieira 

Karina Soledad Maldonado ............................................................. 133 

CAPÍTULO 8 

Políticas públicas educacionais: pelos direitos dos alunos surdos, 

pelos direitos de todos 

Valéria da Silva Bezerra .................................................................. 151 

CAPÍTULO 9 

Um outro olhar para a produção textual de surdos e estrangeiros 

Edelian Geber Andrade Pedrosa 

Sandra Regina Leite de Campos ................................................................ 175 

CAPÍTULO 10 

Reflexões sobre as práticas pedagógicas de professores de língua 

portuguesa na educação bilíngue para surdos 

Wenis Vargas de Carvalho 

Marcio Hollosi ........................................................................................... 197 



 

 
 

 
 

 

Prefácio 

Um livro é a materialização de ideias e pesquisas de autores por meio 

da escrita para que ecoem aos leitores, possibilitando reflexões e novos 

conhecimentos sobre determinado tema. 

Entretanto, a publicação pouco diz sobre como começa o livro. Antes 

dela muitas coisas aconteceram, notadamente as inquietações e os estudos 

dos autores e organizadores e as marcas dos seus envolvimentos com seus 

temas de investigação para que o livro pudesse se materializar. 

Quando recebi o convite para escrever este prefácio eu me lembrei 

de um vinho que havia degustado e despertado a minha imaginação com 

a história do Marco Zero na região do Rio da Prata, no Uruguai. Essa 

lembrança me levou a pensar em uma analogia entre a escolha de um “marco” 

e o momento da publicação de um livro. O Rio da Prata é um estuário que 

se origina da junção dos rios Paraná e Uruguai, banhando as margens do 

Uruguai e da Argentina, expandindo-se amplamente ao encontro do oceano 

Atlântico. Ou seja: antes do nascimento do Rio da Prata, as águas dos rios 

que o formaram percorreram um longo curso e ao se encontrarem criam 

este amplo estuário, misturando-se às águas do mar e passando a fazer parte 

do oceano. 

Os rios percorrem o seu curso, recebem e geram afluentes, desaguando 

em outras águas… em analogia, os livros recebem a escrita de cada um dos 

seus autores e ao chegarem aos leitores possibilitam novos olhares, novas 

ideias e novas pesquisas: um rico oceano aberto a todo tipo de navegação 

e investigação! 

Assim como no Marco Zero do rio, houve uma história anterior à 

publicação deste livro, mobilizando vários pesquisadores a se encontrarem 

com as suas águas, com as suas ideias, com as suas experiências e as suas 

pesquisas, reunindo-se em torno a um tema comum e originando o livro: 

Surdos em destaque: práticas e pesquisas. 
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O livro organizado por Marcio Hollosi e Claudia Regina Vieira, 

coloca a educação de surdos no centro do debate, abordando práticas e 

pesquisas envolvendo vários temas situados no campo dos Estudos Surdos. 

“Escrevemos para transformar o que sabemos e não para transmitir o 

já sabido” apontaram Larrosa e Kohan (2015, s/n)1; nesta perspectiva, 

espera-se que o conhecimento amplo de práticas e pesquisas contribuam 

para a transformação do que se sabe, auxiliando nos questionamentos, 

eliminando dúvidas sobre a importância da língua de sinais para as 

pessoas surdas e tendo a visualidade do jeito surdo de ser como eixo das 

propostas educacionais. 

Ressalto a necessidade de ruptura com as ideias essencialistas que 

ainda pairam sobre a educação de surdos em detrimentos das questões 

linguísticas e culturais. Pois mesmo existindo uma legislação que reconhece 

a Libras e institui sobre a educação bilingue, na prática ainda é necessário 

lutar pelo reconhecimento desta língua no interior dos sistemas escolares, 

pela garantia da aquisição da língua de sinais e aprendizagem da língua 

escrita, pelo direito à comunicação, por políticas linguísticas, pelo acesso às 

informações na sua língua natural e até pelo entendimento básico do que 

é a educação bilíngue de surdos. 

Que obras como esta façam ecoar cantos de experiências (LARROSA, 

2015)2, difundindo questões - filosóficas, linguísticas, sociolinguísticas 

e políticas - que fazem parte dos Estudos Surdos, ressoando em outras 

experiências, em outros cantos e desaguando em outros rios. Esses cantos de 

experiências muitas vezes podem ser de protesto, de rebeldia, ou cantos de luta 

contra as formas dominantes de linguagem, de pensamento e de subjetividade, 

o que vem ao encontro das lutas encampadas pelo movimento surdo. 
 

 

 

 

1 LAROSSA, J.; KOHAN, W. Apresentação da coleção. In LAROSSA, J. Tremores: escritos sobre 

experiência. Tradução Cristina Antunes, João Wanderley Geraldi. 1a ed. Belo Horizonte: Autêntica 

Editora, 2015. 
2 LAROSSA, J. Tremores: escritos sobre experiência. Tradução Cristina Antunes, João Wanderley 

Geraldi. 1a ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015. 
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Finalizando, parabenizo os organizadores e autores pela produção do 

livro, por se ex-porem, no sentido usado por Larrosa (2015); ou seja, por se 

mostrarem e convidarem os seus leitores a uma ex-posição, oportunizando que 

as coisas lhes passem, toquem e aconteçam enquanto sujeitos da experiência. 

Que Surdos em destaque: práticas e pesquisas seja um grande rio em 

curso que segue encontrando outras águas e desaguando em diversos espaços! 

Rosane Aparecida Favoreto da Silva 

Verão 2022 
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Apresentação 

“Estudos Surdos em destaque: Práticas e Pesquisas”, organizados 

por nós professores doutores Claudia Regina Vieira e Marcio Hollosi, 

apresenta textos dos estudantes matriculados, egressos e alunos especiais do 

Programa de Pós-graduação em Educação e Saúde da Unifesp/SP sobre as 

pesquisas realizadas em torno das questões relacionadas as pessoas surdas e 

seus embates sociais, políticos, culturais e educacionais. 

Esta coletânea de 10 (dez) capítulos circunscreve um campo de pesquisa 

e as discussões acerca da presença e permanência de estudantes surdos na 

pós-graduação e principalmente sua ascensão educacional através das políticas 

públicas conquistada ao longo dos anos, bem como das ações educacionais, 

sociais, políticas e culturais desta população. 

Para contemplar estas questões, Matos, Santos, Lima que são 

discentes do Programa de Pós-graduação em Educação e Saúde na Infância 

e Adolescência apresentam o texto “O surdo na pós-graduação: relatos de 

experiência” e contam sobre as experiências, trajetória e quebra de barreiras 

que enfrentam/ram há muito o que conquistar e como é ser surdo numa 

universidade pública no estado de São Paulo, principalmente considerando 

o período em que nos encontramos nestes últimos anos com a pandemia 

causada pelo Covid 19 que obriga termos interações de forma remota. E 

no texto de Vieira, Almeida e Nogueira elas mostram o quanto as práticas 

docentes incentivam a realização de pesquisas acadêmicas, principalmente 

para fomentar as discussões nos espaços escolares no texto “Da sala de aula 

à academia: O cotidiano escolar que motiva a pesquisa”. 

Em seguida, o texto “A Língua Brasileira de Sinais (Libras) nas 

plataformas de videoconferências no contexto da pandemia- os registros 

das interações que reforçaram as desigualdades sociais” Campos, Hollosi 

e Vieira apresentam como foi realizada a adaptação dos trabalhos para 

o modo remoto quando o afastamento social foi imposto por conta das 

consequências da pandemia causada pela Covid 19. 
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Moura e Freitas traz o “Bilinguismo para surdos: uma análise de 

diferentes práticas em duas escolas bilíngues”. Nesse texto, as pesquisadoras 

conceituam o bilinguismo para surdos e apresentam duas experiências a 

partir de atividades práticas com os alunos, em instituições escolares, onde 

o bilinguismo é apresentado como diretriz. Na sequência Santos e Hollosi 

apresentam uma visão diferenciada para falar sobre as atividades pedagógicas 

para estudantes surdos no texto “Alfabetização e letramento visual na 

educação de surdos: um olhar sobre o uso das imagens nas práticas 

pedagógicas embasadas na iconografia”. 

Em “A formação docente para a educação de Surdos: um olhar 

reflexivo” as autoras Pinheiro e Souza se inspiram na metodologia da 

PCCol (Pesquisa Critica de Colaboração) para problematizar a formação de 

professores para estudantes surdos, como seres reflexivos no planejamento 

das ações educativas. 

No texto “Marcos históricos na história da educação de surdos: do 

código civil de 1961 à lei brasileira da inclusão” Vieira e Molina traçam 

o percuso da legislação a partir do código civil de1961 até a promulgação 

da Lei Brasileira da Inclusão que alicerçou algumas ações para inclusão e 

permanência de surdos nas diversas esferas da sociedade. Em seguida Bezerra 

apresenta uma análise das políticas públicas que garantem direitos as pessoas 

com deficiência, dando ênfase as voltadas para a comunidade surda com o 

texto “Políticas públicas educacionais: pelos direitos dos alunos surdos, 

pelos direitos de todos”. 

Pedrosa e Campos traz o “Um outro olhar para a produção textual 

de surdos e estrangeiros” uma reflexão acerca do preconceito gerado em 

relação à comunidade surda, no que se diz respeito à escrita e estrangeiros 

que utilizam a língua portuguesa como segunda língua. 

Por fim em “Reflexões sobre as práticas pedagógicas de professores 

de língua portuguesa na educação bilíngue para surdos” os autores 

Carvalho e Hollosi, apresentam um panorama atual de como tem acontecido 

o ensino da língua portuguesa para estudantes Surdos no ensino fundamental 

de uma escola bilíngue situada na região Sul do País. 
 

 

16 | Estudos surdos em destaque: práticas e pesquisas 



 

 
 

 
 

 

Estudos Surdos em destaque: Práticas e Pesquisas é uma coletânea de 

aproximação entre a escola e a academia, fazendo com que os estudantes 

da pós-graduação divulgue seus estudos e que o “chão da escola” possa se 

apropriar destes estudos fazendo a transformação em seus espaços, a ideia 

é aproximar estes dois universos. 
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CAPÍTULO 1 

O surdo na pós-graduação: relatos de experiência 
 

 

 

 
Resumo 

Adriana Horta de Matos 

Daniel de Resende Santos 

Mariangela Alves de Lima 

Este texto mostra o relato de três estudantes do Programa de Pós-graduação 

em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência da Unifesp, todos 

Surdos, contando um pouco sobre as experiências, trajetória e quebra de 

barreiras. Ainda há muito o que conquistar e neste capítulo o foco será 

como é ser surdo numa universidade pública no estado de São Paulo, 

principalmente considerando o período em que nos encontramos nestes 

últimos anos com a pandemia causada pelo Covid 19 que obriga termos 

interações de forma remota. 

Palavras-chave: Surdo; Pós-graduação; Relato de experiência; Libras. 

 
Introdução: 

O Bilinguismo, no Brasil, é uma perspectiva almejada na educação 

de estudantes surdos, muito embora revele desafios e obstáculos, incluindo 

a relação entre a Libras e a Língua Portuguesa. Entre o século 19 e 20, os 

surdos sofriam porque a sociedade não tinha conhecimento sobre Língua 

de Sinais, a legislação não era adequada e as pesquisas estavam centradas 

principalmente na Oralização, embora alguns autores já começassem a 

escrever sobre a sinalização. Muitos familiares impulsionados pelo contexto 

social, no entanto, ainda tratavam os surdos como pessoas que precisavam 

de reabilitação para convívio social, Monteiro diz: 
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Em décadas passadas, existiam famílias ouvintes que “escondiam” 

os filhos surdos com “vergonha” de terem concebido uma criança 

fora dos padrões considerados normais; por isso, os surdos 

quase não saíam de casa ou sempre ficavam acompanhados 

dos pais. A comunicação dos pais com os filhos surdos era 

muito complexa, pois esses pais não sabiam a Língua de Sinais 

e não a aceitavam; achavam que era “feio” fazer “gestos” ou 

“mímica” (não língua de sinais). Os filhos sentiam-se isolados. 

O bloqueio no desenvolvimento da Língua de Sinais causou 

problemas sociais, emocionais e intelectuais na aquisição da 

linguagem dos surdos. Além disso, esses indivíduos também 

não conseguiam alcançar suas metas e seus objetivos devido 

ao preconceito e à marginalização existentes, na sociedade, 

em relação à Língua de Sinais e à construção da identidade 

cultural surda brasileira, que era “isolada” e “discriminada”. 

Ultimamente, observa-se um processo de mudança significativa 

do olhar da sociedade em relação à questão do surdo, sua língua 

e cultura. Entretanto, esse é ainda um processo muito lento 

dentro das políticas educacionais da sociedade brasileira. Até 

poucos anos atrás a Língua Brasileira de Sinais era vista como” 

tabu”, pois não havia sido atribuída a Língua de Sinais o status 

de língua. Ela era apenas considerada como “linguagem” e não 

língua (Monteiro, 2006, p. 279).” 

Devido o movimento das pessoas surdas pelo direito linguístico e de 

valorização, se fez necessário o reconhecimento da língua de sinais a partir da 

Lei nº 10.436/02, que instituiu a Libras como língua da comunidade surda. 

É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão 

a Língua Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de 

expressão a ela associados. 

Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais 

- Libras a forma de comunicação e expressão em que o sistema 

linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical 

própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de 

ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do 

Brasil. (BRASIL, 2002) 
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Tudo isso foi conquistado graças ao movimento social e político e teve 

como objetivo resgatar os surdos da marginalização linguístico-educacional 

vivenciada durante décadas. 

A educação de surdos é um assunto inquietante, principalmente 

pelas dificuldades que impõe e por suas limitações. As propostas 

educacionais direcionadas para o sujeito surdo têm como 

objetivo proporcionar o desenvolvimento pleno de suas 

capacidades; contudo, não é isso que se observa na prática. 

Diferentes práticas pedagógicas envolvendo os sujeitos surdos 

apresentam uma série de limitações, e esses sujeitos, ao final 

da escolarização básica, não são capazes de ler e escrever 

satisfatoriamente ou ter um domínio adequado dos conteúdos 

acadêmicos. (LACERDA, 1998, p. 68). 

Lutar por educação bilíngue de qualidade tem sido uma constante para 

os surdos brasileiros, isso porque mesmo com a língua de sinais tendo sido 

reconhecida e o decreto 5.626/05 tendo traçado metas para a inclusão social 

dos surdos e da língua, a sociedade ainda enxerga a libras como ferramenta 

para alcançar a língua majoritária, no caso do Brasil a língua portuguesa e 

ainda existe uma subordinação entre as línguas. 

É neste contexto de luta que nós, três discentes, queremos contar 

um pouco da nossa trajetória e assim mostrar como temos enfrentado as 

barreiras que encontramos na pós-graduação, bem como as conquistas que 

já acumulamos. Somos do programa de pós-graduação em Educação e Saúde 

da Unifesp que tem feito um movimento bastante interessante de inclusão 

de surdos em seu interior. 

 
Relato 1 - Mariangela abrindo as portas 

A educação para surdos no Brasil sempre foi colocada à margem, como 

algo a ser contido, isolado, não sendo tão ampla como deveria ser e nem 

abrangente socialmente, como se espera de uma política de inclusão. Desde 

1856, com a criação do Colégio Nacional para Surdos-Mudos de Ambos os 

Sexos (primeira denominação do atual Instituto Nacional de Educação de 
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Surdos), esta ideia permeia as ações de educação e conhecimento de que estes 

alunos deveriam receber, por parte de instituições que cuidam deste tema. 

O modelo ali adotado, de uma educação “especial”, era estigmatizador e 

favorecia a discriminação e a segregação de alunos nestas instituições, muito 

ao contrário do modelo inclusivo, adotado largamente após os anos 90 e 

que favorecia a sociedade, ao ensinar como conviver com estas diferenças. 

Minha trajetória escolar, porém, caminhou entre estes dois mundos 

de diferentes concepções educativas para pessoas surdas. No início de meus 

estudos, encarei dificuldades que são naturais e fui aluna em uma escola 

estadual, onde havia salas especiais para alunos com deficiência de fala e de 

audição, como era dito na época. A escola mantinha a abordagem oralista, 

seguindo os preceitos elaborados inicialmente por Samuel Heinicke em 1780 

(sendo este o primeiro educador a desenvolver uma instrução sistemática 

para os surdos na Alemanha). 

A abordagem oralista, para o ensino de crianças surdas, visa capacitá- 

los a utilizar a língua dos ouvintes como única possibilidade linguística3, 

sendo a língua na modalidade oral, o meio e fim dos processos educativos. 

Depois deste período inicial, mudei de escola e fui estudar no interior 

de São Paulo. Nesta escola, as dificuldades foram maiores, houve, inclusive, 

uma conversa de meus pais com a professora solicitando que, para auxiliar 

na compreensão do conteúdo, esta falasse bem devagar e repetisse várias 

vezes, para que eu pudesse fazer a leitura labial, para entender a instrução 

ministrada. Minha mãe contratou também uma professora particular, para 

dar suporte na deficiência do meu aprendizado. 

Na 4a série, voltei para São Paulo, e fui para outra instituição, nesta 

escola tive uma professora muito paciente que me ajudou a entender o 

significado dos textos. Na 6a série, já em outra escola, no período noturno, 

me deparei com colegas mais velhos, mais compreensivos e tolerantes que 

permitiram e facilitaram uma interação melhor. 

Aos 18 anos iniciei o curso de Magistério em São Paulo, que norteou a 

carreira por mim escolhida. Senti a importância da consulta dos dicionários em 
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busca do significado das palavras e de seus respectivos sinônimos, encontrando 

minha vocação. Também nesta época, simultaneamente, passei a fazer parte 

da Associação de Surdos de São Paulo. 

Em 1989, ingressei no ensino superior, cursando a graduação em 

Pedagogia, com foco em EDAC (Educação Deficiente Áudio Comunicação) 

na FMU - Faculdades Metropolitanas Unidas em São Paulo. Após completar 

minha graduação, fiz algumas disciplinas como aluna especial no programa 

de pós-graduação em Educação e Saúde da Unifesp. Obtive bons resultados, 

em especial como o apoio de bons intérpretes de Libras (Língua Brasileira 

de Sinais), fruto da consolidação da Lei Federal nº 10.436, de 24 de abril 

de 20024, que vem apoiando a comunidade surda. 

Esta legislação reconhece a Libras como língua das comunidades 

surdas, e a partir deste marco regulatório aumentou o número de pessoas 

surdas que têm ingressado no ensino superior e na pós-graduação. Depois 

que finalizei as disciplinas, procurei me inscrever no processo seletivo para o 

mestrado, visando me qualificar na temática de educação de surdos. Participei 

do processo seletivo e fui admitida no curso de pós-graduação, fiz minha 

matrícula, porém, encontrei algumas dificuldades para o acompanhamento 

das aulas, pois não havia o suporte da intérprete. Fiz a solicitação de intérprete 

na secretaria, para que eu pudesse acompanhar as aulas pois, apesar de ter 

uma boa leitura labial, é de extrema dificuldade a leitura labial através dos 

encontros remotos. 

Para facilitar a compreensão dos conteúdos lecionados nas aulas, 

precisei utilizar uma ferramenta do meu celular. Um aplicativo, Transcriber, 

que transcreve a fala em texto. Durante as aulas usava o aplicativo e apenas 

solicitava ao professor/professora que falasse mais pausado para melhor 

transcrever. Usei este aplicativo por pouco tempo, logo a disponibilizou 

a intérprete, num primeiro momento, em trabalho voluntário. Causava 

alguma dificuldade pois, se a aula estendesse um pouco, já não tinha mais 

intérprete, porque ela precisava trabalhar em outro local. Uma situação 

peculiar ocorreu em um dia em que em São Paulo era feriado e na cidade 

de Guarulhos não. O intérprete, morador na capital, não compareceu. 
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Em algumas aulas tive intérprete, porque meu professor não suportou a 

situação de ver que só acompanhava com intérprete e através da contratação 

particular e com auxílio de outros colegas do programa bancou os honorários 

dos profissionais. 

Passei a procurar intérpretes que quisessem fazer um trabalho voluntário, 

realizando a interpretação das aulas, no entanto só foi possível em apenas 

2 aulas. Umas das colegas de sala de aula se ofereceu para fazer a tradução 

e, somente no encerramento do ano letivo, conseguimos a contratação de 

uma empresa para realizar a interpretação das atividades. 

Há muito incentivo e apoio dos professores e colegas do programa. 

O problema está nas questões burocráticas e financeiras para a contratação 

de intérpretes, por parte da universidade. Esta é uma política inclusiva e que 

deveria ser encampada pelas Pró-reitorias e pela reitoria como fundamental, 

para se promover a inserção dessa parcela da população que deseja e aspira 

concluir suas pesquisas. Ao refletir sobre a participação do intérprete no auxílio 

e na facilitação do aprendizado, para alunos surdos, Audrei Gesser5  afirma que: 

O intérprete tem tido uma importância valiosa nas interações 

entre surdos e ouvintes. Na maioria dos casos, os intérpretes 

têm contato com a língua de sinais a partir dos laços familiares 

e da convivência social com os vizinhos e amigos surdos 

(ocorrendo geralmente em espaços escolares e religiosos). 

(GESSER, 2009, p.47). 

Surdos viveram anos com problemas de escolarização devido a 

comunicação. Hoje, nós surdos temos o reconhecimento da Libras para 

acessibilidade, o direito linguístico, a identidade e a cultura surda. O surdo 

estudar e fazer um Mestrado ou Doutorado é muito recente. Portanto, além 

de outras melhorias, precisamos de contratações de intérpretes, para que os 

surdos se multipliquem nestes espaços. 

O ingresso de surdos no ambiente acadêmico é de suma importância 

para o desenvolvimento linguístico, educacional e social. A inserção destes 

novos atores serve para quebrar paradigmas e alterar a percepção que a 

sociedade ouvinte possui: de que surdos têm e terão dificuldade de concluir 
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uma graduação ou um título de pós-graduação. O Decreto Federal nº 5.626 de 

22 de dezembro de 2005, regulamentou a lei anterior e determinou a inclusão 

de Libras como disciplina obrigatória nos currículos dos cursos de formação 

de professores e nos cursos de fonoaudiologia tem esta função: gerar, através da 

obrigação, as condições para que alunos surdos possam ser vistos e reconhecidos 

em salas de aulas de cursos de graduação e pós-graduação. A comunidade surda 

vem conquistando um espaço importante no que se refere à educação, cabe 

agora à sociedade como um todo, a concretização e democratização desses 

espaços, consolidando o corpo regulatório e, efetivamente, proporcionando 

maiores oportunidades aos surdos no campo do ensino superior no Brasil. 

 
Relato 2 – Adriana renascendo como pesquisadora 

Para situá-los gostaria de começar falando da minha trajetória antes 

do ingresso do Mestrado, porque é a partir deste processo que fica explícito 

o que vim buscar na academia. 

Nasci surda na década de 1970, por incompatibilidade sanguínea dos 

meus pais que são primos de primeiro grau. Nesta década a educação de 

surdos era totalmente voltada para a abordagem do oralismo. 

O Oralismo como abordagem educacional priorizava a fala e 

todo o trabalho elaborado visava reabilitar os surdos, torná-los 

“normais”, próximos aos ouvintes. Era necessário fazê-los falar 

como se fossem ouvintes, ainda que sem a mesma fluência e/ 

ou entonação, para que a partir daí fossem ensinados. Esse 

método colocava a responsabilidade do sucesso e/ou fracasso 

no indivíduo, e proibia o uso dos gestos. (VIEIRA, 2017, p.50) 

Eu e meus irmãos, também surdos, fomos incentivados a aprender 

a falar a língua portuguesa na modalidade oral e impedidos de ter contato 

com a língua de sinais por orientação dos profissionais da área da saúde. As 

lembranças que tenho desta fase se resumem a treinamentos de fala e uso 

de aparelhos auditivos. Com o apoio e dedicação da minha mãe que assistia 

sessões de treinamento de fala com uma fonoaudióloga que permitiu que ela, 

ao invés de nós, três filhos surdos, aprendesse as estratégias e o treino para 
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estimulação da fala, em Minas Gerais, e assim reproduzisse esses aprendizados 

em casa, afinal não era possível pagar a terapia para todos. 

A abordagem educacional oralista é aquela que visa a capacitar 

a pessoa surda a utilizar a língua da comunidade ouvinte na 

modalidade oral como única possibilidade linguística, de modo 

que seja possível o uso da voz e da leitura labial tanto nas 

relações sociais como em todo processo educacional. A língua 

na modalidade oral é, portanto, meio e fim dos processos 

educativo e de integração social. (SÁ, 1999, p. 69, grifo nosso) 

Durante toda minha vida escolar, frequentei a sala de aula junto com 

alunos ouvintes e com professores que não conheciam as especificidades 

dos surdos. A escola em todo tempo era para mim um espaço rígido e 

desconfortante, porque me forçava viver um período de 4 (quatro) horas 

diárias sem amigos, excluída das atividades lúdicas e sem progressos no 

processo de aprendizagem. 

Tudo mudou quando me foi dada a oportunidade de conhecer uma 

escola bilíngue para surdos na Prefeitura Municipal de São Paulo, algo que 

jamais imaginei, parece incrível, mas eu desconhecia que houvesse mais 

surdos no mundo além de mim e meus irmãos. Uma sensação de alegria 

imediata por encontrar muitos estudantes surdos, uma nova comunidade 

na qual foi inserida somente aos 23 anos de idade, neste dia renasci. 

Aprendi nos primeiros contatos com a comunidade surda que o 

oralismo foi de fato um fracasso, que tinha como foco estimular a fala 

para nos aproximarmos de uma pessoa ouvinte, impedindo os surdos de 

terem o direito de ser diferente, oprimindo o nosso direito comunicacional 

prejudicando assim, a nossa compreensão de mundo. 

Perlin e Reis apontam uma crítica sobre uma visão social ultrapassada 

e errônea quando dizem: 

A identidade ouvinte era a única saída, o modelo, a 

possibilidade, a norma. Não nos deixavam assumir nossas vidas, 

nossas identidades, sermos surdos, conhecer nossos espaços 

de transformação, de diferença. (Perlin e Reis, 2012, p.29) 
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Não há nada mais gratificante do que ser aceito, compreender e 

ser compreendido no ambiente educacional e em todas as esferas. E essa 

compreensão ocorreu através da língua de sinais e da imersão na comunidade 

surda. Foi um processo de formação de uma identidade social, cultural 

e linguística. Passei então a ter uma nova visão sobre o ser Surdo, sobre 

quem sou e desde então, surgiram novos projetos para minha vida pessoal e 

profissional. Passei a rabiscar uma nova história de vida, fortalecendo minha 

identidade e lutando por um espaço educacional mais justo e equitativo. 

Citando Perlin e Reis (2012), uma afirmação de tudo que a maioria 

dos surdos sentem e acreditam, assim como eu: “É neste espaço de diferença 

que devemos transitar e afirmar nossa diferença …O momento crucial do 

ser surdo é o momento do orgulho de ser surdo”. O momento em que o 

surdo opta pelo proibido para a humanidade pelo que quebra as regras 

da normalidade”. 

A partir da reescrita da minha história, cursei pedagogia ainda sem 

contar com o intérprete de libras na sala de aula. Não foi acessível porque 

me formei no ano 1995, bem antes da libras ter sido reconhecida como 

língua. Busquei desmistificar os conceitos dados para a questão da surdez, 

língua de sinais e do surdo. 

Foi neste momento que nasceu o sonho de transformar a escola 

num espaço inclusivo, bilíngue com um ambiente linguístico favorável. 

Valorizar a minha língua e ser incluído no espaço social, isso vai muito 

além do acolhimento e aceitação. Passei a acreditar que a escola deveria ser 

de fato um lugar cheio de desafios e aprendizagem para os surdos. Aprendi 

uma língua visual espacial e a partir daí, meu olhar sobre o mundo foi 

direcionado para uma luta intensa em romper barreiras, lutar pelos direitos 

de aprendizagem do surdo. 

Do ensino médio até ingressar no programa de pós-graduação na 

Unifesp, foi necessário percorrer uma longa caminhada é só a partir da 

aquisição da língua de sinais e meu ingresso na comunidade surda que acreditei 

ser possível uma formação acadêmica fazendo graduação e especialização, 

entre elas Pedagogia, Letras Libras. 
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A experiência no Letras Libras foi um diferencial, porque o curso foi 

totalmente voltado aos surdos como professores fluentes em libras e com 

a presença do profissional intérprete de libras no espaço da sala de aula. A 

melhor experiência acadêmica da minha vida, onde tivemos visibilidade 

no ensino superior. 

Atualmente sou mestranda no programa Educação e Saúde da Criança 

e Adolescente. Embora tenhamos respaldo na legislação, temos muito a 

avançar na questão da acessibilidade em libras, inclusão dos surdos. 

Como mestranda, tenho tido o privilégio de ter acessibilidade em 

libras desde a entrevista no processo seletivo. Uma satisfação imensa por 

essa conquista e por ser respeitada e aceita no programa de pós-graduação 

em Educação e Saúde da Unifesp. Iniciei os estudos em março de 2021 e no 

final de 2022 concluo os créditos para qualificação, tenho uma orientadora 

e um orientador que utilizam a libras em todas as nossas interações. 

Passamos pelo processo seletivo de forma igualitária, assim como 

ocorre com os candidatos ouvintes, então, podemos dizer que esta é uma 

conquista para a comunidade surda, principalmente aos colegas surdos que 

estão no programa comigo. 

Tivemos aulas on-line por conta da pandemia covid-19 e alguns 

problemas com conexão apareceram, no entanto, sempre consegui acompanhar 

as aulas de alguma maneira. Uma ressalva deve ser compartilhada, é a 

qualidade da tradução da língua portuguesa para a língua de sinais. Como 

as universidades não contam mais com intérpretes concursados em seus 

quadros efetivos, no momento para sanar nossa necessidade há um contrato 

com empresa terceirizada, isso faz com que tenha alguns intérpretes com 

habilidade tradutória e outros ainda estão em formação, o que compromete 

um pouco nossa participação. 

Cabe a nós, que estamos no programa, a responsabilidade como surdos 

buscar relatar estes casos e assim contribuir para o processo de formação 

dos intérpretes, bem como no nosso desenvolvimento acadêmico, além de 

conscientizar e sensibilizar nossos colegas ouvintes para esta questão. 
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Para sanar algumas dessas dificuldades algumas estratégias foram 

tomadas durante todo o ano letivo, como: ativar a legenda para o 

português, perguntar aos colegas sobre os conteúdos discutidos em aula, 

conversar com a coordenação de inclusão da universidade e recorrer às 

aulas gravadas. 

Outro desafio encontrado nesse processo foi em como enfrentar a 

língua portuguesa escrita. Embora seja minha segunda língua, precisei 

fazer um mapa mental para planejar as etapas de um artigo ou ensaio; me 

utilizar de dicionários de sinônimos e antônimos, escrever e reescrever 

inúmeras vezes o mesmo parágrafo e por fim solicitar apoio e orientação 

de colegas como primeiros leitores antes de enviar o texto final ao 

professor responsável. 

Iniciei o ano 2022 disposta a encarar novos desafios para chegar 

na etapa final entregando a minha dissertação. Tenho orgulho em fazer 

parte deste programa de pós-graduação, que me deu oportunidade de ser 

uma pesquisadora surda. Libras, inclusão e bilinguismo são os maiores 

responsáveis por me proporcionar essa experiência sendo incluída e 

respeitada de fato. 

 
Relato 3 – Daniel o jovem pesquisador 

Iniciei meus estudos em uma escola bilíngue para surdos no ano de 

2001 e já estávamos num momento em que a Libras era permitida nas 

escolas, os professores utilizavam a Libras para dar aula para nós alunos 

surdos, em todas as disciplinas. As vezes de um modo um tanto inicial, mas 

era possível a comunicação, fiquei nesta escola até me formar na 8a. Série 

(hoje seria equivalente ao 9º. Ano do ensino fundamental). 

Fiz o Ensino Médio em uma escola denominada como “escola 

inclusiva”, não como igual a outra escola do Ensino Fundamental, essa 

nova escola parecia não estar pronta para atender os alunos surdos. Uma das 

maiores barreiras enfrentadas era a falta de intérpretes fluentes em Libras, 

precisamos nos juntar como grupo para exigir nossos direitos, enquanto 
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estudantes para garantir nosso aprendizado, apenas quando chegamos no 

3º ano do Ensino Médio é que conseguimos um intérprete com fluência. 

Só conseguimos realizar este movimento, porque aprendemos no Ensino 

Fundamental que tínhamos os mesmos direitos de aprendizagem que os 

ouvintes e que deveríamos ser respeitados através da nossa língua. 

Ao terminar do ensino médio prestei vestibular e consegui entrar na 

faculdade, fiz o curso de Letras-Libras no Instituto Federal em Minas Gerais 

no ano de 2017. Neste curso os professores eram bilíngues e havia intérpretes 

também. Consegui finalizar o curso com sucesso, impulsionado pelos estudos 

iniciados o TCC resolvi prestar o processo seletivo para a pós-graduação em 

Educação e Saúde na Unifesp, sonho realizado em cursar mestrado. 

Foi muito gratificante ingressar e ter um orientador que é também 

surdo para trocar experiências, e me sentir pertencente neste universo 

acadêmico, compartilhar os estudos com quem conhece a realidade dos 

surdos e não subestima nossas capacidades é extremamente importante e 

nos dá confiança na permanência. 

A presença dos intérpretes durante nossas aulas é primordial, porque 

garante nossa participação, um pequeno problema que enfrentamos, no 

entanto, é que como os intérpretes não concursados, cada aula aparece 

um intérprete diferente, isso às vezes prejudica o nosso desenvolvimento e 

participação, porque nem sempre são profissionais que tem uma fluência e 

ou conhecimento do assunto tratado. Acredito que se tivermos intérpretes 

concursados no quadro de servidores a troca é mais efetiva, o contato com 

os professores e com os materiais ficam mais acessíveis e tudo isso auxilia 

muito o nosso aprendizado. 

Outro ponto que acredito ser importante destacar e isto só é possível 

porque temos surdos dentro da universidade é a acessibilidade do site. No 

momento, ela é realizada por avatares, mas nós pós-graduando surdos já 

estamos em contato para que seja substituído por intérpretes “humanos”, 

com expressão e uma acessibilidade mais garantida, uma vez que o avatar 

proporciona um apoio simples, não faz libras, mas sinal ou soletração: 
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Imagem 1 - Print da página da Universidade 
 

Fonte: site https://www.unifesp.br/# acesso em 15/01/2022 

Enquanto é possível ver o avatar no site da universidade, na página do 

programa o avatar não aparece, ou seja, se um colega surdo quiser informações 

sobre o nosso programa, não encontrará acessibilidade. Essas questões têm 

sido levadas por nós estudantes surdos para as reflexões nas disciplinas que 

cursamos, sensibilizando os outros colegas, os professores e outros servidores, 

neste momento nossa presença é o que auxiliou algumas mudanças e lutas 

para garantir nossa participação no programa Educação e Saúde na Infância 

e na Adolescência em relação a Acessibilidade e Inclusão. 

http://www.unifesp.br/
http://www.unifesp.br/
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Imagem 2 - Print da página do Programa de Pós-graduação em Educação 

e Saúde na Infância e na Adolescência 
 

Fonte: site http://ppg.infanciaeadolescencia.sites.unifesp.br/ acesso em 15/01/2022 

Comecei minha trajetória estudando na escola de surdos e lá minha 

curiosidade e vontade de entender foram aumentando e a partir de então 

não parei de estudar, hoje como mestrando quero aprofundar meus estudos 

na área e, desta forma, pesquisar para contribuir para que outras crianças 

e jovens surdos também se desenvolvam e mostrar o quanto a Língua 

de Sinais é importante para o empoderamento, o desenvolvimento e 

aprendizado dessas pessoas. 

 
Considerações 

Levando em consideração nossos relatos, o que a gente pode observar é que 

para surdos mais velhos que foram educados no Oralismo, os caminhos foram 

um pouco mais complexos e acarretam uma demora para chegar até o nível 

da pós-graduação, o que para surdos mais jovens que tiveram a oportunidade 

de serem educados utilizando a língua de sinais desde muito cedo, se tornam 

mais seguros e conscientes dos direitos de participação no processo educativo. 

http://ppg.infanciaeadolescencia.sites.unifesp.br/
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Mesmo assim, todos os três enfrentam barreiras que lentamente são 

evidenciadas e problematizadas para serem resolvidas. No programa de 

pós-graduação as mudanças estão sendo realizadas e muitos docentes estão 

percebendo e olhando para nós de uma maneira diferente, ou seja, percebendo 

nossa capacidade para o aprendizado e valorizando nossa participação. 

Com relação aos textos escritos, estes também são um aspecto que está 

sendo problematizado, uma vez que a língua portuguesa é nossa segunda 

língua. Estamos entendendo que todos se valem de profissionais que realizam 

correções e adequações gramaticais, estamos nos apropriando de gêneros 

textuais novos e contanto com a compreensão dos docentes neste processo, 

bem como produzindo materiais de reflexão em libras. 

Por fim é importante dizer que estamos satisfeitos com o andamento 

das nossas pesquisas, entendemos que ler e escrever em L2 tem sido um 

grande desafio, mas estamos contentes por estar neste movimento e servindo 

de exemplo para outros colegas surdos que também almejam um lugar na 

academia. 
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CAPÍTULO 2 

Da sala de aula à academia: O cotidiano escolar que 

motiva a pesquisa 
 

Aldeis Paula de Almeida 

Desirée Ferreira Nogueira 

Claudia Regina Vieira 

 

Resumo 

Muitas vezes a universidade se mantém distante das inquietações da sala 

de aula. Este texto tem o propósito de apontar para questões decisivas para 

o desenvolvimento de práticas bilíngues para estudantes surdos, contando 

com a contribuição dos estudos realizados no Programa de Pós-graduação 

em Educação e Saúde da Unifesp. Para isso apresenta as considerações de 

três professoras que atuaram na educação básica em escolas para surdos que 

comungam de dúvidas e certezas acerca do subaproveitamento do potencial 

dos estudantes surdos e buscam na academia subsídios para contribuir com 

a melhoria da educação bilíngue de surdos. Com uma breve explanação a 

respeito do conceito de bilinguismo e as implicações sobre a constituição do 

sujeito surdo forçado a usar duas línguas de caráter completamente distinto, 

o texto traz um panorama sobre o impacto da qualidade da contribuição do 

professor e a responsabilidade sobre a formação da criança surda. Aponta 

para a necessidade de racionalização acerca das escolhas metodológicas e 

didáticas através do entendimento das concepções que permeiam o caminho 

pelo qual o professor conduzirá o estudante para que atinja os objetivos 

propostos. Além disso, propõe a reflexão sobre a importância da comunicação 

para a interação com o outro e as contribuições das relações sociais para o 

desenvolvimento do indivíduo e para a constituição de uma sociedade mais 

equânime e justa. 
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Introdução: 

O Programa de Pós-graduação em Educação e Saúde da Unifesp, tem 

chamado bastante atenção de professores interessados em aprofundar-se em 

algumas áreas da educação. A nossa escolha foi pela educação de surdos, 

inclusive pela riqueza da oportunidade de discussão desse tema junto aos 

estudantes surdos acolhidos pela instituição. 

As experiências com as práticas bilíngues durante nossa trajetória em 

escolas bilíngues para surdos reforçaram a certeza da potência da reflexão 

da língua oral auditiva e das especificidades do português na modalidade 

escrita, mas o descompasso entre o potencial demonstrado pelos estudantes 

e os resultados obtidos no desenvolvimento da competência em leitura e 

escrita ainda causa enorme inquietação nos profissionais e, particularmente, 

impulsionou-nos às pesquisas em nível de Pós-graduação. 

A dicotomia entre o potencial de aprendizagem dos estudantes surdos 

e os baixos níveis de leitura e escrita dos egressos das escolas bilíngues para 

surdos demonstram que há um conflito no desenvolvimento desses estudantes. 

A realidade é que encontramos nas escolas chamadas de “bilíngues 

para surdos”, professores com fluência de Libras insuficiente, ou até mesmo 

com conhecimentos mínimos de Libras, subestimando a relevância da figura 

do par avançado para o desenvolvimento dos estudantes surdos. Talvez 

isso aconteça por ainda permanecer uma visão de inferioridade da Libras, 

reafirmando um conceito de incapacidade imposta pela deficiência, sob 

uma ótica médica de normalidade. Prevalece, portanto, uma visão clínica da 

deficiência como falta, anormalidade e não como diferença ou especificidade. 

A necessidade de oferecer práticas apropriadas às especificidades dos 

surdos nos impulsionou a buscar respostas e por meio do desenvolvimento 

de pesquisas, lançar luz sobre comportamentos e concepções que levem o 

professor a escolhas equivocadas que não atendem às reais necessidades de 

um estudante com características linguísticas específicas. 

O final da década de 1990 e o início dos anos 2000 foram marcados 

pela descoberta da importância da Libras para o desenvolvimento efetivo 
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do surdo. Utilizamos o termo descoberta, porque a Libras começava a ter 

o reconhecimento do status de língua, distanciando-se da generalidade da 

linguagem e assumindo um lugar de equidade com o português. 

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. 

Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. 

Quando os estudos sobre as especificidades da língua de sinais e a 

necessidade da presença do professor fluente em Libras para o desenvolvimento 

do aluno surdo chegaram às escolas, apontaram para a inadequação das 

práticas pedagógicas oferecidas e a urgência no direcionamento de propostas 

em que as duas línguas caminhassem paralelamente. O reconhecimento 

da legitimidade da Libras como língua provocou também a adequação das 

políticas públicas que criassem condições para o atendimento de estudantes 

que deveriam manejar duas línguas concomitantemente. 

Art. 3º 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 Municípios. 

§ 1º 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. 
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§ 2º A Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa 

nos demais cursos de educação superior e na educação 

profissional, a partir de um ano da publicação deste Decreto. 

Como professoras de educação básica e atuando na área da educação 

bilingue para surdos, vimos no cotidiano escolar gatilhos para refletir sobre 

essas práticas e; como estão sendo pensadas as atividades e intervenções 

para os estudantes surdos na academia, como estão sendo formados os 

professores, criando de fato a aproximação entre a teoria e a prática que 

tanto ouvimos falar. 

 
Falando um pouco e de novo sobre o tal “ser” bilíngue 

e bilinguismo 

O surdo é bilíngue, não tem escolha. Sendo bilíngue a pessoa surda se 

constitui imersa em duas culturas, transitando entre duas línguas: a Língua 

de Sinais e a língua oficial de seu país. A Língua Brasileira de Sinais (Libras) 

propicia o desenvolvimento psíquico, cognitivo, social, educacional, cultural 

e de formação de identidade da pessoa surda, ela oferece essa condição 

porque é uma língua plena, em todos os aspectos estruturais e linguísticos. 

É a primeira língua (L1) para a maioria dos surdos e,por força de lei, está 

assegurada a sua aquisição no seu processo de desenvolvimento. 

De acordo com Brito (1995, p. 21), “A estrutura da Língua Brasileira de 

Sinais é constituída de parâmetros primários e secundários que se combinam 

de forma sequencial ou simultânea”. Isso significa dizer que representações e 

registros gráficos de sinais não são suficientes para registrar a complexidade 

compreendida em uma língua que é espaço visual. São necessários recursos 

visuais e didáticos pouco explorados pela escola. 

Por estarem também imersos na língua da Nação, a Língua Portuguesa é 

a segunda língua (L2) das pessoas surdas, auxiliando no acesso ao conhecimento 

de mundo e, por força de lei, seu ensino é obrigatório. A Língua Portuguesa 

deve ser ensinada com foco na leitura e escrita utilizando estratégias de 

ensino que envolva recursos visuais, pois conforme Skliar (1998), “a surdez 
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é uma experiência visual (...), e isso significa que todos os mecanismos de 

processamento da informação, todas as formas de compreender o universo 

em seu entorno, se constroem como experiência visual.” (p. 28). 

Esta evidência é reforçada por Lebedeff (2017), quando afirma que 

“(...) é a experiência visual que deve basilar as propostas educacionais para 

os surdos.” (p. 230). Portanto as propostas de educação bilíngue devem 

contemplar o desenvolvimento das duas línguas com base nas necessidades 

visuais dos alunos surdos. 

Trabalhar com a abordagem bilíngue para surdos pressupõe o 

conhecimento aprofundado das duas línguas; porém, é importante não 

reduzir todo o processo apenas às questões gramaticais e estruturais dessas 

línguas. Devemos dar a elas a importância que cada uma desempenha na 

construção de conceitos. 

O ponto de vista que defendemos, embora careça de uma 

sustentação teórica, constitui, na prática, a base de todos os 

métodos eficazes de ensino de línguas vivas estrangeiras. O 

essencial desses métodos é familiarizar o aprendiz com cada forma 

da língua inserida num contexto e numa situação concreta. Assim, 

uma palavra nova só é introduzida mediante uma série de 

contextos em que ela se configure. O que faz com que o fator 

de reconhecimento da palavra normativa seja, logo de início, 

associado e dialeticamente integrado aos fatores de mutabilidade 

contextual, de diferença e de novidade. A palavra isolada de seu 

contexto, inscrita num caderno e apreendida por associação 

com seu equivalente russo, torna-se, por assim dizer, sinal, 

torna-se uma coisa única e, no processo de compreensão, o 

fator de reconhecimento adquire um peso muito forte. Em 

suma, um método eficaz e correto de ensino prático exige que 

a forma seja assimilada não no sistema abstrato da língua, isto 

é, como forma sempre idêntica a si mesma, mas na estrutura 

concreta da enunciação, como um signo flexível e variável. 

(Bakhtin, 2009, p. 98, grifo nosso) 

Por isso, não basta apresentar atividades em que a Libras aparece fora 

do seu contexto dialógico e deslocada do discurso, e nem a Língua Portuguesa 
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travestida de Língua de Sinais. É preciso trabalhar cada uma das línguas em 

sua totalidade e integralidade. Não se pode misturar as duas como se fosse 

possível fundi-las em uma só. Assim como utilizar Libras como apoio para 

aprendizagem de português escrito é um grande equívoco. O reconhecimento 

da independência da L1 e da L2 é fundamental para que o estudante tenha 

parâmetros para refletir sobre as estruturas distintas de cada uma delas. 

Ao contrário dos surdos, apropriar-se de uma segunda língua é uma 

opção para a maioria dos brasileiros, Apesar de ser disciplina integrante 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais, a língua inglesa, por exemplo, não 

implica na interação social entre as pessoas no território nacional e para 

muitos ela é uma aquisição prazerosa. Porém, para os brasileiros surdos, a 

Língua Portuguesa como segunda língua é uma aquisição obrigatória. 

Na maioria dos casos é na escola que a criança surda inicia seu processo 

de estruturação da L1. Conforme Moura (2012), é papel da escola bilíngue 

oferecer oportunidades para que a criança tenha acesso à Libras no contexto 

social com interlocutores fluentes, já que a grande maioria das famílias não 

têm domínio da Libras. Portanto a escola tem a dupla responsabilidade de 

desenvolver a língua materna, de caráter visual e acessível aos surdos de 

forma a constituir-se como ser social e com condições de refletir sobre as 

especificidades de uma segunda língua. 

Sendo assim, quando a escola não reconhece essa realidade, não favorece 

esse diálogo entre as duas línguas e não tem clareza sobre qual a linha de 

atuação que conduzirá ao aprendizado da L2, esse processo torna-se aflitivo e- 

Diante deste cenário, enxergamos na academia uma fonte para 

buscarmos subsídios teóricos contidos nos estudos produzidos neste universo 

que possam contribuir para melhorias na educação bilíngue para surdos. 

 
Por trás do discurso oficial (sob a nossa concepção) 

A abordagem enunciativo-discursiva de Mikhail Bakhtin traz importante 

contribuição para pensar várias questões que compõem a problemática 

desta discussão: como são as vivências de uso da Língua de Sinais e da 
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Língua Portuguesa pelos surdos; as condições que a escola e os educadores 

oferecem para a continuidade dessas vivências; as concepções de língua e 

comunicação que prevalecem na escola onde os surdos são educados; e o 

tratamento valorativo que é dado nesse ambiente educacional a cada uma 

das línguas envolvidas. 

Na história da educação dos surdos, a Libras demorou a conquistar 

espaço, e durante esse tempo, em que a comunidade tentou se estruturar 

e lutar pela aceitação de sua língua, a Língua Portuguesa lhe foi imposta 

como aquela a ser gramaticalmente aprendida. 

Mesmo na proposta de educação bilíngue para os surdos, as duas 

línguas envolvidas mantêm, como esperado, relações de poder e dominância. 

A Língua Portuguesa, do grupo social majoritário, sempre foi entendida 

como a língua maior, e a língua dos surdos, grupo minoritário, ou não é 

reconhecida como tal, ou, quando chega a ser de fato reconhecida, tende 

a ficar numa posição hierarquicamente subordinada à língua hegemônica. 

Para Bakhtin (2009), a prática viva da língua constitui o sujeito e faz 

com que este se comunique sem notar as regras linguísticas que incorporou. 

Ele não concebe a língua como um sistema abstrato de formas normativas, 

ao qual o falante recorre para dizer o que pretende e assim se comunicar. 

Na vivência concreta da língua, 

a consciência linguística do locutor e do receptor nada tem a 

ver com um sistema abstrato de formas normativas, mas apenas 

com a linguagem no sentido de conjunto dos contextos possíveis 

de uso de cada forma particular. Para o falante nativo, a palavra 

não se apresenta como um item de dicionário, mas como 

parte das mais diversas enunciações dos locutores A, B ou C 

de sua comunidade e das múltiplas enunciações de sua própria 

prática linguística. (...) É por isso que os membros de uma 

comunidade linguística, normalmente, não percebem nunca 

o caráter coercitivo das normas linguísticas. (BAKHTIM/ 

VOLOSHINOV, 2009, p.98) 
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Conceber dessa forma a Libras e o status por ela assumido socialmente 

traz consequências importantes ao considerarmos a centralidade da linguagem 

para a constituição dos sujeitos e para o desenvolvimento das diferentes 

práticas socioculturais (entre elas as de ensino-aprendizagem). 

Outra crítica do autor diz respeito à visão sincrônica do sistema da 

língua, que se separa da realidade histórica e mutável desta, das transformações 

que os falantes impõem ao longo do tempo. Isso porque a língua não é 

simplesmente transmitida aos indivíduos, sob uma forma “pronta” para 

uso. Eles a usam conforme passam a fazer parte da corrente verbal de uma 

comunidade linguística. 

Para o autor, embora a consideração da língua seja indispensável, os 

processos de comunicação verbal só podem ser plenamente compreendidos 

se forem considerados da perspectiva discursiva e enunciativa. As pessoas 

envolvidas no ato comunicativo não usam itens lexicais ou unidades 

linguísticas: elas dialogam por enunciados. 

As pessoas não trocam orações, assim como não trocam palavras 

(numa acepção rigorosamente linguística), ou combinações 

de palavras, trocam enunciados constituídos com a ajuda de 

unidades da língua – palavras, combinações de palavras, orações; 

mesmo assim, nada impede que o enunciado seja constituído 

de uma única oração, ou de uma única palavra, por assim dizer, 

de uma única unidade de fala (...). (BAKHTIN, 1997, p. 297) 

Nas interações verbais as pessoas estão inseridas num contexto imediato 

que afeta o sentido das palavras. Para o falante e o ouvinte, as palavras não 

possuem um sentido único, fechado. Os sentidos dependem da situação, 

da posição social dos interlocutores, de suas pressuposições, de seu intuito 

discursivo, enfim, de um conjunto complexo de fatores. Por isso, a palavra 

concebida no âmbito do enunciado é polissêmica. “O contexto não é 

necessariamente o ambiente físico, o momento e o lugar da enunciação”. 

(MAINGUENEAU, 2004, p.26). 

Decorre desta visão a defesa da necessidade de que as crianças e os 

jovens surdos estejam imersos no fluxo discursivo em Libras desde tenra idade, 
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de forma a desenvolverem e se apropriarem desta língua. Além disso, cada 

enunciado que pronunciamos depende do nosso interlocutor e da situação 

que vivemos; o que falamos, escrevemos e ou pensamos é composto de outras 

falas, pensamentos de outras vozes. Somos seres polifônicos, constituídos 

por diversas vozes. Por este motivo, a importância do estabelecimento de 

relações com diferentes interlocutores em Libras, preferencialmente surdos. 

“Bakhtin afirma que as relações dialógicas são sempre originais e não podem 

ser reduzidas a relações lógicas, estritamente linguísticas, psicológicas ou 

mecânicas” (PINTO, 2010, p.52). 

Esse outro é nosso interlocutor, que nos responde de diversas formas 

quando utilizamos a linguagem para a comunicação. Nossos enunciados 

podem causar estranhamento, aceitação, negação, e todas estas manifestações 

têm muito a ver com a qualidade do que enunciamos. 

Nessa concepção o sujeito é constituído nas relações sociais concretas; 

nunca é monológico, mas sempre dialógico. Ele se forma de diversas vozes, na 

polifonia que marca seu discurso. É um sujeito ativo-responsivo, participante 

do diálogo, que carrega uma infinidade de vozes que intervêm na sua relação 

com os outros e na formação de sua consciência. 

É pelos signos criados nos grupos socialmente organizados que 

a consciência adquire forma e existência, uma vez que são os 

signos que lhe conferem sentido, o alimento e a matéria de seu 

desenvolvimento. Então, a lógica da consciência é a lógica da 

comunicação ideológica criada nas interações. (PINTO, 2010, p.51) 

Como lembra Lodi (2005), para o referido autor a língua é algo vivo, 

que se modifica cada vez que dela nos utilizamos, e as relações travadas socio- 

culturalmente agem sobre nossa constituição linguística. Nesse plurilinguismo, 

“a própria diversidade, as diferentes linguagens em circulação em todas as 

esferas sociais (...) propiciam que a língua mantenha-se viva e em constante 

movimento” (LODI, 2005, p.415). 

Entrelaçado a esse plurilinguismo dialogizado está uma correlação de 

forças da vida social que têm caráter centrípeto e centrífugo, ou seja, que 

desencadeiam movimentos de integração e desintegração da língua mais ou 
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menos intensos, conforme diferentes conjunturas e momentos históricos. 

De acordo com a mesma autora, para Bakhtin existem forças que criam 

um núcleo de defesa da língua, de centralização linguística e sociocultural, 

que se relacionam também à manutenção da ideologia dominante. Por 

outro lado, ocorrem sempre outros movimentos que variam em intensidade 

na dependência das condições concretas da vida social e que configuram 

processos de desunificação e descentralização. 

Por exemplo, ao usar sinais da Libras como apoio para a aprendizagem 

e uso da Língua Portuguesa cria-se uma comunicação artificial chamada de 

bimodalismo e ou português sinalizado que não favorece o entendimento 

dos surdos ou seu desenvolvimento linguístico. Não existe aí uma língua e 

sim um recurso de comunicação sem uma efetiva comunidade de usuários 

e sem uma história, num processo de completa descaracterização da Libras. 

Essa perspectiva conceitual é especialmente importante para a 

interpretação do “encontro” de duas línguas, como uma marca de diferença 

de poder no contraditório espaço escolar, cuja história de atendimento 

educacional aos surdos precisa ser considerada para se analisar o modo como 

esse aluno é incluído e como a etapa inicial de uma educação bilíngue é 

implantada. Levando em conta o modelo dominante da inclusão escolar, 

numa escola que é tradicionalmente monolíngue, torna-se preocupante a 

questão do envolvimento da LIBRAS nas atividades realizadas nesse espaço. 

 
Escolhas metodológicas e bilinguismo 

É importante ressaltar o impacto do professor sem fluência em Libras, 

mas também destacar o quanto o desconhecimento do professor sobre o 

funcionamento e a importância da estruturação do pensamento do estudante 

surdo interferem nas escolhas metodológicas e no estabelecimento de metas 

e parâmetros avaliativos destes estudantes. 

Discutir o status da Libras nas práticas das salas de aula que se 

intitulam bilíngues sem levar em consideração suas especificidades 

estruturais e sua natureza viso-motora torna inviável a legitimação das 

duas línguas concomitantemente. 
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Ainda que haja uma legislação que se proponha a forçar esse 

reconhecimento de acordo com Lei 10.436/2002, regulamentada pelo 

Decreto 5.626/2005, sendo direito do surdo uma educação bilíngue. 

Art.22. As instituições federais de ensino responsáveis pela 

educação básica devem garantir a inclusão de alunos surdos 

ou com deficiência auditiva, por meio da organização de: 

I – Escolas e classes de educação bilíngue, aberta a surdos e 

ouvintes, como professores bilingues, na educação infantil e 

nos anos iniciais do ensino fundamental; 

[...] 

§1º São denominadas escolas ou classes de educação 

bilingue aquelas em que a Libras e a modalidade escrita da 

Língua Portuguesa sejam línguas de instrução utilizadas no 

desenvolvimento de todo o processo educativo. (BRASIL, 2005) 

A realidade das escolas sugere que a mudança de paradigma não 

aconteceu e as práticas continuam seguindo modelos adaptados do ensino 

de leitura e escrita ouvintes. 

No nosso caso, três professoras com experiência na educação básica 

de surdos, fomos motivadas a nos juntar ao programa para trocar ideias e 

refletir sobre as mais novas pesquisas e compreender as metodologias sócio- 

históricas. Neste capítulo falamos de uma aproximação entre Vigostsky e 

Bakhtin para nos auxiliar a refletir sobre pontos importantes como formação 

de professores, bilinguismo e práticas educacionais. 

Falar sobre formação de professores não é um assunto tranquilo. Na 

verdade assuntos sobre educação não são tranquilos, por isso, nossa escolha 

parte da concepção, dos pressupostos e propósitos da educação. Neste caso, 

é preciso entender que o modelo social que nos ampara apresenta a escola 

como espaço de preparação dos indivíduos para ser atuante na sociedade e 

no mundo do trabalho. Neste contexto a a reflexão sobre como esse se dá 

esse “preparo” faz toda a diferença. 
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[...] mantém-se nas recentes reformas a vinculação entre 

educação e interesses do mercado, já identificada em outras 

épocas: cabe à educação de qualidade a formação de capital 

humano eficiente para o mercado. Apresentam-se, no entanto, 

como diversas as formas de essa vinculação ser estabelecida e 

mantida, os mecanismos de controle constituídos, em virtude 

das novas exigências do mundo do trabalho e das mudanças 

sociais e culturais em curso. (DIAS, R. E., LOPES, A. C. Educ. 

Soc., Campinas, 24(85), 1.155-77, dezembro 2003 Disponível 

em http://www.cedes.unicamp.br) 

Colocamos em destaque, aqui, três caminhos teóricos que embasam 

essas ideias de forma suscinta. De acordo com Hollosi (2019): A teoria 

comportamentalista (ou behaviorista, como é conhecida em países de língua 

inglesa) tem, em Skinner, um de seus principais representantes. Nessa teoria, 

o aluno aprende por ensaio e erro; aprender é desenvolver hábitos corretos 

e claro que, tudo isso, seguindo uma lógica. 

Na teoria cognitivista, o aluno se torna construtor do conhecimento, 

segundo Moreira (2007), para que o educando aprenda, é fundamental que 

descubra sentido no que está estudando, por isso é indispensável que o aluno 

relacione os conceitos com as experiências vividas por ele. 

Na teoria sociointeracionista embasada em Vygotsky, a proposta 

é que o desenvolvimento cognitivo se dá por meio da interação social 

em que, no mínimo, duas pessoas estão envolvidas ativamente, trocando 

experiências e ideias, gerando novas experiências e informações. Sob essa 

visão, a aprendizagem é uma experiência social, intercedida pelo uso de 

instrumentos e signos. Um signo, de acordo com a teoria de Vygotsky, é 

algo que significa alguma coisa – mas cujo significado não é dado e sim 

construído pelos participantes da interação. 

Então, podemos afirmar que nossa formação, seja ela inicial ou 

continuada, está atravessada por essas três vertentes que ora trabalha numa 

perspectiva de oferecer oportunidades de tentativa e erro, exposição de 

conteúdo e ora por aquelas que lidam com as experiências vividas pelo 



Estudos surdos em destaque: práticas e pesquisas | 47  

 

 
 

 
 

 

estudante para organizar o conteúdo e que podem levar em consideração 

as diferentes experiências trazidas pelo meio. 

A atividade, atividade abaixo, por exemplo pode ser pensada de 

maneiras diferentes dependendo da abordagem seguida pelo professor. É 

fundamental que o professor tenha consciência sobre quais propósitos ele 

prioriza quando propõe a atividade. Sem esta clareza a atividade não terá 

qualquer serventia. 
 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores 
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Se a perspectiva do professor for behaviorista, o seu propósito será 

fazer com que o estudante olhe para o sinal e faça a correspondência direta 

para a língua portuguesa. Ao nosso ver, isso faz com que o estudante entre 

em conflito, pois sugere que as duas línguas possam ser correlacionadas 

desta maneira, ignorando a estrutura distinta de cada uma delas, além de 

apresentar uma representação incorreta das frases sugeridas. 

No entanto, se a perspectiva for cognitivista o professor esperará 

que o estudante perceba que estes sinais podem corresponder a algumas 

palavras na língua portuguesa e a partir da descoberta pode até 

problematizar algumas questões como o uso destas palavras descobertas 

em outros contextos. 

Ainda, pensando na mesma atividade, se a perspectiva do professor 

for sociointeracionista a atividade seria antes de tudo problematizada para 

mostrar que as línguas são diferentes, impossibilitando este tipo de construção. 

Problematizaria o sinal de “meio” que se estivesse expresso realmente em 

língua de sinais não poderia ser usado desta maneira e provavelmente traria 

uma outra atividade para fazer a contraposição mostrando a diferença das 

duas línguas. 

Há nesse exemplo muitas reflexões a respeito das escolhas feitas 

pelo professor nas salas de aula bilíngues. Uma atividade como esta pode 

ser encontrada facilmente entre as propostas para os estudantes surdos 

simplesmente por conter a representação pelos desenhos dos sinais e das vogais 

nas configurações de mãos. Cabe anda a observação de que esta proposta 

está completamente fora de contexto do ensino de língua portuguesa para 

surdos por dar ênfase ao caráter sonoro da aplicação das vogais. 

Portanto, refletir sobre o caráter objetivo das propostas e o estabelecimento 

de estratégias para o desenvolvimento de atividades pedagógicas bilíngues 

é urgente não somente para o sucesso da aprendizagem dos estudantes, 

mas para o encorajamento dos professores no estabelecimento de metas de 

desenvolvimento desses estudantes. 
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Considerações 

Colocamo-nos como pesquisadoras porque fomos, por um longo 

período, colaboradoras dos sucessos e dos fracassos da Educação de Surdo. 

As reflexões que as disciplinas nos proporcionam, os encontros com os 

colegas e o desenvolvimento dos trabalhos colaboram em muito em nossas 

pesquisas e nos faz refletir sobre a urgência em provocar modificações 

concretas no ensino. 

Queremos ir além de simples respostas, porque estamos como parte 

ativa da pesquisa. O construto pesquis-a-dor social, criado por Sá (2019), 

diz que “a função do pesquisador é empenhar-se pela equidade, pelo bem- 

estar dos atores envolvidos em sua investigação e pela promoção da justiça 

social.” (p. 22). Pela defesa dos direitos utilizando e valorizando a Libras 

com competência discursiva, argumentos claros e verdadeiros. Política, 

educação, direitos humanos, leis, religião, economia, ecologia, tudo o que 

antes não eram expressos, agora é possível porque a legislação e os estudos 

garantiram o respeito à sua diferença linguística. 

No entanto, há muito a caminhar para que a sociedade brasileira seja de 

fato inclusiva. A exaltação dada à primeira língua em detrimento à segunda 

contribui para que os estudantes surdos continuem com muita dificuldade 

no aprendizado dos conteúdos e da língua portuguesa na modalidade escrita 

desenvolvida na escola. 

No programa de Pós-graduação em Educação e Saúde encontramos 

jovens e adultos surdos, com lugar de fala, buscando seu espaço na academia, 

para discutir e refletir sobre as dificuldades de serem pessoas bilíngues. Eles 

acabem “escancarando” que muitos continuam estagnados na legalidade 

de sua língua, na inconsistente compreensão da educação bilíngue e na 

fragilidade do ensino da língua portuguesa. Demonstram a incompletude 

das propostas de educação bilíngue atuais. 

Estas situações de crise precisam ser superados e o; entendimento 

dos limites que a educação bilíngue vem apresentando devem avançar para 

efetivas proposições de uma formação plena para os surdos para que possam 
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competir definitivamente em pé de igualdade com os ouvintes com justiça, 

de acordo com o que podemos ver na imagem abaixo. 
 

Quatro ilustrações sobre desigualdade, igualdade, equidade e justiça. / TONY RUTH 
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CAPÍTULO 3 

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) nas plataformas de 

videoconferências no contexto da pandemia- os registros 

das interações que reforçaram as desigualdades sociais 
 

 

 

 
Resumo 

Sandra Regina Leite de Campos 

Marcio Hollosi 

Claudia Regina Vieira 

No ano de 2020 o país foi surpreendido pela emergência causada por um 

novo vírus denominado COVID-19. Já em março deste mesmo ano foi 

recomendado o isolamento social, para combater efetivamente a COVID-19 e 

preservar vidas. As Universidades foram fechadas e a partir daí surge a proposta 

de uma educação remota emergencial. Frente ao exposto, este trabalho teve 

como objetivo a criação de um bate papo em Libras entre surdos e ouvintes. 

Com este intento, os encontros semanais por videoconferência foram a 

ferramenta de coleta de dados. Para analisar os resultados, fundamentou- 

se na técnica análise de conteúdo em pesquisas qualitativas, sob a teoria 

desenvolvida por Bardin (2004, 2010, 2011). Os resultados apontaram 

que é indiscutivelmente as plataformas digitais foram e continuam sendo, 

uma vez que ainda estamos em período pandêmico, uma ferramenta de 

extrema importância para surdos e ouvintes, mas como pôde ser visto no 

decorrer desse artigo, para os surdos, ainda que um grupo privilegiado dessa 

minoria linguística, foi fundamental para amenizar o isolamento imposto 

pela pandemia, no entanto, explicitou-se neste período, o quanto estas 

ferramentas não foram pensadas para essa população, uma vez que a fala é 

privilegiada em detrimento do silêncio dos sinais. 

Palavras-chave: Videoconferências; Pandemia; Libras; Inclusão; Surdo; 

Deficiência. 
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Introdução 

O período que vem frequentemente sendo chamado de período 

exceção, que se iniciou no Brasil na segunda quinzena do mês de março de 

2020, à primeira vista parecia temporário e bem curto e assim foi sentido por 

muitos, até que uma espantosa realidade se impôs. Estávamos em meio a uma 

pandemia como só tinha acontecido há mais de 100 anos, imediatamente 

todos procuraram formas de adaptar-se à condição de isolamento no trabalho, 

na família, no lazer e em todas as esferas que a vida social exige. 

Nenhuma teoria social daria conta de todas as mudanças impostas, 

lentamente, após o torpor inicial, começamos procurar encontrar formas 

para dar continuidade às nossas vidas, apesar de falarmos de “novo normal”, 

as tarefas continuavam as mesmas, acrescidas do aprendizado dos novos 

conhecimentos que a rotina exigia. Tínhamos que aprender a fazer tudo 

que fazíamos presencialmente de forma virtual. 

Com os surdos não poderia ser diferente, a comunidade surda que 

já fazia um uso bastante eficaz das tecnologias disponíveis, poderia então 

estar em uma vanguarda nunca vivenciada. Os aplicativos utilizados nos 

celulares já eram muito usados pelos surdos, eram a forma preferencial 

de comunicação entre pares que se utilizam da Língua Brasileira de 

Sinais (Libras), sejam entre surdos ou entre surdos e ouvintes usuários 

da Libras. Conforme já constatado por Mahshie (1994) as gravações em 

vídeo são a forma mais fidedigna de registros das línguas de sinais, uma 

vez que respeitam todas as nuances da língua visuo motora, garantindo a 

possibilidade de retomada da situação registrada, sem alteração da produção 

de quem sinalizou. 

Atualizados para o século XXI, os aplicativos substituíram, na 

comunidade surda os inacessíveis telefones desta forma, ainda que sem 

a qualidade que temos hoje disponível, o vídeo já era o apontamento 

fiel das línguas de sinais, conforme já dito. No entanto, há duas décadas, 

estas tecnologias eram de alto custo o que eliminava a possibilidade de 

popularização. Passados os anos, com o avanço tecnológico dos celulares 

e a popularização deles, sem que fosse necessário qualquer incentivo, a 
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comunidade surda começou a fazer uso do celular, principalmente, para 

suas comunicações de rotina, conversar online e outras produções artísticas 

ou profissionais. 

Este uso, tornou possível no ano de 2012 que os surdos pudessem ter 

acesso a pacote de dados, sem que precisassem arcar com custos de chamadas 

de voz, uma vez que não fazem uso dela, fato esse que já era realidade na 

Europa desde a década de 1990. 

Outros aplicativos foram sendo desenvolvidos e incorporados ao dia 

a dia da comunidade surda que, ainda que não tenha renunciado ao texto 

escrito, elegeu o texto vídeo gravado como privilegiado para as comunicações 

em língua de sinais, que passaremos a chamar de LS. 

Os aplicativos disponíveis no mercado eram intensamente acessados, 

para atividades de trabalho, de interações interpessoais ou mesmo de lazer, 

desde muito tempo e desta forma, a comunidade surda poderia sentir-se 

prestigiada como raramente acontece, pois já tinham familiaridade com 

os dispositivos e ferramentas. Certamente, como aconteceu com toda a 

sociedade brasileira, muitos surdos não tinham acesso à conexão de internet 

e seus dispositivos não estavam preparados para a intensidade de atividades 

necessárias, mas faremos um recorte focando nos surdos que tiveram esse 

acesso a conexões e equipamentos. 

A realidade, uma vez mais se impôs, sabíamos que muitas crianças 

e jovens surdos, neste contexto de isolamento físico poderiam estar em 

total isolamento linguístico, uma vez que, via de regra, não compartilham 

sua língua com as pessoas de sua convivência mais próxima, as famílias 

ouvintes responsáveis por crianças e jovens surdos usuários da língua 

de sinais, nem sempre sabem a língua de sinais, esta é uma realidade 

que pode representar cerca de 95% dos surdos, ver Quadros e Karnopp 

(2004). Esta condição acendeu um sinal de alerta; como estaria a saúde 

mental e emocional dos surdos sem comunicação dentro de suas casas e 

por consequência, afastados da qualidade de informação de muitos dos 

detalhes exigidos pela pandemia, dos cuidados físicos e mentais exigidos 

por uma situação nova para todo o mundo. 



56 | Estudos surdos em destaque: práticas e pesquisas  

 

 
 

 
 

 

Foram muitos os grupos nas mídias sociais que se preocuparam em 

informar os surdos sobre os cuidados pessoais que a pandemia do Covid-19 

nos compeliu, em pouco tempo um sinal foi criado para a pandemia, 

informações com; lavar as mãos com água e sabão preocupando-se com 

cada detalhe do membro, o uso do álcool em gel, da máscara em espaço 

público, lavar os alimentos comprados antes de consumi-los, mas para além 

de todas essas providências, naquele momento, era condicional permanecer 

em casa, tudo isso foi veiculado em língua de sinais em todas as mídias, na 

intenção de chegar a todos. 

As hashtag “Fique em casa” que tomaram conta da mídia com 

personalidades famosas e anônimas, também não chegavam aos surdos, 

para tanto ela também foi divulgada em libras por anônimos, mas ainda 

não foi suficiente, os surdos continuavam isolados. 

Foi neste contexto que o Grupo de Estudos Identidade e Cultura Surdas 

– GEICS3 viu-se instado a também manifestar-se como uma possibilidade 

de interação entre os surdos e foi então registrado o “Papo em Libras” como 

um curso de Extensão na intenção de possibilitar, uma conversa informal, 

entre surdos e ouvintes, com a atuação de um intérprete que permitiria a 

interação nas duas línguas e livres da barreira comunicacionais pudéssemos 

trocar experiências de um momento sui generis da humanidade negociando 

posicionamentos e valores. 

Nos primeiros encontros os participantes não chegaram a uma 

dezena e a sala virtual funcionou como uma sala de estar da casa de cada 

um, sem que houvesse qualquer crivo ou tema, no tempo de uma hora e 

meia, tratava os assuntos que foram fluindo e em pouco tempo o grupo 

foi crescendo numérica e qualitativamente, chegando a quase setenta 

pessoas em alguns encontros. 

As pessoas solicitavam os encontros que se alongaram para além da 

primeira proposta, tínhamos a intenção inicial de um período de dois meses, 

com as solicitações foi criado um ciclo do curso de extensão e os encontros 

 
3 Inscrito no CNPq: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0622522296669298 
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se estendem por mais de 1 ano e 6 meses, com intervalo de um mês entre 

as duas edições. 

Na segunda edição da mesma atividade de Extensão, os participantes 

foram convidados a sugerir temas para os encontros e uma listagem bastante 

significativa foi criada. Neste momento o grupo já contava com convidados 

de todas as regiões do país com eventuais visitas do exterior. Desta forma 

solicitamos autorização para que pudéssemos gravar os encontros, uma forma 

de registro importante para todos os participantes e ainda mais significativa 

para os surdos que foram paulatinamente assumindo o protagonismo dos 

encontros. Para Crespi (2014): 

Si bien la LSU carece de escritura y por lo tanto presenta 

serias dificultades en la consolidación de una cultura letrada, 

las videograbaciones son una tecnología que está empezando 

a ser ampliamente utilizada como sustituto del sistema de 

escritura, ante las necesidades que impone la cultura letrada 

y globalizada en la que hoy están inmersas las comunidades 

sordas. (p. 2) 

Considerando que a libras e a LSU4 são, até o momento, línguas ágrafas 

e que o letramento dos surdos é um dos maiores desafios da educação deste 

grupo, podemos inferir que o uso da vídeo gravação como forma de registro 

também foi uma escolha dos surdos brasileiros, conforme constatado pelo 

autor, para os surdos uruguaios 

Desta forma, chegamos então ao ponto do qual este artigo se dedicará, 

os registros das línguas de sinais nas plataformas de vídeo conferências. 

Iniciamos este artigo tratando os aplicativos de vídeo conferências 

como uma possível redenção para a comunidade surda ter acesso aos seus 

registros na sua língua, conforme defendido por Crespi (2014), ou como mais 

uma possibilidade de equidade social desse grupo. No entanto, em segunda 

análise, podemos verificar que, ainda que os espaços virtuais entendam-se 

como democráticos e que tenham sido idealizados para o compartilhamento 

 
4 LSU: Língua de Sinais Uruguaia. 
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sociais mais diversos, a idealização e desenvolvimento das plataformas virtuais 

foi realizadas por sujeitos sócio-históricos, contextualizados em seus dos 

espaços sociais ocupando seu tempo histórico e assim sendo, a comunidade 

surda, não está plenamente atendida. 

Para fundamentar nossa análise trazemos os estudos de Moscovici (2007) 

para o autor, as representações sociais cumprem a função de ancoragem, em 

um processo que buscamos dar nome ao que não nos familiarizamos, ele se 

dá envolvido pela dificuldade que temos em aceitar o estranho, o diferente 

e por consequência ameaçador. 

No contexto da ancoragem podemos colocar a pandemia, o 

desconhecido e realmente, fisicamente, ameaçador. O autor nos alerta para 

o risco de ao buscarmos a familiaridade replicamos o conhecido, incorrendo 

em erros, uma vez que os já conhecidos podem não dar conta da realidade, 

como pode ser constatado com as vídeo conferências para os surdos usuários 

da língua de sinais. 

Nesta perspectiva, a função cumprida pelo papel e caneta para o sujeito 

ouvinte, pode ser cumprido por um dispositivo eletrônico, para os surdos. 

É a partir deste contexto específico, já relatado acima, que buscaremos 

nas próximas sessões discutir a representação da libras nas plataformas de 

vídeo conferências. 

 
As plataformas mais acessadas em vídeo conferências 

e suas características 

Com as medidas de isolamento e quarentena em decorrência da 

pandemia do novo coronavírus COVID-19, estendendo-se as pessoas passaram 

a ter maior demanda de comunicação virtual, seja no âmbito do teletrabalho, 

seja para comunicação entre amigos e parentes e agora na educação. 

As videoconferências são uma alternativa eficiente para reunir 

colaboradores de diferentes instituições, profissionais e participantes de 

variadas localizações do país e do mundo. Além de reduzir custos e ser 
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uma possibilidade alinhada com as expectativas de novos profissionais, web 

conferências trazem muito mais agilidade para troca de ideias, alinhamentos 

e estudos. 

Uma chamada por vídeo, que pode ser realizada por duas ou mais 

pessoas, dependendo da plataforma virtual escolhida. Segundo Leopoldino 

(2011), a videoconferência, é um formato de transmissão de imagem e voz 

entre dois ou mais locais separados fisicamente, usando câmeras de vídeo 

ou monitores, microfones e caixas de som. 

Para realizá-la é preciso de conexão de internet, de um equipamento 

com câmera (computador, notebook ou smartphone) e de uma plataforma 

que reúna os participantes. Essas plataformas funcionam como salas virtuais, 

nas quais as reuniões realizam-se de duas formas: por meio de um link da 

sala que o anfitrião envia para os demais participantes acessarem ou quando 

o anfitrião inclui o contato do convidado no ambiente virtual. 

Segundo Andrade (2020), as plataformas virtuais mais conhecidas são: 

 
Google Meet 

A ferramenta virtual Google Meet é uma solução do Google que 

permite aos profissionais realizarem reuniões online, tanto pelo computador 

quanto por smartphones. É também chamada de Google Hangouts Meet, 

e permite a realização de uma videoconferência com até 250 pessoas, de 

acordo com a licença adotada. 

As ferramentas mais acessadas são as que apresentamos na tabela abaixo 

Figura 1. Tabela elaborada pelos autores 
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Zoom 

É um aplicativo de videoconferência que oferece duas modalidades, 

a gratuita, que permite chamadas por até 40 minutos com até 100 

participantes e outra que é preciso adquirir um plano pago, que 

permite até 1000 participantes e sem limite de horas. 

 
Facebook 

Messenger 

É utilizado pela rede social como sua ferramenta de mensageria. 

Para poder participar é preciso ter contas no Facebook e permite que 

até 50 pessoas possam interagir ao mesmo tempo, mas as pessoas 

participantes precisam estar em um mesmo grupo. 

 

Microsoft 

Teams 

É a solução de videoconferência que integra o pacote de ferramentas 

corporativas da Microsoft, o Office 365. É um serviço pago, mas 

durante o período da pandemia, a Microsoft liberou o uso do Teams. 

Possui capacidade maior e comporta até 10 mil participantes ao 

mesmo tempo. 

 
Skype 

É uma das mais antigas plataformas de videoconferências, é necessário 

ter uma conta na Microsoft para poder utilizá-la e permite chamadas 

com mais de 10 participantes. 

 

 
Jitsi 

É uma ferramenta sem fins lucrativos e aberto, não é necessário ter 

uma conta. Permite videoconferências com dezenas de participantes, 

a diferença é que não há necessidade de baixar o aplicativo e 

nem colocar um e-mail. Qualquer pessoa pode criar uma sala de 

videoconferência e convidar os participantes por meio de um link 

enviado. 

 

Dentre as ferramentas apresentadas acima duas tiveram maior destaque 

no que se refere ao número de usuário e popularidade entre a comunidade 

surda, o Google Meet e o Zoom, nos debruçaremos, mais detalhadamente 

ao Google Meet por ter sido a plataforma disponibilizada gratuitamente 

pela Universidade e nos permite, nas salas abertas por professores o limite 

de 250 participantes, sem limite de tempo, colocando-se assim dentre as 

mais democráticas pela ausência de custo e o número de participantes. 

O uso da plataforma é de fácil manuseio, ao anfitrião é dada autorização 

de aceitar ou rejeitar convidados, fechar microfones, câmeras e gravar os 

encontros. Essas autorizações privilegiadas garantem que o organizador do 

grupo possa conduzir o encontro dentro dos seus parâmetros, atingindo os 

objetivos por ele traçados previamente. 
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No decorrer do período de maio a novembro de 2020, algumas 

ferramentas foram acrescentadas à plataforma, que visando aprimorar a 

experiência. Assim, para alguns usuários, a depender da qualidade do dispositivo 

utilizado é possível um fundo de tela, sendo que turvar é uma das opções, o que 

garante mais privacidade do usuário, uma vez que nem todos têm um espaço 

de estudo e trabalho específico na casa, o que muitas vezes expõe a família e 

a casa a todos os participantes. Na segunda quinzena do mês de novembro 

a empresa disponibilizou também um ícone com uma mão, localizado no 

lado direito inferior da tela, o qual indica a necessidade ou vontade de falar. 

Ainda que sejam pequenos detalhes, estas mudanças nos foram 

facilitadores importantes, ainda que a grande maioria da população já 

estivesse familiarizada com, muitas vezes, mais de uma plataforma e as 

comparações são inevitáveis. 

Inegavelmente o uso das plataformas foram um fenômeno de 

aproximação durante o período da pandemia, ainda que nem tão democrático 

quanto desejado, uma vez que depende de conexão de qualidade, dispositivo 

eletrônicos e conhecimentos básicos de mídias sociais, o que definitivamente 

não é a realidade de toda a população brasileira, conseguimos avanços 

significativos e nos possibilitou uma discussão de como essas plataformas 

atingiram a comunidade surda e de que perspectiva elas foram construídas. 

 
A comunidade surda nas plataformas sociais: avanços 

e estagnações 

As vivências da comunidade surda nas plataformas de videoconferências 

é uma constante nas últimas décadas e isso ganhou um grande incremento 

durante o período de isolamento. Por fazerem uso de uma língua visuo 

motora, como já dito, o registro em vídeo é privilegiado para que as línguas 

de sinais possam ser uma veículo de interação, garantindo a plenitude de suas 

características, conforme já constatado por Cruz (2015) e Taveira (2014). 

A frequência e quantidade de acesso das diversas plataformas, nos 

permitiu uma avaliação mais próxima e detalhada, destacando dentre elas o 
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Google Meet, plataforma escolhida por já estar vinculada ao nosso trabalho, 

conforme já relatado, uma vez que foi a ferramenta escolhida na experiência 

do grupo citado. Os participantes, que chegaram, em algumas oportunidades, 

a mais de 70, o que possibilitou reunir diversas pessoas de vários Estados do 

Brasil, de todas as regiões, que puderam relatar pontos positivos e negativos, 

conforme verificaremos. 

A plataforma Google Meet, aqui destacada, nos leva a uma separação 

das línguas, de forma quase imperativa, uma vez que, as plataformas foram 

concebidas para as línguas orais, o registro das línguas de sinais só se tornam 

possível na ausência de som ou com um trabalho complementar de adicionar 

à gravação a interpretação em libras, em um trabalho de edição pós gravação, 

que não permite que o material seja imediatamente liberado, processo que 

não será explicitado neste trabalho. 

 
Pontos positivos e negativos 

Pontos positivos 

Destacamos alguns fragmentos de depoimentos de participantes dos 

encontros que expressam suas percepções a respeito da vivência que têm 

experimentado nos encontros “Papo em Libras” organizado pelo GEICS. 

 
Relatos dos participantes: 

“Acho a ideia do grupo incrível principalmente por possibilitar esse 

contato entre surdo e ouvintes de vários lugares, fato que antes, no presencial, 

não aconteceria., Só tenho a agradecer e parabenizar pela iniciativa.” 

(participante surdo) 

“Considero a iniciativa muito importante para a troca de informações 

e conhecimentos com profissionais surdos e ouvintes da educação de surdos 

de todo o país. Neste momento de pandemia, essa “aproximação” se torna 

ainda mais importante, dando um novo sentido à comunidade surda por 

meio das tecnologias digitais.” (participante ouvinte) 
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“O encontro pelo Google Meet fez eu poder participar das atividades 

a distância, principalmente eu que sou de Rio Branco no Acre, fez me 

aproximar de pessoas de outros Estados, que no presencial isso não acontece, 

porque envolve passagens, hospedagens e custos. E nesse formato me trouxe 

uma aprendizagem bastante construtiva para a prática durante a pandemia 

que estamos enfrentando durante o ano de 2020.” (participante ouvinte) 

Os relatos dos participantes são aqui demonstrados em forma de 

citações longas, mesmo que não atinja o número de linhas orientadas pela 

ABNT NBR 10520 (2002), ou seja, com recuo de parágrafo, para oportunizar 

destaque às suas falas. 

 
Pontos negativos 

Um dos significativos pontos negativos do uso da ferramenta Google 

Meet, é que, ao gravar as reuniões, a participação dos usuários que utilizam 

a Libras, suas participações não são registradas na gravação, sua imagem é 

preterida em relação a voz do intérprete, ou de outro ouvintes ‘omitindo 

a imagem do participante surdo, autor da fala, ficando apenas a voz do 

intérprete de Libras. Assim como um dos participantes do grupo relatou: 

“Eu, sou surdo, moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, difícil 

usar Google Meeting, mas apresenta muitos problemas porque quando 

eu sinalizo em Libras e depois tenho vontade de assistir novamente, mas 

não é possível, porque não fica gravado a nossa apresentação em Libras.” 

(participante surdo) 

Acho difícil usar Google Meet, porque às vezes imagem ruim (acho 

minha internet) difícil eu sinalizar e depois amigo sinalizar precisar procurar 

pessoa, também não gravar nada sinais.” (participante surdo) 

Outra desvantagem perceptível é o uso da ferramenta pelo smartphone 

ou aparelho celular, não conseguimos visualizar todos os participantes 

ao mesmo tempo, isso dificulta por conta dos participantes usuários de 

língua de sinais, que precisam procurar a pessoa que esteja sinalizando. Se 

o participante usa o computador permite, no modo mosaico, visualizar até 

49 participantes ao mesmo tempo. 
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Fica perceptível que a plataforma tem questões que são originárias de 

sua concepção, ou seja, as plataformas foram pensadas para os usuários da 

línguas orais, assim, as línguas viso motoras, como a Libras, são invisibilizadas 

nas gravações, e por consequência invisibilizam o autor do discurso. 

 
Considerações Finais 

Indiscutivelmente as plataformas digitais foram e continuam sendo, 

uma vez que ainda estamos em período pandêmico, uma ferramenta de 

extrema importância para surdos e ouvintes, mas como pôde ser visto no 

decorrer desse artigo, para os surdos, ainda que um grupo privilegiado dessa 

minoria linguística, foi fundamental para amenizar o isolamento imposto 

pela pandemia. O uso das plataformas virtuais, permite para além da troca 

de informações, a possibilidade de informar-se na sua língua visuo motora e 

através dela estabelecer interações, com ou sem intermediação dos intérpretes. 

Reconhecido esses benefícios torna-se fundamental que a análise da 

qualidade de serviços dispensados aos surdos e as causas desses serviços 

serem organizados como são. Ainda que a Libras tenha sido reconhecida na 

legislação em 2005, como meio de comunicação e expressão da comunidade 

surda, a sua invisibilidade social ainda é constatada e essa condição pode 

ser percebida quando uma plataforma de alcance mundial negligência seu 

usuário, desconsiderando a importância do registro de sua língua. 

Os usuários ouvintes, usuários ou não da língua de sinais, têm a 

possibilidade de retomar as suas discussões gravadas, na língua dos surdos, 

nas suas discussões quando consideram necessário, o mesmo não acontecendo 

com os usuários surdos, uma vez que o uso da sua língua não foi considerado 

na concepção e desenvolvimento da ferramenta, demonstrando que ainda 

há invisibilidade dos surdos e por consequência da sua língua. 

As gravações da plataforma desconsideram a língua em todas as 

suas possibilidades, sendo que ela no discurso livre ou na apresentação de 

Powerpoint. Nesta situação os slides ficam em destaque e a interpretação 

em sinais também é ocultada, fazendo com que, mais uma vez, os usuários 

surdos, não tenham acesso à fala do palestrante em língua de sinais. 
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É de fundamental importância percebermos que não se trata de 

uma negligência qualquer, mas da desconsideração de uma língua e por 

consequência de uma comunidade, limitando as oportunidades de acesso ao 

conhecimento acumulado, a formação e informação desta faixa da população. 

Importante ressaltarmos que, existem manobras possíveis para que a 

língua seja colocada nos vídeos recuperados pela ferramenta, no entanto, para que 

isso ocorra, o intérprete deve ser gravado à parte, para que seja posteriormente 

inserido à gravação original, ou a gravação deve ser reinterpretada. Nas duas 

circunstâncias, o acesso não é imediato. A falta de um desenho universal para 

o desenvolvimento das diversas plataformas disponíveis na web, faz com que 

essa minoria linguística não tenha acesso a registros de seus encontros virtuais, 

como tem sido comum para os usuários ouvintes. 

Entendemos que a negligência, ou falta de atenção às línguas de sinais 

é mais uma das facetas do preconceito linguístico, conforme Bagno (2000) 

apud Maurizzio Gnerre (1985) a Constituição afirma que todos os indivíduos 

são iguais perante a lei, mas essa lei é redigida numa língua que só uma parcela 

pequena de brasileiros consegue entender. E a incompreensão dá língua impõe 

um distanciamento crescente dos direitos e das decisões sociais. 

Desta forma, os brasileiros surdos ficam, via de regra, distanciados 

de decisões que influenciam direta ou indiretamente suas vidas, a depender 

do tempo e do espaço histórico. Ainda que pequenos avanços aconteçam, a 

comunidade surda se vê diametralmente longe de seus anseios e retornando 

de onde partimos, o que inicialmente parecia uma vantagem já conquistada 

ao ser pensada pelos diferentes, impõe a surdos, enquanto minoria linguística, 

uma desvantagem que pouco compreendem sua dimensão. 

Cumpre também a esse artigo, tornar público fazeres das tecnologias 

que originalmente tinham a intensão de serem populares, mas que ao 

pensarem somente de uma perspectiva, excluem uma parcela da população, 

sem nem mesmo terem contato com ela. Importante ressaltarmos que o 

desconhecido tende sempre a ser desrespeitado, a ele, quando muito, sente- 

se medo ou pena. É assim que a comunidade surda vem sendo representada 

socialmente, pelo medo do contágio ou pela pena da deficiência. 
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CAPÍTULO 4 

Bilinguismo para surdos: uma análise de diferentes 

práticas em duas escolas bilíngues 
 

 

 
Resumo 

Débora Rodrigues Moura 

Maly Magalhães Freitas 

No Brasil, a partir da lei 10.436/2002 e o decreto 5.626/2005, que 

oficializaram a Libras como meio de comunicação dos surdos brasileiros, 

as discussões e as pesquisas sobre bilinguismo para surdos vêm aumentando. 

Tendo em vista que os adeptos da abordagem bilingue têm como concepção 

que a Libras é a primeira língua, e a Língua Portuguesa é a segunda língua 

para surdos brasileiros, este capítulo tem como objetivo analisar diferentes 

práticas de ensino em duas escolas bilíngues, discutindo o bilinguismo 

para surdos nas atividades propostas pelos professores. Está ancorado na 

perspectiva Sócio Histórico Cultural (Vygotsky, [1934] 1991, [1934] 2001); 

em estudos sobre bilinguismo (Lodi, 2018; Salles et. Al., 2004; e Vieira, 

2017); sobre gêneros textuais, aprendizagem de leitura e escrita e letramento 

(Nassim, 2013; Smolka, 2008; Solé, 1998; Soares, 2001). Os resultados 

mostraram que na escola 1, ainda persistem práticas de ensino baseadas no 

português sinalizado, o que descaracteriza o ensino bilingue que tem como 

pressuposto a valorização da Libras como primeira língua do surdo e como 

língua de mediação na educação inclusive para o ensino aprendizagem de 

língua portuguesa como segunda língua. Na escola 2, pudemos observar a 

Libras como mediadora em todos os momentos de interação, tanto com os 

textos escritos como na comunicação com a professora-pesquisadora, havendo 

nesse ambiente um contexto de ensino realmente bilingue. Assim, as análises 

mostraram que o bilinguismo para surdos tem algumas semelhanças com o 

bilinguismo para ouvintes, mas também traz várias particularidades e talvez 

a principal delas seja que o bilinguismo por imersão, não será viável, pois o 
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surdo não escuta a língua oral. A Libras ancora as relações de pensamento, 

conceitos e significados. Desse modo, os surdos lerão e escreverão a língua 

portuguesa pensando nesse idioma que não lhes chega pelo canal auditivo, 

mas sim pela Libras. 

Palavras-chaves: Bilinguismo para surdos; Libras; Práticas de ensino. 

Nos últimos anos, educadores de surdos muito têm se preocupado 

com práticas educacionais bilíngues, com o objetivo de que esses estudantes 

tenham garantido o direito a uma educação acessível às suas peculiaridades 

linguísticas. Os adeptos desta abordagem - a bilíngue - acreditam que a língua 

de sinais (Libras) é a primeira língua (L1) do surdo e a língua portuguesa, 

a segunda (L2). 

Nós, enquanto pesquisadoras e professoras de surdos, imbuídas por 

uma visão vygotskyana, consideramos o surdo como sujeito: 

“[...] que se organiza por uma língua visual e que compartilha 

uma cultura visual. Isso não o afasta do mundo ouvinte, mas 

promove sua inclusão como bilíngue e bicultural. Nesse sentido, 

o surdo é compreendido em uma perspectiva da diferença e 

não da deficiência” (Moura, 2015, p.21). 

Olhar para o surdo a partir dessa perspectiva significa compreender que 

ele tem as mesmas possibilidades de aprendizagem que o ouvinte, entretanto 

os caminhos para essa aprendizagem são outros. Assim, este trabalho, que se 

ancora na Teoria Sócio Histórico Cultural (Vygotsky, [1934] 1991, [1934] 

2001) considera que o meio, a aprendizagem e as oportunidades educacionais 

que estes indivíduos tiverem incidirão diretamente em seu desenvolvimento, 

no que tange à educação bilíngue. 

No Brasil, apenas a partir de 2002 com a Lei 10.436, foi que se 

reconheceu a Libras como língua dos surdos. E, em 2005 com a regulamentação 

pelo Decreto 5.626 é que se começou a discutir a implementação do ensino 

bilíngue, considerando a Libras e a língua portuguesa como línguas de 

instrução. Em seu artigo 22, inciso II, parágrafo 1º o Decreto diz que “são 

denominadas escolas ou classes de educação bilíngue aquelas em que a Libras 
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e a modalidade escrita da língua portuguesa sejam línguas de instrução 

utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educativo.” Contudo, não 

há consenso nas práticas escolares quanto ao papel de cada uma das línguas 

nesse processo, uma vez que, até recentemente, a língua de sinais e a língua 

oral eram utilizadas de forma concomitante, numa prática denominada 

bimodalismo ou português sinalizado, que se insere na abordagem da 

comunicação total. Nessa prática, ocorre a 

[...] utilização dos sinais extraídos da Libras (Língua Brasileira 

de Sinais), inseridos à estrutura da língua portuguesa, a língua 

majoritária. Como não existem na língua de sinais certos 

componentes da estrutura frasal do português (preposição, 

conjunção, etc.) são criados sinais para expressá-los. Além 

disso, utiliza-se marcadores de tempo, número e gênero para 

descrever a língua portuguesa através dos sinais. (Dorziat, 

1997, p. 305) 

Existem várias definições para bilinguismo, e no caso do bilinguismo 

para surdos, Lodi (2018) afirma que, 

“[...] a educação bilíngue para surdos considera que, 

inicialmente, os surdos devam desenvolver a língua de sinais 

como primeira língua (L1) nas relações sociais estabelecidas, 

preferencialmente, com adultos surdos usuários da língua e 

participantes ativos do processo educacional de seus pares. [...]A 

partir do desenvolvimento desta língua, o ensino-aprendizagem 

escolar da língua portuguesa em sua modalidade escrita pode 

ser iniciado, entendida como segunda língua das pessoas surdas 

(L2). Considera-se ainda, nas práticas bilíngues para surdos, 

as particularidades e a materialidade da língua de sinais, além 

dos aspectos culturais a ela associados, fato que demanda 

metodologias de ensino pensadas a partir da Libras.” (p.166) 

Isso quer dizer que é através da língua de sinais que o surdo pode 

compreender a língua portuguesa por meio da leitura e da escrita, mas para 

que essas pessoas tenham acesso ao conhecimento de ambas as línguas é 

preciso que os sistemas de educação se organizem de modo a contemplar 

o uso das mesmas em todo o processo de ensino-aprendizagem. Assim, 
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“a língua de sinais deverá ser sempre contemplada como língua por excelência 

de instrução em qualquer disciplina, especialmente na de língua portuguesa 

[...]”. (Salles et al., 2004, p. 21). Assim, esse capítulo tem como objetivo 

analisar diferentes práticas de ensino em duas escolas bilíngues, discutindo 

o bilinguismo para surdos nas atividades propostas pelos professores. 

 
Análise das atividades 

Os dados aqui apresentados são recortes de nossas dissertações de 

mestrado, e foram produzidos em diferentes escolas. As análises buscam 

compreender se, e como, o bilinguismo se apresenta nas atividades propostas 

pelos professores de surdos, uma vez que as duas línguas em questão - Libras 

e língua portuguesa - são de modalidades distintas, ou seja, uma é espaço- 

visual e a outra oral-auditiva. 

 
Escola 1 

Esta atividade foi aplicada em uma sala de aula para alunos do 8º ano 

do Ensino Fundamental, em uma escola bilíngue para surdos, do município 

de São Paulo. São alunos com idades entre 13 e 16 anos, cuja professora é 

fluente em Libras. 
 

Os alunos se acomodam nas cadeiras dispostas em semicírculo e a professora explica que 

a atividade é a continuação de uma história a partir da imagem. No centro da classe há 

um retroprojetor, e a professora coloca a atividade ali, projetando-a na lousa para que 

os alunos visualizem e contem a história de acordo com o que estão vendo. A imagem 

é de um menino dentro de um barco com um papagaio no ombro. Eles estão pescando 

num rio e veem a barbatana de um tubarão nadando próximo ao barco. Há uma frase 

no início do texto e os alunos devem continuar a história. Primeiro, a professora pede 

que os alunos leiam a frase que está escrita. Ela vai apontando as palavras uma a uma e 

os alunos vão atribuindo sinal a cada palavra: “Paulinho e o seu papagaio Duque estavam  

pescando, quando de repente...” 
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Imagem 1 
 

 

Fonte: Freitas (2014, p. 72) 

 

Professora: “O que aconteceu?” 

Alguns alunos respondem: “Pescou tubarão”. 

Ela pergunta se combina com a imagem e todos concordam. Ela pergunta qual a reação 

do menino e do papagaio ao notarem o tubarão; se tiveram medo ou não. Os alunos 

responderam que eles levaram um susto e ficaram com medo. A professora escreve na lousa. 

Os alunos falam que o menino e o papagaio gritaram por socorro e a professora escreve. 

[...] 

Professora: “E aí? O que mais aconteceu?” 

Alunos respondem: “Voltaram para casa!” 
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Ela escreve na lousa, e pergunta a eles se faz sentido os dois pedirem socorro e voltarem 

para casa. Os alunos respondem que não e ela apaga e pergunta: 

Professora: “Então, o que?” 

G.: “O menino chorou” 

Professora: “Bom, bom!” – escreve na lousa – “E aí? O menino chorou e aí? E o papagaio 

como ficou? Com medo, nervoso, bravo, como?” 

Alunos: “Nervoso, e começou a picar o tubarão.” 

A professora escreve. Depois ela lê o texto utilizando um sinal para cada palavra escrita, e  

os alunos repetem esses sinais, dando a entender que estão lendo junto com a professora. 

No fim da escrita ela entrega aos alunos uma cópia da atividade e orienta que eles copiem 

o texto da lousa nesse papel. 

[...] 

 

Nessa atividade, a leitura foi feita atribuindo-se um sinal a cada 

palavra, sempre obedecendo à estrutura da língua portuguesa. Conforme já 

mencionado no início deste capítulo, essa prática é chamada de bimodalismo. 

Quando aparecia no texto alguma palavra que não tinha um correspondente 

direto na Libras - como, por exemplo, elementos de ligação - a professora 

utilizava-se do alfabeto datilológico, ou de sinais “criados” para dar conta 

da estrutura do português. 

O bimodalismo é utilizado em contextos escolares devido a crença 

de que a Libras não é suficiente para a compreensão da língua alvo, porque 

se tem a impressão de que “falta” alguma coisa. Então, para que a língua 

portuguesa seja compreendida pelo surdo, é preciso “completar” o que falta. 

Segundo Vieira (2017, p. 83), “Equívocos relacionados ao significado de 

bilinguismo perpassam pelo ambiente de aprendizagem e, por conta de 

algumas interpretações, entende-se que a sobreposição das línguas seja a 

prática dessa abordagem.”. Dessa forma, a utilização de duas línguas no 

processo de ensino-aprendizagem de estudantes surdos não garante que 

sejam práticas bilíngues. O que vai definir isso, na verdade, é o papel que 

cada uma dessas línguas exerce nesse contexto escolar. E, nessa atividade em 

particular, o protagonismo está na língua portuguesa que permeia todo o 

processo de escrita e de leitura. Desse modo, essa prática parece corroborar 
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com a abordagem da Comunicação Total, uma vez que se utiliza de fragmentos 

da Libras para se ensinar a língua majoritária, no caso, o português. 

Segundo Vieira (2017), o propósito 

[...] primeiro dessa abordagem era a comunicação e, como 

fruto desse processo, consolida-se um movimento no qual são 

utilizados os “emprestados” da Língua de Sinais e é realizada 

uma correspondência entre palavra, no caso do Brasil, a Língua 

Portuguesa. (p.67) 

Essas práticas de sobreposição de línguas acabam por confundir o 

estudante surdo, pois não fica claro o que é Libras, o que é português 

e, ainda, em qual momento estão utilizando uma ou outra. Embora o 

português seja priorizado nesse contexto, ainda assim não houve explicação 

sobre as diferenças entre as línguas. Além disso, não há como garantir que 

os estudantes surdos entenderam o texto se não houve um momento para 

que pudessem explicar em Libras o que leram. Isso porque ler as palavras 

em Libras, não significa ler o texto e traduzi-lo para sua língua, ou seja, não 

significa construir significados na Língua de sinais que é sua L1. A Libras, 

para o estudante surdo, é a língua base para o aprendizado do português. 

Esses dados nos mostram que, nesta atividade especificamente, a 

participação das duas línguas é desigual, ou seja, há uma valorização da 

língua portuguesa, que é utilizada na sua plenitude com sua estrutura 

preservada, em detrimento à sua compreensão, enquanto à Libras cabe um 

papel secundário, sendo ela fragmentada e desmembrada na sua estrutura. 

Desse modo, aqui pode-se dizer que há uma discrepância entre o que 

chamamos de bilinguismo para surdos e a prática utilizada em sala de aula. 

 
Escola 2 

A atividade apresentada ocorreu em uma sala de aula do 4º ano do 

Ensino Fundamental, com estudantes adolescentes surdos de faixa etária 

diversa, a maioria com 14 anos, numa escola bilíngue do município de 

São Paulo. 
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Foi realizada uma pesquisa-ação, com dados produzidos a partir da 

práxis pedagógica de uma das autoras deste artigo, ancorada na Teoria Sócio- 

histórica Cultural de Vygotsky ([1934] 1991, [1934] 2001). Teve como 

principal objetivo investigar como ocorreu a leitura em língua portuguesa 

como segunda língua por surdos, a partir da criação de zona proximal de 

desenvolvimento (zpds), organizadas pelo docente e construídas a partir da 

interação dos participantes da pesquisa. 

O texto proposto para leitura foi parte de um projeto maior ligado 

à orientação sexual, que teve como principal objetivo trabalhar questões 

acerca da sexualidade em sua dimensão biológica, além de discutir alguns 

estereótipos e preconceitos. Durante este projeto, percebeu-se que alguns 

estudantes reproduziam ideias pautadas no senso-comum, sem criticidade, 

questionamentos ou percepção acerca de diferenças que, quando marcadas 

pelo preconceito, resultam em desigualdades. Por isso ocorreu a proposta 

de leitura do texto, pois acredita-se, conforme Vygotsky ([1934] 1991), que 

“[...]o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento 

mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de 

outra forma, seriam impossíveis de acontecer. (p. 101). 

Assim, foi realizada a escolha do texto reportagem intitulado “Ser 

negro é maravilhoso”5 com o intuito de trabalhar conceitos diversos, verificar 

e mediar os sentidos e significados da leitura, que deveriam ser negociados 

entre os estudantes desta turma. Ressalta-se que este tipo de texto é de fácil 

acesso, foi considerado adequado à faixa etária dos estudantes e apresentado 

de modo autêntico, completo, sem simplificações. 

Cada estudante recebeu uma cópia respeitando a diagramação deste 

gênero discursivo, pois acredita-se que, conforme Nassim (2013), o contato 

com a forma e estilo como os textos se apresentam é fundamental para que 

qualquer estudante tenha possibilidades de se tornar um leitor competente. 

Estes podem possibilitar que os leitores confrontem seus conhecimentos 

prévios e mobilizem os conhecimentos sobre o idioma de forma que, por 

meio da mediação adequada, possam compreendê-los de modo cada vez 
 

5 ORTIZ, Esmeralda. Folha de S. Paulo, 18/11/06. 
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mais autônomo. No mais, em concordância, Andrade e Silva (2016) ressalta 

que a abordagem comunicativa para o ensino de línguas estrangeiras valoriza 

textos de circulação e que não foram produzidos com o objetivo único de 

ensinar a língua alvo. 

Assim, os dados produzidos foram divididos em quatro momentos 

para análise, apresentados na seção abaixo. Primeiramente observou-se as 

concepções de ensino-aprendizagem da professora-pesquisadora, que foram 

reveladas pela forma como ocorreu a orientação aos estudantes sobre como 

estes poderiam realizar a leitura (momento 1); a leitura dos estudantes, 

divididos em pequenos grupos, sem a intervenção da professora-pesquisadora 

(momento 2); as intervenções da professora-pesquisadora junto a sala como 

um todo (momento 3); a discussão sobre os significados construídos a 

partir do texto e com intervenção da professora-pesquisadora (momento 4). 

Tratam-se de alguns recortes, a fim de explicitar algumas concepções 

imbricadas nesta prática, que visou contribuir para a reflexão acerca de 

práticas bilíngues para surdos, que envolvem duas línguas estruturalmente 

tão diferentes. 

Momento 1 - Concepções de ensino-aprendizagem da professora-pesquisadora: 
 

Excerto 1 

Realização linguística da professora-pesquisadora 

“...Conforme combinamos ontem, vocês sentarão em grupos, lerão o texto que receberam 

trocando da Língua Portuguesa para a Língua de Sinais.” 

“Neste momento, eu não vou dar nenhuma informação sobre o texto, vocês podem 

trocar informações com os colegas à vontade.” 

“Vocês precisam ler as palavras dentro do contexto pensando como a informação fica 

em Língua de Sinais. 

Em relação a essas instruções da professora-pesquisadora, é possível 

verificar que há consciência da docente e menção para os estudantes de que 

eles lidam com dois idiomas distintos e que para conseguirem ler a língua 

portuguesa, é necessário fazer muito mais do que uma correspondência de 

palavras com sinais retirados da Libras. 
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Nesse sentido a leitura ganha outras dimensões, algumas bem diferentes 

das que têm sido trabalhadas com estudantes surdos. Ler as palavras dentro 

do contexto significa perceber o sentido e significado das ideias como um 

todo, sem fixar-se somente à vocábulos soltos. Significa principalmente 

inferir e compreender as ideias que eles transmitem em conjunto. Conforme 

destaca Smolka (2008), em suas pesquisas sobre o processo de leitura e 

escrita, a leitura como prática discursiva é contrária a essa forma linear de 

ler e muitas vezes a escola tem medo de assumir esse processo. 

Outro aspecto importante é a valorização da interação e do estímulo 

à autonomia dos alunos. É necessário, e é possível, que estudantes surdos 

exercitem a leitura lendo, sem que o professor faça isso por eles o tempo 

todo. Essas práticas, permitem que se integrem conhecimentos dos mais 

diversos, que são colocados em movimento de acordo com o conhecimento 

de mundo (conceitos cotidianos), com o conhecimento acerca da língua 

portuguesa e sobre o que é de fato ler, nesse caso, com compreensão, que só 

é possível em Libras. Os resultados construídos a partir da interação, trazem 

à tona o singular de cada estudante e transformam o grupo como um todo. 

Momento 2 - Leitura dos estudantes, divididos em pequenos grupos, sem 

a intervenção da professora-pesquisadora: 
 

Excerto 2 

Trecho retirado do texto: “Imaginava que ser branco era lindo, e ser negro, uma coisa 

feia. Isso fazia com que eu ficasse sem vontade de ir à escola, onde era chamada de 

‘pixaim’, ‘carvão’,‘urubu’.” 

Realização linguística dos estudantes: 

Armando pergunta ao grupo, utilizando a digitação do alfabeto datilológico: “O que 

é V-O-N-T-A-D-E?” 

Jairo responde: “Acho que se refere à vontade de ser branco.” 

Armando: “O que disse antes? Onde está no texto?” 

Jairo aponta para o texto: “Ser branco é bonito e ser negro é feio e por isso o negro tem 

vontade de ser branco.” 

Armando: “Na escola ela se sente isolada.” 

Jairo utiliza discurso direto como se apropriasse da fala do personagem: “Olhe, (aponta 

para os amigos) branco, branco, branco, branco.” 
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Neste trecho, no qual os estudantes estão lendo sem a intervenção da 

professora, é possível perceber que Armando faz um questionamento sobre 

um vocábulo específico e Jairo traz a explicação da ideia como um todo. Ele 

infere sobre o significado da palavra, porém sem simplesmente estabelecer 

uma correspondência biunívoca entre a palavra e o sinal correspondente 

em Libras. Demonstra, pela expressão “acho que se refere” que conseguiu 

perceber as ideias das palavras dentro de um contexto, significá-las em 

sua própria língua e atribuir um sentido à mensagem como um todo. 

Conforme Smolka (2008) quando ocorre a leitura, as palavras dentro 

do discurso ganham a dimensão de signo, de conceito. Nesse sentido, 

entra em jogo a “simultaneidade das informações e as multiplicidades 

de formas de se dizer”. (Smolka, 2008, p.80). Este processo muitas 

vezes é desvalorizado, quando se trata do ensino de língua portuguesa 

para surdos. Acredita-se que se eles não souberem todas as palavras não 

poderão ler o texto. 

Os estudantes consultam o texto, sentem essa necessidade. Verificam 

as informações em conjunto. O texto é a fonte que guia as inferências. 

Quando lemos um texto em língua estrangeira passamos exatamente por 

esse processo. 

Armando demonstra ter imaginado a situação da autora do texto, 

quando afirma que ela se sentia isolada. Jairo completa a fala de Armando, 

quando mesmo não tendo na sala somente colegas brancos, imagina o 

cotidiano de quem escreveu o texto. As extrapolações remetem aos conceitos 

de letramento explorado por Soares (2001) e ao de leitura compreensiva 

apontado por Solé (1998), que apontam que ler significa ir além muito da 

decodificação das palavras. Neste caso, os estudantes se envolvem com o 

texto, mas nem sempre é assim. Observemos o excerto abaixo: 
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Excerto 3 

Trecho retirado do texto: “Só ia à escola para comer. Depois, pulava o muro e saía 

fora, porque não aguentava tanta pressão. Em casa, eu não tinha apoio, só apanhava. 

Quando fui morar nas ruas, vivi um preconceito ainda maior. Apanhava só por ser 

negra. E, nas filas de adoção, todos preferiam as crianças brancas.” 

Realização linguística dos estudantes: 

Tábata olha o texto e sinaliza vocábulos soltos: 

“CASA. ESCONDER. CASA. ÁGUA. NÃO. TER. CASA. CASA. APANHAR. 

ESCAPAR. FUGIR. LUGAR. NÃO. TER. PAI. BATER. FUGIR. RUA. POBRE.” 

Tatiana: “Não estou entendendo nada” (olhando o que Tábata sinalizava). 

Tábata tenta explicar: 

“Olha, ONDE.RUA. VIVER. NÃO. GOSTAR. CHICOTE. APANHAR. NEGRO. 

Tatiana olha o texto e sinaliza vocábulos soltos: 

“PASSEAR. MENINA. SURDA. CASA. NÃO. CONCORDAR. PRECONCEITO. 

NÃO. GOSTAR. BAGUNÇA. MORAR. RUA. POBRE. PARECE. POBRE. AFASTAR. 

IDENTIDADE. NEGROS. IGUALDADE. RUA. POBRE.” (reporta-se à sua dificuldade 

de ler o texto). “Que texto difícil!” 

 

Nesse excerto é possível que, de modo diferente do anterior, não 

houve construção de significado, pois as estudantes tentaram utilizar uma 

equivalência na tradução de palavras em sinais, além de terem acrescentado 

sinais incompatíveis com o teor do texto. 

Será que a forma como as estudantes tentam ler decorre do modo 

como foram ensinadas? Conhecendo o percurso da história de educação 

de surdos, podemos afirmar que sim. Percebe-se, por parte das estudantes, 

uma tentativa de se relacionar alguns conhecimentos sobre a temática do 

texto, para tentar dar um significado, no entanto, a Libras não é utilizada de 

forma inteligível. A prática fica centrada no significado isolado da palavra. 

Se os surdos leem o português que é de modalidade oral-auditiva, por 

meio da Libras, eles precisam ser ensinados de modo mais amplo. Precisam 

aprender a ler o texto como unidade didática e a realizarem a tradução da 

língua portuguesa para a Libras. Entende-se a tradução conforme Arrojo 
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(2007), ou seja, como ato de criação. De acordo com a autora, o leitor de 

língua estrangeira precisa ter considerado o seu contexto histórico-social 

e “aprender a “ler” significa, portanto, aprender a produzir significados, a 

partir de um determinado texto, que sejam “aceitáveis” para a comunidade 

cultural da qual participa o leitor.” (Arrojo, p.76, 2007). De outro modo, 

ocorrerá o inverso, pois conforme já apontado por Freire “a leitura de um 

texto, tomado como pura descrição de um objeto é feita no sentido de 

memorizá-la, nem é real leitura, nem dela portanto resulta o conhecimento 

do objeto de que o texto fala.” (Freire, 1989, p. 12). 

Momento 3 - De intervenções da professora-pesquisadora junto a sala 

como um todo: 
 

Excerto 4 

Texto retirado do texto: “Mas virei a página, saí da rua. E fui buscar livros que reforçavam 

o quanto a minha cor é bonita.” 

Realização linguística dos estudantes e da professora: 

Professora pesquisadora: “Olhem, o que acham que significa a expressão ‘virar a página’?” 

(destaca a expressão no papel pardo). 

Fábio: “‘Virar a página’ é igual virar a folha do caderno.” 

Professora pesquisadora: “Mas o que significa isto no contexto do texto?” (retoma a leitura 

do parágrafo todo). “Essa expressão pode ser representada por um só sinal.” 

Fábio: “Tem algo a ver com jornal?” 

Todos falam ao mesmo tempo. 

Daiana: “É esquecer, deixar pra trás.” (utiliza um sinal que representa essa expressão 

idiomática). Ela se esforçou muito para deixar as lembranças dessa vida ruim no passado.” 

Professora pesquisadora: “Muito bem, acho que esse sinal é bem adequado para a expressão.” 

A professora pesquisadora elencou a expressão “virar a página”, que 

se trata de uma expressão idiomática da língua portuguesa, para que os 

estudantes discutissem seu significado em libras. 

A resposta do estudante Fábio demonstra que uma leitura literal ou 

apegada em palavras soltas, cujo sentido é dado fora do contexto, não produz 

significados compatíveis em Libras. 
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Nesse sentido, ressalta-se a importância do professor, tanto para 

a mediação, quando informa que a expressão poderia ser traduzida 

com apenas um sinal de modo a evidenciar as diferenças entre os dois 

idiomas, quanto para planejar, quando prevê alguns elementos da leitura 

da língua portuguesa que poderiam causar dúvidas além das intervenções 

que poderiam ser exploradas para que esta ganhe significados em Libras. 

Contudo, enfatiza-se que, conforme Fernandes (2003), para que isso seja 

possível num ambiente bilíngue de ensino-aprendizagem é fundamental 

que o professor domine a Libras. 

No mais, o excerto 4 demonstra que quando os estudantes têm 

oportunidades de discutir sobre as possibilidades e contextos da língua 

portuguesa chegam a conclusões que talvez não chegariam solitariamente, 

se momentos como estes não fossem oportunizados. Esse aspecto revela 

que, conforme registra Vinha (2010) ao publicar uma tradução de um 

texto de Vygotsky: 

“As funções psicológicas superiores da criança, as propriedades 

superiores específicas ao homem, surgem a princípio como 

formas de comportamento coletivo da criança, como formas 

de cooperação com outras pessoas, e apenas posteriormente 

elas se tornam funções interiores individuais da própria criança 

(p.699)”. 

Assim, acentua-se que o trabalho vai além da atribuição de um 

significado compartilhado e adequado para a expressão em si, mas centra-se no 

processo de como os estudantes surdos podem realizar a leitura compreensiva 

da língua portuguesa, por meio de antecipações, da análise do contexto, 

de inferências, etc. realizadas em Libras e, a partir dali, almeja-se que não 

aceitem mais a imposição de práticas de leitura passivas e sem significados, 

que a reduza a uma decodificação de palavra sinal. A prática incentiva os 

estudantes a produzirem novos comportamentos leitores, que inicialmente 

são conquistados coletivamente. 
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Momento 4 - Discussão dos significados construídos a partir do texto com 

intervenção da professora: 
 

Excerto 5 

Realização linguística dos estudantes e da professora: 

Professora-pesquisadora: “Quem mais quer opinar?” 

Tatiana: “Há Surdos que não gostam de ser Surdos e tentam a todo custo oralizar, pois 

consideram que ser Surdo é inferior a ser ouvinte.” 

Amanda: “Há muitos negros que só pensam em ser brancos.” 

Ivo: “Parece que ter identidade Surda ou negra é se aceitar como se é, pois não há 

inferioridade.” 

Tatiana: “Há muitos professores que não consideram a identidade Surda e querem que 

os Surdos fiquem em classes de pessoas ouvintes, falem a qualquer custo, mesmo que 

não entendam nada.” 

No excerto 5 a professora-pesquisadora busca intervir, de modo que os 

estudantes extrapolem o texto. A rede de sentidos e significados partilhados 

contribui para que se possa criar uma zona proximal de desenvolvimento, em 

âmbito coletivo (Vygotsky, [1934] 1991). Esse aspecto favorece a construção 

de conhecimentos cotidianos e científicos em Libras, de modo a auxiliar na 

organização do pensamento e da linguagem, para que tenham mais elementos 

para lerem a língua portuguesa, como segunda língua. 

Salienta-se que essa intervenção surgiu principalmente pelo fato de os 

estudantes terem se identificado muito com a autora do texto, a tal ponto 

que, em certo momento da leitura, no qual ela relata que apanhava, quando 

questionados sobre quem batia, muitos responderam que era dos ouvintes. 

Esse aspecto surgiu somente após perguntas da professora-pesquisadora, que 

teve a intenção de deixar a leitura mais compreensiva, mas se deparou com 

esta identificação. Isso confirma que, conforme Silva et al. (2000), práticas 

de interação coletiva e problematizadora contribuem para a construção 

da subjetividade dos sujeitos, que têm oportunidades de (re)construir sua 

identidade e percebê-la criticamente nos discursos e práticas sociais vigentes, 

de acordo com o momento sócio-histórico e cultural. Essa percepção favorece 
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seu posicionamento político, visto que os estudantes passam a se posicionar 

acerca das diferenças, no combate ao preconceito, e refletir sobre as próprias 

possibilidades de constituição e participação numa sociedade ouvinte, sem que 

interiorizem o estereótipo de inferioridade, que muitas vezes lhes é imposto. 

Nessa prática também ganha contornos fundamentais as ideias de 

Freire. De acordo com o autor, “a leitura do mundo precede a leitura da 

palavra” (Freire, 1989, p. 9). Assim, quanto mais saberes forem construídos 

em Libras melhor os alunos lerão a língua portuguesa. 

 
Considerações Finais: 

A realização do bilinguismo para surdos nas escolas pressupõe a 

participação de duas línguas em todo o processo de ensino-aprendizagem, 

além de reflexão sobre o lugar de cada uma neste processo. Para colocar 

em prática essa abordagem, uma das premissas básicas se refere ao nível de 

conhecimento que o professor de surdos tem sobre ambas as línguas, mas 

principalmente sobre a Libras. Mas, como pudemos verificar na atividade 

da escola 1, o conhecimento sobre a Libras pelo professor não é suficiente 

para que o ensino seja bilíngue. 

As análises que apresentamos neste capítulo colocam em confronto 

duas práticas de ensino-aprendizagem de língua distintas, para um mesmo 

grupo social. Na escola 1, apresentamos uma atividade cuja prática de ensino- 

aprendizagem de leitura e escrita passa por uma abordagem que desconsidera 

a importância da língua de sinais para a compreensão da língua portuguesa. 

A Libras é desconstruída da sua organização gramatical, valorizando a língua 

portuguesa, mas sem considerar que a compreensão da L2 pelo surdo passa 

necessariamente pela sua L1, no caso a Libras. Já na escola 2, observa-se que 

há na proposta da atividade uma concepção que considera as diferenças entre 

as duas línguas, que traz a língua portuguesa com toda a sua complexidade 

e compreende que esta será lida pelo surdo em Libras. Isso significa, que 

como a língua portuguesa é de modalidade oral-auditiva, ele não recorrerá 

a correspondências fonéticas ou sonoras para decifrá-la. A compreensão e o 

entendimento da leitura se darão por meio da tradução para a Libras. 
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Conclui-se, portanto, que o bilinguismo para surdos tem algumas 

semelhanças com o bilinguismo para ouvintes, mas também traz várias 

particularidades e talvez a principal delas seja que o bilinguismo por imersão, 

não será viável, pois o surdo não escuta a língua oral. Dessa forma, para os 

surdos, não adiantará ser exposto à língua portuguesa, sem a mediação da 

Libras. A Libras ancora as relações de pensamento, conceitos e significados. 

Contudo, os surdos lerão e escreverão a língua portuguesa pensando nesse 

idioma que não lhes chega pelo canal auditivo, em Libras. 
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CAPÍTULO 5 

Alfabetização e letramento visual na educação de 

surdos: um olhar sobre o uso das imagens nas práticas 

pedagógicas embasadas na iconografia 
 

 

 
Resumo 

Dênis Pereira dos Santos 

Marcio Hollosi 

Este artigo nos possibilita a reflexão sobre o uso das imagens e da iconografia 

no processo de alfabetização e de letramento para pessoas surdas, com foco na 

visualidade, ou seja, uma alfabetização e um letramento visual. Todavia trazer 

à baila a ótica dos próprios surdos sobre os materiais didáticos utilizados nos 

primeiros anos iniciais do ensino fundamental ciclo I, devido as mudanças 

didático-pedagógicas houve a mudança dos materiais e livros utilizados, 

dentre eles as cartilhas foram os que mais perduraram para a aprendizagem 

da leitura e da escrita. Das cartilhas mais conhecidas e citadas quando se 

aborda sobre alfabetizar por imagem temos a Caminho Suave elaborada 

por Branca Alves de Lima, na qual utiliza das letras presentes em algumas 

partes da imagem para poder assim assimilar. Ressaltando que as novas 

propostas educacionais para surdos englobadas no fenômeno do bilinguismo 

há a diferença entre a língua de instrução e a de registro, mas a visualidade 

presente para os sujeitos surdos o letramento visual e a sua alfabetização vai 

além de utilizar a imagem como um suporte pedagógico. Assim entender 

partido do embasamento iconográfico através dos materiais didáticos o olhar 

do surdo e as suas vivências com as mesmas em seu processo de alfabetização 

e de letramento visual transpõe além dos espaços escolares e as práticas 

acadêmicas, expandindo-se na sua vida social e de rotinas extra-escolares. 

Palavras-chave: Surdos; Letramento; Visual; Alfabetização; Iconografia; 

Cartilha. 
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Introdução 

As práticas pedagógicas que englobam a educação de/para surdos no 

Brasil desde a publicação da lei nº 10.436/2002 que reconhece a Libras como 

língua de comunicação e expressão das pessoas surdas brasileiras e em seu 

parágrafo único6 elucida que a Libras não substituirá a Língua Portuguesa 

na modalidade escrita. 

O processo de aprendizagem da escrita parte-se dos primeiros anos 

iniciais do primeiro ciclo do ensino fundamental, mas para contemplar 

esses alunos no processo de alfabetização e letramento o uso das imagens se 

faz constante presença, pois a língua de sinais é uma língua de modalidade 

gesto-visual, porém para o processo de escrita parte para a grafia. 

De acordo com Tfouni (1995) a alfabetização se ocupa somente 

na aquisição da escrita, individual ou coletivamente, assim o processo de 

aquisição da escrita e a sua compreensão dos códigos, o uso da fonética se 

faz necessário para poder representar a fonética na grafia. 

Todavia para a educação de pessoas surdas um dos recursos mais 

utilizados são os recursos imagéticos, ou seja, o uso de imagens para que o 

aluno assimile a palavra com a imagem utilizada, por exemplo, temos nas 

cartilhas esse uso de sistema como é o caso da “Caminho Suave” criada 

pela professora Branca Alves de Lima em 1948, que tem a palavra escrita, 

a imagem e o professor desenvolve a fonética da palavra. 

Peres e Ramil (2015, p. 55). 

No caso da cartilha Caminho Suave, trata-se de um estudo de 

iconografia didática, pois a análise é realizada especificamente 

com uma publicação didática, com fins pedagógicos de 

aprendizagem, que serve como suporte de conteúdo a ser 

explorado, principalmente, em sala de aula, na relação entre 

professoras e alunos. 
 
 

6 Parágrafo único. A Língua Brasileira de Sinais - Libras não poderá substituir a 

modalidade escrita da língua portuguesa. (BRASIL, 2002) 
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A iconografia nesse caso passa a ser um suporte pedagógico para a 

compreensão da palavra escrita, assim o aluno pode assimilar a imagem 

da palavra. 

Porém para o processo de alfabetização e letramento de pessoas surdas 

temos que levar em consideração as particularidades culturais, sociais e 

linguísticas dos sujeitos com surdez, pois assim poderemos refletir melhor 

como aplicar os métodos de ensino que melhor contribuirá para esse processo. 

De acordo com Sá (2002) a língua de sinais para os Surdos são a sua 

identidade, uma atividade em constante evolução. Assim nas práticas do 

fenômeno do bilinguismo o envolvimento das duas línguas estão coligadas. 

Ao abordarmos sobre o letramento visual, temos que entender de 

fato o que é conceito de letramento. Para Soares (2004) o letramento é a 

compreensão e o uso social da linguagem escrita e de leitura em diversos meios, 

gêneros e contextos sejam eles culturais, sociais, econômicos, geográficos 

ou históricos. 

O letramento visual parte do pressuposto da compreensão, interpretação 

e leitura das imagens em seus diversos segmentos sociais, ou seja, o uso das 

imagens e/ou figuras para transmitir o conhecimento e na qual a iconografia 

se faz presente. 

De acordo com Stokes (2002 apud Silvino 2014, p. 168) o letramento 

visual passa a ser uma habilidade de ler, interpretar e entender a informação 

apresentada por pictografias ou grafias, na qual contribuem para a compreensão 

da informação. 

Assim a iconografia presente em alguns materiais elaborados e nas 

próprias cartilhas utilizadas antigamente ainda se torna um apoio visual para 

o processo da escrita. De acordo com Araújo (2006) as imagens presentes 

nos materiais didáticos permite pensarmos no desenvolvimento psicológico 

dos alunos possibilitando a imaginação e a construção de recursos para o 

seu desenvolvimento. 
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A visualidade e a iconografia presentes no letramento visual para 

os docentes surdos embasados nos diversos recursos didático-pedagógicos 

aplicados pelo professor se faz a necessária compreensão e reflexão do uso dos 

mesmos para que esse alunado consiga aprender e apreender os conteúdos 

trabalhados visualmente. 

 
Desenvolvimento 

Ao abordarmos a alfabetização e o letramento visual na educação de/ 

para surdos permeamos por uma linha histórica de materiais didáticos, sendo 

um deles o primeiro material didático para o ensino de pessoas surdas em 

caráter vocabular o livro Iconographia dos Signaes dos Surdos-Mudos elaborado 

por Flausino José da Costa Gama em 1875. Material este elaborado focado 

e utilizado no Imperial Instituto dos Surdos-Mudos7, sendo esse um dos 

precursores didático-visual para pessoas surdas. 

Assim temos por objetivo compreender o uso das imagens e das 

iconografias no processo de alfabetização e de letramento visual na educação 

de surdos. Especificamos também entender a iconografia utilizada nos 

materiais didáticos principalmente nas cartilhas, além de refletir sobre a 

visualidade presente nesses materiais de forma significativa no processo de 

letramento visual. 

Para este artigo analisamos além dos levantamentos bibliográficos, 

foi feito um questionário via formulário com alguns questionamentos 

para pessoas surdas sobre o uso das cartilhas principalmente. Partindo do 

olhar dos próprios sujeitos sobre este material nos traz a baila a reflexão do 

uso das imagens e de recursos iconográficos no processo de alfabetização e 

letramento mesmo na modalidade visual. 
 

 

 

7 Fundado em 1857 no bairro de Laranjeiras no Estado do Rio de Janeiro, sendo a primeira escola 

para pessoas surdas no Brasil construído por D. Pedro II, trazendo o professor E. Huet que também 

é surdo e atuava como professor no Instituto de Surdos-Mudos de Paris para lecionar no Brasil. 

Atualmente conhecido como INES (Instituto Nacional de Educação de Surdos). 
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Através dessa temática nos permitirá uma nova ótica sobre o letrar 

visualmente, a percepção da imagem além de um recurso didático-pedagógico, 

além de corroborar com novos meios de ensino através da visualidade. 

 
Rever Alfabetização e letramento numa perspectiva 

geral 

A alfabetização e o letramento são processos distintos, porém caminham 

simultaneamente no desenvolvimento de aprendizagem de leitura, escrita 

e compreensão dos códigos apresentados em suas múltiplas aplicações. 

Entretanto temos que entender o que é cada um desses processos e práticas 

em suas singularidades. 

Conforme Soares (2005, p. 24) aborda a alfabetização como uma 

tecnologia de representação da linguagem humana denominada como 

alfabético-ortográfica, na qual está envolvida em procedimentos e 

conhecimentos relacionados ao funcionamento da representação quanto 

às capacidades motoras e cognitivas. 

Soares (2005) corrobora: 

Conhecimentos e procedimentos: a escrita alfabético-ortográfica 

é um sistema de representação; ele se distingue de outros 

sistemas de representação, como o desenho; ele representa 

certas propriedades do signo lingüístico; sua utilização envolve 

uma automatização das relações entre o escrito e aquilo que 

representa. 

Capacidades motoras e cognitivas: habilidades de ler e escrever 

seguindo a direção correta da escrita na página, habilidades 

de uso de instrumentos de escrita (lápis, caneta, borracha, 

corretivo, régua...), aprendizagem de uma postura corporal 

adequada na leitura e na escrita, aprendizagem da caligrafia... 

(SOARES, 2005 p.24a) 
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Quando dominamos as técnicas, os procedimentos e aprimoramos as 

capacidades cognitivas de leitura e escrita desse código o processo alfabetizador 

está sendo estabelecido na produção de novos usos desse sistema. Assim 

havendo as práticas e treinamentos necessários para a execução e tal domínio 

da mesma, partindo da fala de Soares (2005, p 33b) aborda a aprendizagem 

da escrita através de alguns métodos sistemáticos tais como o global, silábico, 

fônico e entre outros. Independente ao método utilizado o objetivo da 

aprendizagem é único, o domínio da linguagem escrita e a compreensão 

desse código, sendo esse um meio didático presente nesse processo nas 

cartilhas e livros ofertados para a prática e treinamento através das cópias, 

ditados ou treinos ortográficos. 

Ao falarmos de Letramento abordamos a compreensão dos signos e 

significados em sua subjetividade e particularidade. De acordo com Soares 

(2005, p. 50c) define letramento como um conjunto de conhecimentos e 

capacidades envolvidas da língua utilizada em suas práticas sociais participando 

ativamente da sociedade e vivenciando a cultura escrita. 

O letramento engloba além do conhecimento da técnica da escrita e da 

leitura presentes na codificação, o letramento está inerente ao conhecimento e 

a leitura de mundo a qual está inserido o sujeito, assim havendo a mobilidade 

política, cultural, econômica, coletiva e entre outros partindo de uma 

perspectiva identitária. 

Kleiman (2010) ao abordar o letramento na perspectiva identitária 

corrobora. 

Para a perspectiva identitária, são de interesse tanto as trajetórias 

singulares de sujeitos que atuam como agentes de letramento 

em suas comunidades de origem quanto os esforços coletivos 

de inserção na cultura letrada por parte de determinados grupos 

que são movidos por finalidades políticas, econômicas, sociais 

ou culturais, geralmente em trajetórias coletivas ou individuais 

de luta e resistência. (KLEIMAN, 2010 p. 376) 

Quando abordamos o letramento em caráter escolar, nesse espaço o 

método de alfabetizar e o processo de letrar estão englobados a um sistema 
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curricular, elaborado e pensado na comunidade a qual o alunado está presente 

e pertencente, assim causando certo impacto do ensino da língua em sua 

modalidade nesse ambiente, principalmente no primeiro ciclo do ensino 

fundamental e os anos iniciais ali destinados necessitando de inferências 

acadêmicas por um lado e a visão focada na alfabetização por outro. 

Segundo Kleiman (2010a) elucida. 

O conceito de letramento está tendo um certo impacto no 

ensino da língua escrita na escola, daí que uma questão de 

destaque nesse contexto seja a das implicações curriculares 

do letramento, tal qual inferidas por aqueles que atuam na 

esfera acadêmica, por um lado, e por aqueles que atuam nos 

anos iniciais do ensino fundamental – o primeiro ciclo – 

visando à alfabetização do aluno, por outro. (KLEIMAN, 

2010 p. 378) 

Embasados sobre a alfabetização e letramento no primeiro ciclo da 

aprendizagem, entendemos a necessidade de que é para todos e independente 

de condições socioculturais, econômicas, políticas e etc., porém quando 

se refere ao alfabetizar e o letrar para alunos surdos tudo se fomenta na 

visualidade assim mudando a modalidade linguística. 

 
A alfabetização e o letramento visual para o aluno surdo 

Ao abordarmos a alfabetização e o letramento visual embasada em 

uma perspectiva educacional para surdos ou pessoas com surdez, a premissa 

da aquisição da língua, da linguagem e a aprendizagem estão focadas na 

visualidade. Entretanto, alfabetizar e letrar visualmente não basta somente 

utilizar de imagens, figuras e recursos imagéticos há a necessidade de 

intervenções e explorações partindo por parte do aluno para que ocorra a 

fruição da aprendizagem. 

De acordo com Silva (2013) estamos expostos a informações visuais 

constantemente, ser alfabetizado visualmente é um direito do cidadão para 

a construção de uma sociedade democrática, todavia o excesso de imagens 
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presentes nos diversos ambientes e espaços, caso não estejam bem coordenadas 

e organizadas podem ocorrer a poluição visual. 

A leitura de imagens está sempre permeada com a área das artes, 

abrangendo assim a estética das figuras, quadros e etc. Todavia, mesmo que 

em caráter artístico a alfabetização imagética ultrapassa além de um conceito 

visual, há outras informações além do que está exposto imageticamente, 

propiciando o acesso e vivência da cultura visual. 

Furegati (2012) corrobora: 

Deste modo, a cultura visual pode ser compreendida como 

um novo campo de estudos que sugere que as atividades 

relacionadas à arte, contemplem e explorem representações 

visuais produzidas pelo homem em diferentes esferas como: 

publicitária, do cotidiano, da moda, da arquitetura entre 

várias outras que são pertencentes à realidade do estudante. 

(FUREGATI, 2012 p. 17) 

E através dessa cultura visual que propicia a educação novas ações 

didático-pedagógicas sobre a visualidade e o uso de recursos imagéticos 

e iconográficos dentro dos espaços escolares possibilitando maior fluidez 

no processo de escolarização. Hernández (2007), “chama a atenção para 

a importância de se enfatizar a fluidez das imagens no cotidiano e pensar 

sobre os sentidos produzidos nas mediações com crianças, jovens e adultos” 

(HERNÁNDEZ, 2007, p. 10). 

No que se refere a educação de/para surdos, a imagem e a iconicidade 

é algo que está presente constantemente no processo de ensino aprendizagem 

seja pelas ações didáticas, pela língua de instrução, no caso a Libras e os 

recursos aplicados através da visualidade. 

Assim possibilitou a pensar e repensar a pedagogia para pessoas 

surdas, assim Campello (2008) ao abordar a pedagogia visual para a 

educação de/para pessoas surdas engloba todos os recursos e estratégias 

visuais em diversos gêneros textuais e demais conteúdos ensinados 

inerentes à cultura surda: 
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Contação de história ou estória, jogos educativos, 

envolvimento da cultura artística, cultura visual, 

desenvolvimento da criatividade plástica, visual e infantil 

das artes visuais, utilização da SignWriting (escrita de sinais) 

na informática, recursos visuais, sua pedagogia crítica e suas 

ferramentas e práticas, concepção do mundo através da 

subjetividade e objetividade com as “experiências visuais” 

(CAMPELLO, 2008, p. 129) 

No que tange a escola por ser um espaço plural, diverso e de 

múltiplos olhares, na educação de/para surdos refletir a visualidade sobre 

a alfabetização visual e o letramento para esses alunos a necessidade de uma 

prática social além dos sistemas acadêmicos curriculares. Porém além da 

leitura de mundo adquirida fora dos espaços escolares, a exposição a uma 

língua é a base elementar para que ocorra de forma natural, autônoma e 

fluida. Para Reilly (2003) a necessidade de desde a infância ter contato com 

a língua de sinais faz que o processo de alfabetizar e de letrar visualmente 

aconteça organicamente. Conforme Reilly: “Crianças surdas em contato 

inicial com a língua de sinais necessitam de referenciais da linguagem visual 

com as quais tenham possibilidade de interagir, para conseguirem construir 

significados.” (REILLY, 2003 p. 161). 

Quando pensamos sobre a concepção de alfabetização como a decifração 

de códigos e técnicas de escrita deles, além de suas leituras, ao falarmos do 

letramento os uso social e a compreensão dos usos desses códigos de forma 

autônoma e significativa, para a pessoa surda ocorre de maneira diferenciada 

focada na visualidade presente na modalidade da língua e na apreensão das 

informações através da visão. 

Segundo Oliveira apud Lebedeff (2010) o letramento visual é a 

interpretação do que é visto e de que forma é interpretada essa informação, 

e complementado por Lebedeff (2010) o letramento visual para surdos precisa 

haver uma compreensão de como esse sujeito lê, compreende e interpreta 

as imagens em suas práticas sociais, ou seja, além do seu espaço escolar. 

E para esses alunos ingressos dentro do espaço escolar os materiais 

didáticos tanto para alunos surdos ou para alunos ouvintes, a iconicidade e 
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a iconografia estão constantemente presentes, mas exercendo uma função de 

suporte pedagógico para a aprendizagem da escrita dentro de uma proposta 

curricular, e a maior prova disso temos os livros didáticos e antigamente nas 

cartilhas para a aprendizagem da escrita e de leitura. 

 
A iconografia presente nos materiais didáticos. 

Quando abordamos sobre imagens além de serem utilizadas na área 

das artes em sua característica quanto disciplina, elas encontram-se afixadas 

nos materiais didáticos principalmente nas séries iniciais do ciclo I do ensino 

fundamental. 

Quando falamos de Iconografia e Iconicidade presente nos materiais 

didáticos, temos que entender o que é cada uma delas em suas especificidades. 

Para Panofsky (1987, p 47) a iconografia é uma ramificação na área da história 

da arte, na qual o objeto de estudo são as mensagens que são transmitidas 

em suas objeções ou aparências. 

Todavia a iconografia está além de um suporte de aprendizagem contido 

nos materiais didáticos utilizados para que ocorra a aprendizagem desses 

alunos. Mas não pode ater-se nos materiais didáticos, principalmente nos 

livros como único meio de aprendizagem sistematizada dentro dos espaços 

escolares, pois a escola necessita oferecer melhores formas de aquisição do 

conhecimento nas atividades propostas além dos espaços em que convivem. 

Para Silva: 

Ao passo que o foco central é a iconografia nas páginas dos livros 

didáticos, podemos dizer que o livro, na verdade, é apenas uma 

ferramenta do meio escolar utilizada pelo professor para uma 

melhor compreensão do estudo: é um guia didático. A escola 

é um espaço cuja função é oferecer da melhor forma possível 

conhecimentos aos alunos para que possam ter a capacidade 

de sobressaírem-se nas atividades geradas pelo meio social em 

que vivem. (SILVA, 2016 p. 92) 
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Assim, nas práticas pedagógicas os livros didáticos são guias 

pedagógicos e não a ferramenta principal, ou seja, precisa de outras ações 

para potencializar e ampliar a aprendizagem dentro do espaço escolar, 

na qual o professor intermedeia esse processo e aplica outros materiais 

complementares e suplementares. 

Para alfabetizar os alunos ingressos no ensino fundamental no seu 

primeiro ciclo os anos iniciais, houve vários materiais didáticos utilizados 

tais como as Cartas do ABC e as Cartilhas como a Sodré, Caminho Suave 

e entre outras. 

Uma das mais utilizadas a cartilha Caminho Suave, a mesma em sua 

proposta por um sistema de alfabetização por imagem, assim associar a 

letra do alfabeto a alguma parte da figura que está associada. Para Araújo e 

Santos (2008) temos uma leitura imagética dentro desse processo e presente 

nesse material. 

Na cartilha “Caminho Suave”, em uma das páginas, podemos 

constatar uma espécie de associação entre imagem e letra do 

alfabeto, ou seja, um método associativo de leitura imagética, 

onde a primeira letra de uma palavra do nosso vocabulário 

se associa a uma imagem representativa dela, com o intuito 

de alfabetizar o aluno. Cada página da cartilha contém 

uma figura de um animal e uma letra do nosso alfabeto, 

por exemplo: na página que tem a letra “S”, tem a figura 

de um sapo, pois a letra inicial de seu nome começa com 

“S” e assume contorno no corpo do sapo. (ARAÚJO e 

SANTOS, 2008 p. 13) 

Ao alfabetizar por esse sistema iconográfico juntamente com a grafia 

escrita auxilia o aluno a assimilar a letra com o a figura associada, mas 

no processo da execução do sinal (palavra) na língua de sinais muda-se a 

modalidade para a visualidade podendo apresentar certo conflito da letra 

com a configuração das mãos dentro dos parâmetros presentes na língua de 

sinais assim podemos observar nas figuras abaixo. 
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Figura 1 - Cartilha Caminho Suave Figura 2 - Sinal de Anjo 
 

 
Como podemos observar em suas concepções imagéticas e 

iconográficas presentes nas modalidades das línguas, e em suas técnicas 

e são totalmente diferenciadas, assim para o sujeito surdo o conflito está 

na visualidade. Assim nos dados levantados há o parecer dos mesmos 

sobre esse material pesquisado. 

 
Análise dos dados. 

Para este escrito, embaso-me em uma linha quanti-quali, pois além da 

quantidade de pessoas que responderam ao questionário, as suas respostas 

nos trazem a baila sobre o olhar da pessoa surda ou com surdez sobre as 

imagens e a iconografia presentes no material utilizado em seu processo de 

alfabetização e de letramento. 

Foi feito um formulário virtual explicando o objetivo da pesquisa 

sendo essa feita em língua portuguesa escrita e com vídeo na versão em 

Libras, possibilitando aos sujeitos surdos poderem se sentir confortáveis 
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ao compreender as perguntas tanto na modalidade escrita quanto na 

modalidade visual. 

Houve um total de vinte e sete pessoas que responderam o questionário, 

sendo essas abordadas em várias idades e vários níveis de formação. Dentro 

desse percentual temos a faixa etária. 

Gráfico 1 - Faixa etária 
 

 
Como podemos ver nesse gráfico o maior percentual etário está entre 

31 a 40 anos e o segundo maior está entre 20 a 30 anos, ou seja, dentro 

dessas faixas etárias entre os surdos entrevistados houve em algum momento 

o processo de alfabetização pela cartilha. 

Neste próximo gráfico foi abordado sobre a formação acadêmica dos 

mesmos presentes na entrevista solicitada, para assim compreendermos 

melhor o parecer deles sobre a compreensão do material utilizado quando 

foram alfabetizados e se ele hoje teria um bom resultado para as propostas 

educacionais para surdos atualmente. 
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Gráfico 2 - Escolaridade 

 

 

 

 
 

Como podemos observar o maior percentual presente no que se refere 

à escolaridade destes, 40,7% possuem formação superior principalmente na 

área da educação e em seguida temos estudantes ingressos no ensino superior 

que ainda não concluíram a sua formação, em terceiro temos o nível médio 

presente e dois dos entrevistados com título de doutorado, assim poderemos 

ter um olhar multifacetado sobre esses materiais. 

Em seguida foi questionado sobre qual material foi utilizado em seu 

processo de alfabetização material sendo esse focado nas cartilhas, assim 

possibilitando aos entrevistados poderem incluir outro material caso não 

fosse a cartilha utilizada como o material didático. 
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Gráfico 3 - Como você aprendeu a ler? 
 

 

 
 

 

 
Como podemos ver nesse gráfico sobre a aprendizagem da leitura e 

da escrita durante a escolarização foram apresentados os seguintes materiais, 

a cartilha Caminho Suave. Sodré, Caminho do Saber e as Cartas do ABC, 

materiais estes pensados sobre as faixas etárias e assim possibilitando a 

eles citarem outros livros que foram utilizados. Sendo assim notório que 

a utilização da Caminho Suave está em nosso maior percentual, assim em 

consonância com as faixas etárias citadas no primeiro gráfico apresentado, 

assim dentre as respostas apresentadas houve uma que não utilizou de nenhum 

material ao ser alfabetizado, nesse caso pode se pensar que há outros meios 

além das cartilhas e atividades aplicadas. 
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Partindo para as respostas subjetivas de cada entrevistado, foi 

apresentada uma página da cartilha Caminho Suave, a mesma que está 

apresentada na figura 1, houve o seguinte questionamento para verem a 

figura (no caso a página) e responder se a imagem ajuda a ler e escrever. 

Algumas respostas foram mais curtas como Sim ou Não e não há uma 

argumentação sobre a mesma. Porém, uma resposta chamou a atenção sobre 

ser para palavras concretas se torna um bom material, mas no que engloba o 

emprego de artigos, preposições e outros aspectos presentes na língua. “Para 

as palavras concretas sim, fico aqui pensando qual a imagem para ARTIGOS, 

PREPOSIÇÃO E OUTROS.” (M.H). 

Além de uma questão não só linguística, todavia a questão da abstração 

como é feita pelo surdo partindo dessa iconografia presente pode ser um fator 

complexo a ser trabalhado. “a imagem do anjo é muito abstrato principalmente 

para surdo.” (A.H). 

Ao questionar sobre usar a cartilha ou outro livro para a alfabetização 

se ajudou a aprender a ler e escrever tinha que responder sim, não e o porquê 

sobre o uso. Na maioria das respostas foram sim sem a argumentação da 

resposta, entretanto aos que dissertaram a resposta, a junção das imagens 

com as palavras conseguiam assimilar. “Sim palavra+imagem” (N.G); “Sim, 

porque eu li muito o livro, me meditar as ideias para escrever e aprender.” (C.G). 

Além dos que responderam não abordando a falta de mais profundidade 

no processo de aprendizagem ou a necessidade de materiais de apoio. “Tem 

livros de apoio, complementar e auxilio no processo de aprendizagem porem 

aprender a ler e a escrever vai alem disso”. (A.H); “mais ou menos porque algum 

não foi claro significado.” (D.A). 

A próxima questão feita foi apresentada da seguinte maneira: 
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Figura 3 - Alfabeto com Imagens 
 

Se esse tipo de alfabeto com imagens ajudam os surdos a ler e escrever 

e em seguida precisava justificar a resposta. Nas respostas objetivas como sim 

ou não, o maior percentual foi para sim como apresentado no gráfico abaixo. 

Gráfico 4 - Pergunta sobre o alfabeto 
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Podemos notar certa unanimidade sobre a figura apresentada acima, 

nas justificativas apresentadas temos algumas falas positivas sobre a imagem 

presente “Para conhecer as letras” (E.S), entretanto há quem aponte algumas 

ressalvas, havendo o conflito da língua de instrução para o surdo no caso a 

Libras, e a língua de registro a língua portuguesa escrita. 

“O problema está no momento que o professor utiliza a Libras como 

língua de instrução para explicar, por exemplo, A de avião (o sinal de avião 

tem a configuração de mão 8em Y e não em A) e causa uma salada só. Por 

isso que eu ainda acredito que o ensino de uma língua oral-auditiva não 

deve ser usada a Libras para explicação e sim o português sinalizado (minha 

fono usava essa técnica e aprendi muito).” (M.H) 

Como foi citado pelo próprio entrevistado, a presença do conflito 

linguístico presente na modalidade oral-auditiva e na modalidade gesto- 

visual está além de uma imagem ou de uma iconografia, há a necessidade 

de pensar como trabalhar as duas em suas respectivas modalidades. Veja a 

figura abaixo: 

Figura 4 - Avião em Libras 
 

 

 

8 A Configuração de mãos (CM) apresenta-se como o formato que as mãos assumem na produção 

dos sinais considerados como datilologia (alfabeto digital/manual), podendo ser com uma ou as duas 

mãos (BRITO, 1995) e (QUADROS; KARNOPP, 2004). Recuperado de http://localhost:8080/ 

handle/prefix/1138. Acesso em 13/07/2021. 
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Os últimos questionamentos apresentados sobre os materiais utilizados 

para a alfabetização se as imagens por si só são suficientes para esse processo 

alfabetizador e se para cada um deles a cartilha foi um bom material para 

a sua aprendizagem. No gráfico abaixo apresentamos uma nuance entre as 

respostas elucidadas. 

Gráfico 5 - Utilizar só imagens é suficiente? 
 

 
Nas respostas expostas pelos entrevistados sobre o material iconográfico 

como as cartilhas, há algumas óticas positivas e negativas possibilitando a 

reflexão sobre o material e os métodos a serem trabalhados. Como o mesmo 

não pode ser o único material que faça o sujeito ser um lecto-escritor de fato. 

“Só a cartilha não ensina ser leitor e escritor.” (A.H); “Sim, porque o surdo tem 

capacitação para visual, comunicar, falar, LIBRAS. Mas importante foca estudar 

em alfabetização pela português.” (T.V); “Mais ou menos. Falta de detalhe o que 

significa também falta sinais em LIBRAS.” (M.R); “Sim foi bom, porque se for 

só imagem não ajudaria, tem que ser os dois recursos, sendo imagem e escrita, 

dois juntos ao mesmo tempo, por isso me considero bilingue.” (T.C). 

Nota-se que as peculiaridades e particularidades presentes por 

cada surdo entrevistado sobre o material, a imagem e a iconografia 

presente nesse processo propiciam reflexões e revisões nas nossas práticas 

alfabetizadoras e de letrar visualmente embasados nesses materiais não 

sendo um único norte de ensino para os alunos ingressantes no ciclo I 

do ensino fundamental atualmente. 
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Considerações 

Entendemos que alfabetizar e letrar são uma constante reflexão sobre 

as nossas práticas dentro da sala de aula, dos espaços escolares e fora dele o 

uso social da leitura e da escrita. Todavia com as imagens estão presentes a 

todo o momento, e assim para as pessoas surdas a visualidade e a iconografia 

presentes nos materiais didáticos no possibilita a olhar além da imagem e 

da iconografia presente nos mesmos. 

Mas nos atermos sobre a ótica do sujeito surdo sobre como as mesmas 

quando utilizadas são essenciais para a compreensão e significação, todavia há 

a necessidade de compreendermos quando há duas modalidades linguísticas 

presentes nesses locais onde os alunos surdos estão inseridos. O olhar sobre 

olhar das imagens partindo de sujeitos que utilizam da visualidade como 

principal elemento de ensino-aprendizagem nos corrobora a necessidade de 

novas práticas de alfabetização e de letramento respeitando as singularidades 

e individualidades de cada sujeito sobre a base imagética e iconográfica 

dentro de uma prática didático-pedagógica. 
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CAPÍTULO 6 

A formação docente para a educação de Surdos: um 

olhar reflexivo 
 

 

 
Resumo 

Lucineide Machado Pinheiro 

Jaqueline Gomes Souza 

Considerando que a preparação docente se constitui um elemento fundamental 

para a concretização das propostas pedagógicas, este estudo objetiva analisar 

o tipo de formação disponibilizada ao professor, no âmbito da educação de 

Surdos. Para tanto, conta com o aporte teórico de Fidalgo (2013, 2018), 

que discute a problemática da formação docente, e de Schön (1995), sobre 

o professor reflexivo. Ancorado na Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol) 

(Magalhães, 2006a) e no Interacionismo Socio discursivo (Bronckart, 2006), 

os dados foram produzidos mediante a aplicação de entrevistas, a observação 

das aulas de professores que lecionam na Educação Básica – em escolas 

comuns e em escolas bilíngues para Surdos –, seguidas de sessões reflexivas. Os 

resultados revelam o despreparo do professor para atuar nesses contextos, em 

razão dos déficits constatados em sua formação, e demonstram a necessidade 

de programas de formação inicial e contínua, atentos às questões inerentes 

à diversidade. 

Palavras-chave: Formação docente; Educação de surdos; Reflexão. 

 
Introdução 

A formação docente na área da Educação Especial, atualmente, vem 

sendo amplamente discutida por diversos pesquisadores, em razão de ter 
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sido, durante séculos, relegada a segundo plano. De modo particular, na 

educação dos Surdos9, somente a partir 

Esse panorama perdurou até meados da década de 1990, período 

em que a educação inclusiva, no contexto educacional brasileiro, emerge, 

influenciada pela Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais 

Especiais: Acesso e Qualidade (Declaração de Salamanca, 1994). De modo 

contrário ao modelo integracionista, a proposta inclusiva compreende que é 

a escola, o sistema educacional e as políticas públicas que precisam se adaptar 

para oferecer educação de qualidade a todas as pessoas, independentemente 

de suas condições físicas, sociais e linguísticas. Para que isso aconteça, 

entretanto, reconhece a necessidade de preparar os professores. É ainda nesta 

década que os estudos sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras) ganham 

força e notoriedade no Brasil. 

Em 1996, foi sancionada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), que, à semelhança da LDB, de 1961, dedica um capítulo 

à Educação Especial, definindo-a como a modalidade de educação que 

deve ser ofertada, preferencialmente10, nas escolas comuns, seguindo as 

orientações inclusivas (Lei nº 9.394, 1996). Dessarte, assegura a necessidade 

de “professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 

para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 

capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns” (Lei 

nº 9.394, 1996, artigo 59, inciso III); contudo, não especifica ou fornece 

orientações sobre como deveria ocorrer essa formação. 

 

9 “Ser Surdo (com ‘S’ maiúsculo) é reconhecer-se por meio de uma identidade compartilhada por 

pessoas que utilizam língua de sinais e não veem a si mesmas como sendo marcadas por uma perda, 

mas como ‘membros de uma minoria linguística e cultural com normas, atitudes e valores distintos 

e uma constituição da década de 1970, é que as primeiras formações de professores foram oferecidas 

aos cursos de pedagogia, como a habilitação em Educação de Deficientes da Áudio Comunicação 

(EDAC), que tinha como objetivo a aplicação de práticas terapêuticas para o treinamento auditivo 

e a reabilitação da fala, na tentativa de que o Surdo desenvolvesse a língua oral, a fim de que fosse 

ensinado (Pereira, 2000). Isto é, o intuito prioritário consistia em normalizar o Surdo para ajustá-lo 

à escola, movimento que ficou conhecido como integração (Soares, 2005). 

10 A LDB deixa entrever que, em alguns casos, essa modalidade de ensino, talvez, não fosse a alternativa 

viável, pois usa o termo “preferencialmente”. preparação docente para o atendimento aos alunos da 

Educação Especial. Todavia, muitas dessas proposições não se concretizaram. 
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Na esteira da LDB, documentos como a Resolução do Conselho 

Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica (Resolução nº 2, 2001; 

Parecer nº 17, 2001), que orienta a matrícula de todos os alunos em escolas 

comuns, e o Plano Nacional de Educação, de 2001 (Lei nº 10.172, 2001), 

destacam deliberações que garantem a física distinta’” (Lane, 2008, p. 284 

como citado em Bisol & Sperb, 2010, p. 8). Será feita, neste artigo, a escolha 

pela grafia “Surdo”, com letra maiúscula, salvos os casos de contextos em 

que não seja adequada essa forma. 

Apesar desse contexto, outras políticas educacionais e linguísticas 

surgiram, impulsionadas pelas lutas das comunidades surdas brasileiras, que 

culminaram com o reconhecimento da Libras (Lei no 10436/02, 2002) como 

meio legal de comunicação e expressão e, mais tarde, com a promulgação 

do Decreto no 5.626/05, que regulamenta esta lei. 

Em consonância com as demandas da comunidade surda, o Decreto 

no 5.626/05, em seu artigo 22, incisos I e II (Decreto nº 5.626, 2005), 

institui a educação bilíngue11 e determina a organização de escolas e classes 

bilíngues para a educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental. 

De forma a preparar os professores, orienta a inclusão da disciplina Libras 

na formação docente, em cursos de licenciatura e pedagogia. O decreto 

aponta, ainda, que o ensino da modalidade escrita do português como 

segunda língua constitua uma disciplina nos cursos de educação superior. 

Nos dias de hoje, a única orientação implementada, apesar dos percalços 

constatados, é o ensino de Libras que, embora seja fundamental, no sentido 

de descortinar aspectos em relação à educação de Surdos e suas nuances, não 

é suficiente para preparar os professores (Pinheiro, 2018). Em vista disso, 

outras providências devem ser tomadas, como o uso de estratégias de ensino 

diferenciadas, por parte dos professores, que atendam às especificidades de 

aprendizagem dos alunos Surdos (Lacerda, 2006). 
 

11 O prazo para efetivação da educação bilíngue era até 2015. Essa determinação ainda não foi 

plenamente implementada, porque o decreto não orienta, estritamente, sobre a construção de 

propostas pedagógicas e aspectos curriculares que assegurem uma sólida formação aos professores,  

que inclua conhecimentos suficientes de Libras e temas adjacentes, em cursos superiores de Pedagogia 

Bilíngue Libras-Português, apesar da recomendação da oferta da disciplina Libras em cursos de 

licenciatura e pedagogia. 
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O Plano Nacional de Educação (PNE), de 2007, ressalta “[...] a 

valorização dos(das) educadores(as) da educação, da qualidade da formação 

inicial e continuada [...]” (Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, 

2007, p. 11), mas não destaca providências para a formação docente na área 

da Educação Especial e, tampouco, na educação de Surdos. Já a Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 2008), 

ao apreciar os princípios inclusivos, institui o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) e indica a necessidade de “formação inicial e continuada, 

conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos específicos 

da área” (Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, 2008, p. 11). 

Nessa direção, a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) (Lei no 13.146/2015), 

ao tratar da formação de professores, legisla que a preparação docente precisa 

oportunizar a “adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de 

formação inicial e contínua de professores, e oferta de formação contínua 

para o atendimento especializado” (Lei no 13.146, 2015, artigo 28). 

De modo distinto às orientações e às disposições legais nos documentos 

citados, no que tange à formação docente, o que se observa, porém, na 

prática – em escolas comuns e em escolas bilíngues para Surdos –, é uma 

representação contraditória do discurso em relação à realidade educacional 

brasileira. Autores como Lacerda (2006), Pinheiro (2018) e Souza (2017) 

destacam que é frequente encontrarmos professores despreparados – o que 

demonstra que a formação preconizada não foi oferecida –, além de alunos 

inseridos em classes superlotadas, sem infraestrutura física, sem adaptações 

metodológicas e esquecidos em suas especificidades. 

Da mesma forma, Fidalgo (2018, p. 226) afirma que, “[...] se pensarmos 

que o professor não recebe a formação de que necessita para lidar com a 

diversidade de sua sala de aula, talvez concluamos que as escolas incluem 

fisicamente, mas dessa inserção não resulta a inclusão social”. Ou seja, 

o resultado dessa contradição – entre discurso e ação – é um quadro de 

defasagem e baixo desempenho escolar apresentado pela maioria das crianças 

que permanecem, assim, segregadas em sala de aula e com um conhecimento 
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aquém do esperado para suas idades. Incluir – em escolas comuns ou em 

escolas bilíngues 

– não significa inseri-las na escola, mas proporcionar-lhes condições 

para desenvolverem suas potencialidades. 

O baixo desempenho escolar também esteve presente no modelo 

integrador e não se restringe apenas aos alunos com Necessidades Educacionais 

Específicas (NEEs), mas representa uma problemática maior, que perpassa 

todas as séries e etapas da Educação Básica; embora estudos apontem (França 

& Rios-Neto, 2012) que esses alunos apresentam índices de defasagem 

escolar significativamente superior aos demais. Isso se deve, em parte, às 

concepções equivocadas por parte dos professores em relação aos alunos 

com NEEs e, entre estes, os Surdos, bem como de práticas pedagógicas 

homogêneas e descontextualizadas que não atendem às particularidades de 

aprendizagem (Pinheiro, 2018). 

Autores como Fidalgo (2013, 2018) e Souza (2017) comentam que 

muitos professores se encontram despreparados e têm certa dificuldade em 

lidar com a nova situação que se apresenta. É comum dizerem que não foram 

preparados ou que não fizeram essa opção durante seu curso de formação. 

Nesse sentido, os professores, assim como os alunos, são partícipes de uma 

inclusão excludente, visto que são também vítimas de um processo ideológico 

fragmentado em curso (Fidalgo, 2018). 

De acordo com o quadro apresentado, percebemos que o professor 

de alunos Surdos, de modo particular, comporta-se dessa forma – entre 

outros fatores –, como resultado da ausência de preparação específica, 

bem como de alguns programas de formação inicial e contínua, que não 

contemplam aspectos concernentes à diversidade; tampouco, apresentam 

uma dialeticidade na relação teoria-prática. Programas de formação de 

professores sem essas características inviabilizam a construção de práticas 

pedagógicas em consonância com os pressupostos de uma educação de 

qualidade para todos. Além disso, impossibilitam o desenvolvimento 

de um currículo que respeite as diferenças e atenda aos alunos em suas 

peculiaridades (Sacristán, 2000). 
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Posto isso, é fundamental pensar em programas de formação que 

possibilitem aos professores intervirem na realidade escolar (quer seja em 

escolas “inclusivas” ou em escolas bilíngues), com vistas a modificá-la. Que 

tenha como finalidade primordial o aprimoramento do processo de ensino- 

aprendizagem e de todos os componentes que intervêm no currículo. 

Atentas a essa necessidade, várias iniciativas de formação de professores 

surgiram, com o intuito de prepará-los para educar e atender a todos. 

Entretanto, muitas não têm obtido sucesso por não assumirem “o seu papel 

na formação de profissionais de ensino para atuarem frente à diversidade 

do aluno em diversos níveis” (Martins, 2006, p. 21), gerando um efeito 

contrário ao que se espera e acentuando a exclusão. Conforme constatado 

por Fidalgo (2018, p. 198), “é possível perceber que um grande fator de 

exclusão, na escola de hoje, é a pouca formação que os professores recebem 

para trabalhar com a diversidade que têm nas mãos”. 

Cientes de que as políticas que visam fomentar a formação docente 

para a educação de Surdos são recentes e raramente têm sido implementadas 

– o que fez com que a preparação de professores que atendem a esse alunado 

fosse diluída no bojo da formação geral – e, considerando que, conforme 

nos falam Ramalho et al. (2004, p. 12), “[...] não podemos centrar nos 

professores e professoras toda a responsabilidade a respeito dos resultados 

educacionais”, a problemática e o panorama supra apresentado, conduz-nos 

a discutir a formação docente pelo viés da profissionalização. 

Segundo esses autores, discutir o trabalho docente enquanto profissão, 

embora seja central para gerar uma mudança educativa em contextos escolares 

específicos – neste caso, no cenário educacional de Surdos – e também 

fora deles, tem sido uma questão muito problemática nos dias atuais; pois, 

“pensar no professor como um profissional, trabalhar na perspectiva da 

docência como profissão, implica reconhecê-lo como produtor de sua 

identidade profissional” (Ramalho et al., 2004, p. 19). Isso também instiga 

uma mudança nos significados que a sociedade tem atribuído aos professores 

e às suas atividades; frequentemente desvalorizados, situados como ocupantes 

de uma função precarizada e desprestigiada. 
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Assim, para compreendermos as iniciativas de aprimoramento dos 

processos de ensino-aprendizagem, precisamos partir das questões que 

dizem respeito à formação docente na perspectiva da sua profissionalização. 

Assumir essa perspectiva significa perceber a necessidade de reformas nas 

políticas educativas, de modelos formativos diferenciados para o exercício 

da profissão e considerar o professor como profissional, produtor de sua 

identidade. 

Ramalho et al. (2004) ajudam-nos neste percurso ao explicitarem que, 

especificamente no Brasil, desde 1990, outros discursos sobre formação e 

profissionalização docente emergiram com diferentes perspectivas. Num 

primeiro momento, os programas de formação de caráter inicial continuaram 

sendo pautados na racionalidade técnica, que “percorreu toda a história 

da educação brasileira, ganhando mais força por meio da promulgação 

da LDB nº 5.692/71 [...] e que convive hoje com outro pressuposto de 

formação, a racionalidade prática” (Ramalho et al., 2004, p. 34). O modelo de 

formação oferecido, baseado na racionalidade técnica, privilegiava o ensino das 

disciplinas de forma isolada. O foco era fazer com que o professor adquirisse 

conhecimentos teórico e técnico para o exercício da sua função, tornando-o 

um consumidor e reprodutor dos saberes elaborados por especialistas de 

instituições de ensino superior (Nóvoa, 1995). 

Denominado como Modelo Hegemônico da Formação (MHF), 

esses programas tinham como cerne – e ainda o tem atualmente, pois 

se encontram presentes em muitos contextos – a ideia de uma formação 

homogênea para todos os professores, independente dos lócus de sua atuação 

ou dos aspectos emocionais, políticos e ideológicos imbricados. Tal modelo 

pouco contribuiu para a construção de uma educação de qualidade e para 

um ensino promotor da emancipação, tanto do docente quanto do alunado, 

porque era (é) caracterizado pela reprodução de conteúdos empacotados por 

especialistas. Colaborou muito, porém, para a tecnização da educação e o 

academicismo estreito, não possibilitando aos professores constituírem-se 

como grupo profissional (Ramalho et al., 2004). 

Em um segundo momento, os programas de formação passaram a ser 

configurados a partir do Modelo Emergente da Formação (MEF). Baseado em 
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elementos que se articulam como um sistema – a reflexão, a pesquisa e a crítica 

–, esse modelo objetiva contribuir com uma visão mais ampla da atividade 

profissional e compõe a tipologia da formação contínua (Ramalho et al., 2004). 

No que concerne à reflexão, essa deve ser realizada de forma coletiva, 

no âmbito escolar como produto da prática educativa e direcionada para 

o desenvolvimento profissional (Magalhães, 2006b). Tem de proporcionar 

aos professores a reflexão sobre situações problemáticas em sala de aula e 

encontrar formas de solucioná-las. Está alicerçada no triplo movimento de 

Schön (1995) e integra as estratégias de formação contínua. 

A partir da publicação do livro O Profissional Reflexivo, de Schön, 

em 1983, os estudos sobre a reflexão da prática docente reemergiram e 

as discussões sobre a necessidade de mudanças nos cursos de formação 

de professores foram retomadas, pois começaram a entender que esses só 

são capazes de transformarem suas práticas educativas se compreenderem 

e refletirem sobre elas. Os estudos contribuíram também para alterações 

relevantes nos programas de formação inicial e contínua. O professor reflexivo 

passou a ser concebido como aquele que reflete na ação, sobre a ação e sobre 

a reflexão na ação. 

Reflexão na ação é quando o professor, embasado teoricamente, pensa 

a prática ao passo em que a desenvolve, reflete e age com vistas a modificá- 

la ou ajustá-la. A reflexão sobre a ação se refere à reconstrução das ações, a 

partir da rememoração da prática. É comum que o professor reflita dessa 

forma quando ações planejadas não ocorrem conforme previsto ou se, 

durante a prática, surge alguma situação inesperada, para a qual não estava 

preparado. Já a reflexão sobre a reflexão na ação possibilita ao professor 

continuar refletindo sobre suas ações e escolhas. Prepara-o para compreender 

situações e problemas que venham a acontecer, auxiliando-o na tomada de 

decisões (Schön, 1995; Nóvoa, 1995). 

Diferente da pesquisa acadêmica, a Pesquisa, o segundo elemento do 

MEF que queremos abordar, insere o professor como construtor da sua 

prática profissional, à medida que o torna investigador das suas ações em 

sala de aula. Magalhães (2006c) compartilha dessa ideia ao afirmar que as 
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relações entre teoria e prática e entre pesquisa e ensino, nas quais o professor 

assume o papel de pesquisador da própria prática, oferecem contextos para 

a formação de um profissional reflexivo. 

Já a Crítica traduz-se num esforço de entender a prática por meio da 

releitura dessa, mas com uma amplitude dos aspectos que podem ser alterados, 

objetivando a constituição de um currículo, de uma prática e de processos 

de formação mais comprometidos com os projetos pedagógicos da escola. 

A crítica, assim com a reflexão, deve ser realizada de forma compartilhada 

com outros colegas do grupo profissional, no sentido de aproximar ideias, 

atitudes e propostas de reformulação de situações, que se encontrem em 

divergência com as educativas. 

De acordo com esse contexto, este trabalho, calcado numa perspectiva 

reflexiva crítica, propõe-se a analisar o tipo de formação ofertada aos 

professores para atuarem na educação de Surdos – em escolas comuns e 

escolas bilíngues –, e promoverem práticas pedagógicas que respeitem as 

diferenças e acolham os alunos em suas peculiaridades. 

 
Metodologia 

Este trabalho se inscreve na Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol), 

que está fundamentada na Teoria Sócio-Histórico-Cultural de Vygotsky 

(Magalhães, 2006a, 2006b). A PCCol consiste em uma metodologia de 

intervenção no campo educacional, pois proporciona aos participantes 

refletirem de forma dialógica sobre suas práticas, à medida que ressignificam os 

discursos e as ações com vistas à transformação (Magalhães, 2006c). “Trata-se 

de uma atividade negociada, de natureza flexível, sem o objetivo de coibir a 

opinião contrária” (Pinheiro, 2018, p. 203). Segundo Magalhães (2006b), 

[...] a pesquisa colaborativa é vista como propiciadora de 

movimentos contrários a relações opressivas de qualquer 

natureza e em direção a relações mais igualitárias e democráticas. 

Visa o desenvolvimento de novos conhecimentos, novas 

compreensões e possibilidade de ação para os envolvidos na 

pesquisa. (p. 152) 
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Na PCCol, o processo de reflexão ocorre por meio de Sessões 

Reflexivas (SRs), nas quais os dados produzidos a partir de observações da 

prática e de entrevistas são discutidos de forma colaborativa, por meio do 

compartilhamento de sentidos e significados. Para Vygotsky, o elemento que 

intersecciona o pensamento e a linguagem é o significado da palavra, pois, para 

o autor, “uma palavra sem significado é um som vazio; o significado, portanto, 

é um critério da palavra, seu componente indispensável” (Vygotsky, [1934] 

2009, p. 119). Os significados mantêm certa estabilidade e suas modificações, 

quando necessárias, derivam de mudanças sociais mais profundas. Já os 

sentidos são 

construídos de maneira subjetiva, nas relações com o outro, a partir da 

internalização dos significados construídos socialmente e, por essa razão, são 

mais flexíveis, podendo ser alterados de acordo com os diferentes contextos. 

Somada à PCCol, adotamos o Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), 

ao qual recorremos para expandir as discussões, mediante as categorias de 

análise, tais como o contexto de produção, as modalizações e o conteúdo 

temático (Bronckart, 2006). O quadro que segue corresponde a um exemplo 

de conteúdo temático em que o tema é retirado das perguntas de pesquisa, 

a categoria de sentido é derivada de Vygotsky e os exemplos são as falas dos 

participantes. 

Quadro 1 - Exemplo de conteúdo temático – sessão reflexiva com a professora 

Ana Lúcia 
 

Tema Sentido Exemplo 

O papel pedagógico A contação de histó- Ana Lúcia 5: (...) É uma oportunidade, 

da contação de his- rias, dentro da propos- assim, também, deles fazerem algumas 

tórias diante de um ta pedagógica, permite interferências, assim, por exemplo, o por- 

cenário em que duas aos alunos a exposição quinho faz uma casa e eles podem colocar 

línguas de modalida- 

des distintas são lín- 

guas de instrução. 

dos próprios pontos 

de vista. 

alguns adjetivos ali naquela casa (...). 

Fonte: Souza (2017, p. 146) 
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Recorreremos também aos tipos de perguntas discutidos por Aranha 

(2009), a saber: perguntas fechadas, definidas pela indução de um determinado 

tipo de resposta, cujos subtipos correspondentes são as “indutivas, de sim ou 

não” e as “perguntas relativas à sugestão de ação”; perguntas abertas, que têm 

como objetivo estimular o raciocínio dos participantes, como as “perguntas 

de síntese”, as “perguntas hipotéticas”, as “perguntas que pedem explicação/ 

justificativa” e as “perguntas que pedem evidências ou clarificações” (p. 79). 

No que concerne aos contextos, a pesquisa foi desenvolvida em uma 

escola de orientação bilíngue para Surdos, situada na zona norte de São 

Paulo, e em duas escolas comuns “inclusivas”, localizadas nas cidades de 

Guarulhos e Osasco. Convém ressaltar que todos os nomes empregados neste 

trabalho são fictícios, de modo a proteger a identidade dos participantes. 

A escola de orientação bilíngue (São Paulo), no ano em que a pesquisa 

foi desenvolvida, 2016, tinha cerca de 86 alunos Surdos ou com deficiência 

múltipla matriculados, entre a educação infantil, o Ciclo de Alfabetização 

(1º ao 3º ano), o Ciclo Interdisciplinar (4º ao 6º Ano) e o Ciclo Autoral 

(7º ao 9º Ano). Nesta escola, analisaremos os dados da professora, Ana Lúcia, 

que atuava no Ciclo Interdisciplinar (5º ano), com alunos 

¿Surdos matriculados. Ana Lúcia tem 40 anos, é formada no magistério, 

graduada em pedagogia e pós-graduada em Educação Especial. 

Na escola comum localizada em Osasco/SP, contamos com a 

participação da professora Suzana e do professor Artur. Já na escola situada 

em Guarulhos/SP, desenvolvemos a pesquisa com a professora Juliana. Os 

três professores lecionavam no 9º ano do ensino fundamental, em salas 

em que havia alunos Surdos matriculados, com acessibilidade promovida 

por intérpretes de Libras. Suzana é graduada em Letras e não cursou pós- 

graduação, Artur é graduado em Língua Portuguesa e Juliana é formada 

em Letras. Realizamos quatro observações videogravadas das aulas de cada 

professor, nestas escolas, seguidas de quatro sessões reflexivas. Aplicamos 

também entrevistas para conhecer o perfil dos participantes e caracterizar 

a formação. 
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Discussão e resultados 

Com o propósito de analisarmos o tipo de formação ofertada ao professor 

para atuar na educação de Surdos e entendermos seus desdobramentos, 

tomamos como ponto de partida as sessões reflexivas realizadas após a 

observação das aulas na escola bilíngue. 

Na aula em que observamos, a professora, Ana Lúcia, opta pela contação 

de histórias como um componente das sequências didáticas, a fim de sondar 

os conhecimentos dos alunos Surdos para construir o planejamento anual. 

Ana Lúcia escolhe a história “Os três porquinhos”, do autor Joseph 

Jacobs, em razão de ser conhecida pelos alunos, o que facilitaria a execução 

do procedimento para as disciplinas de Língua Portuguesa e de Libras. No 

excerto do quadro 02, a professora nos explica, durante a sessão reflexiva, 

que essa atividade se tratava de uma prática colaborativa, na qual os alunos, 

participariam da contação da história, com possibilidade de interferências 

e modificações – no sentido de estimular a imaginação e a criatividade –, e 

depois fariam a representação da história em desenhos. 

Quadro 2 - A contação de histórias, dentro da proposta pedagógica, permite 

aos alunos a exposição dos próprios pontos de vista 
 

Tema Sentido Exemplo 

O papel pedagógico A contação de histó- Ana Lúcia 5: (...) É uma oportunidade, 

da contação de his- rias, dentro da propos- assim, também, deles fazerem algumas 

tórias diante de um ta pedagógica, permite interferências, assim, por exemplo, o por- 

cenário em que duas aos alunos a exposição quinho faz uma casa e eles podem colocar 

línguas de modalida- dos próprios pontos alguns adjetivos ali naquela casa que o 

des distintas são lín- 

guas de instrução. 

de vista. porquinho está fazendo, que de repente, 

em outro momento, a professora contou 

ou ele viu e passou despercebido. 

Fonte: Souza (2017, p. 146) 

No decorrer das sessões reflexivas, porém, a professora, ao descrever 

e informar suas escolhas metodológicas, reflete sobre a ação e percebe uma 

incongruência entre a proposta da atividade – em relação ao fato de possibilitar 
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que os alunos interferissem e reconstruíssem a história – e sua atitude diante 

da colocação de um aluno, ao dizer “ele fez uma tentativa de mudar a história 

e eu cortei”, conforme demonstra o quadro 03. 

Quadro 3 - A colaboração favorece interpretação da realidade 
 

Tema Sentido Exemplo 

A colaboração como 

promotora de ressig- 

nificações nos sujeitos 

e nas práticas envol- 

vidas, frente às de- 

mandas suscitadas no 

processo de pesquisa. 

A colaboração viabili- 

za a percepção de in- 

congruências entre a 

proposta e a atividade 

realizada. 

A colaboração favore- 

ce a reflexão e o auto- 

questionamento. 

Ana Lúcia12: Ele fez uma tentativa de 

mudar a história e eu cortei, né? Você 

viu? 

Jaque13: Mas, por que você cortou? 

Ana Lúcia13: Na hora eu não lembro, 

agora. Jaque14: Mas, você acha que ele 

ia falar algo fora do contexto da história? 

Ana Lúcia14: Eu percebi agora que ele 

falou assim: “Que levou uma pedrada...” 

Alguma coisa, assim, que não tem. De 

repente, ele deve em algum momento... 

Ana Lúcia16: Aí eu acabei cortei ele, 

olha! Se a proposta é dar oportunidade 

para eles fazerem uma nova leitura da 

história e eu acabei... 

  Jaque17: Mas, por que que você acha 

que isso aconteceu? (...) Jaque20: Ele 

podia estar prestando atenção. 

  Ana Lúcia19: Sim, podia estar prestando 

atenção. Agora eu não sei por que eu fiz 

o corte desse momento específico. Porque 

assim, ele fala, eu teria deixado ele contar 

essa parte. Só que de repente eu falo com 

ele “Não, não, espera, tá errado”, eu fiz 

aqui. Eu não sei o porquê eu fiz isso. Eu 

não entendi também. 

Fonte: Souza (2017, pp. 150-151) 

Diante da percepção de Ana Lúcia, prosseguimos com uma pergunta 

aberta, em busca de uma justificativa (Aranha, 2009), de forma que 
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pudéssemos conduzi-la acerca dos motivos que culminaram em sua atitude de 

interromper a fala do aluno, a fim de reorganizarmos a prática dela. Ana Lúcia 

diz não lembrar porque agiu assim. Na sequência, fizemos outra pergunta 

aberta, agora com objetivo de expandir os sentidos da professora sobre a 

sua fala: “Mas, você acha que ele ia falar algo fora do contexto da história?”. 

Ana Lúcia continua a refletir e percebe que poderia haver coerência entre a 

fala do aluno e a história narrada, ao dizer “Aí eu acabei cortei ele, olha! Se a 

proposta é dar oportunidade para eles fazerem uma nova leitura da história e 

eu acabei”. Assim, a interferência do aluno contribuiria com o grupo. 

Em outro excerto, Ana Lúcia parece perceber o contrassenso das 

suas ações no tocante à proposta da atividade, ao expressar: “Agora eu 

não sei por que eu fiz o corte desse momento específico”, reconhecendo que a 

interrupção súbita rechaçou a ação do discente e tirou dele a oportunidade 

de participação. Para Freire ([1970] 1987), quando o professor nega ou 

dificulta ao educando o exercício da curiosidade, seja por vias paternalistas ou 

autoritárias, concomitantemente, nega a si próprio o mesmo direito. Estimular 

a curiosidade em si e nos alunos, de forma dialógica, é um compromisso ético 

em favor da ruptura com a aprendizagem mecânica. A proposta inicial da 

atividade de Ana Lúcia era estimular os alunos a se colocarem criticamente 

diante da aprendizagem, contudo, a condução foi realizada de outra maneira 

(Souza, 2017). 

Entendemos que a ação dialógica, promotora de uma aprendizagem 

que conduza à emancipação do docente e do alunado, não aconteceu 

na aula de Ana Lúcia. De modo contrário, as escolhas metodológicas da 

professora, no que tangem ao fato de contar a história sem a participação 

dos alunos e, depois, aplicar uma atividade, sem conseguir discernir as 

próprias ações, revelam que a sua formação parece ter sido assentada num 

ensino tecnicista, cujos meios devem atingir determinados fins. Isto é, um 

ensino por transferência de informação. 

Esse modelo de ensino, problematizado por Freire ([1970] 1987) como 

educação bancária, inviabiliza aos educadores construírem uma “situação 

comunicativa e dialógica, visto que apenas transferem informações – como 

se fossem os detentores do conhecimento 



Estudos surdos em destaque: práticas e pesquisas | 121  

 

 
 

 
 

 

–, as quais os educandos recebem e passivamente arquivam, sem 

nenhuma margem de ação” (Pinheiro, 2018, p. 75). 

Dados da entrevista com Ana Lúcia mostram que ela é formada em 

pedagogia e possui pós-graduação em Educação Especial, conforme sinaliza 

o Decreto nº 5.626/05. Relacionado à formação docente na educação 

infantil e anos iniciais do ensino fundamental para o ensino de Libras, tal 

decreto determina que “[...] deve ser realizada em curso de pedagogia ou 

curso normal superior, em que Libras e Língua Portuguesa escrita tenham 

constituído línguas de instrução, viabilizando a formação bilíngue” (Decreto 

nº 5.626, 2005, artigo 5). De forma análoga a outros documentos – já 

citados neste artigo – esse decreto, apesar de prever a formação bilíngue 

do professor, não menciona como esta poderia ocorrer e quais aspectos 

pedagógicos precisaria abordar. 

Como a formação inicial em curso de pedagogia de Ana Lúcia deu-se 

anterior à promulgação do decreto, presumimos que a sua preparação tenha 

sido diluída no escopo da formação geral, assim como a formação contínua. 

Acreditamos que, talvez, isso explique as atitudes da professora durante a 

contação da história e o parco conhecimento em língua de sinais, segundo 

evidencia a sua fala no quadro 04. 

Quadro 4 - A formação em Libras é incipiente 
 

Tema Sentido Exemplo 

A formação dos pro- 

fessores participantes 

em relação à contação 

de histórias. 

A formação em Libras 

é incipiente. 

Ana Lúcia 44: Por que assim, eu tenho 

pouquíssima formação em língua de 

sinais e assim: já foi pior (...) 

Fonte: Souza (2017, pp. 150-151) 

O quadro acima reflete dois dados que queremos destacar: (1) que a 

formação preconizada não foi oferecida e (2) que o conhecimento em Língua 

de Sinais, embora seja fundamental – principalmente no que concerne à 

educação do aluno Surdo incluído em escola bilíngue –, não é suficiente para 

preparar os professores, visto que outros elementos têm de ser contemplados. 
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Diante desse cenário – e dado que as sessões reflexivas proporcionam 

um espaço formativo para que os professores, mediante uma perspectiva 

reflexiva crítica, reconstruam suas práticas –, formulamos uma pergunta 

hipotética, demonstrada no quadro 05: “Se fosse hoje, você teria feito isso, 

por quê? (...)”. 

Quadro 5 - A colaboração permite construir nossos sentidos para reconstrução 

da prática docente 
 

Tema Sentido Exemplo 

A colaboração como 

promotora de ressig- 

nificações nos sujeitos 

e nas práticas envol- 

vidas, frente às de- 

mandas suscitadas no 

processo de pesquisa. 

A colaboração permite 

construir outros senti- 

dos para reconstrução 

da prática docente. 

Jaque21: Se fosse hoje, você teria feito 

isso por quê?Por que achou que ele estava 

disperso? Ou porque você achou... 

Ana Lúcia20: Porque assim, hoje eu acho 

que o amigoestá contando e ele interrom- 

pe o que o amigo falou, etipo assim: “Você 

está errado e eu quero fazer a minha...” 

Eu acho que... Ele não estava prestando 

atenção naquele momento para inter- 

romper a narrativa do amigo, entendeu? 

Mas, hoje, eu aproveitaria diferente essa 

interferência dele, né? Por exemplo de 

repente deixaria marcado aqui outra 

possibilidade, uma outra possibilidade 

de história,então: “Depois a gente volta 

aqui”. Mas, nãodesperdiçaria, assim, essa 

interferência dele como eu 

desperdicei no dia. 

Fonte: Souza (2017, pp. 154-155) 

Diante do nosso questionamento, Ana Lúcia apresenta uma contra- 

argumentação de suporte: “Porque assim, hoje eu acho que o amigo está 

contando e ele interrompe o que o amigo falou, e tipo assim: ‘Você está 

errado e eu quero fazer a minha...’ Eu acho que... Ele não estava prestando 

atenção naquele momento para interromper a narrativa do amigo, entendeu?”, 

levantando uma hipótese que justificasse sua (re)ação. Contudo, logo depois, 

ressignifica suas ações no excerto em que diz: “Mas, hoje, eu aproveitaria 
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diferente essa interferência dele, né?”, o que demonstra a reflexão sobre 

a ação (Schön, 1983) e, ao mesmo tempo, aponta para o horizonte de 

reconstrução da sua prática: “Por exemplo, de repente deixaria marcado 

aqui outra possibilidade, uma outra possibilidade de história, então: ‘Depois 

a gente volta aqui’. Mas, não desperdiçaria, assim, essa interferência dele 

como eu desperdicei no dia”. Esse resultado foi possível mediante as ações 

colaborativas entre os participantes. 

No tocante aos dados produzidos na escola “inclusiva”, tomamos como 

elemento norteador das análises a relação entre a prescrição das adaptações 

curriculares e a sua realização. Segundo Marques (1998, p. 23), citado por 

Zanata (2004), as adaptações curriculares se constituem “a construção das 

vias de acesso ao currículo, apontadas por Vygotsky como um meio de 

construção dos caminhos alternativos que permitirão ao aluno asceder aos 

conhecimentos escolares”. 

Para que os professores implementem as adaptações curriculares, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (Parâmetros Curriculares 

Nacionais, 1998) destacam a necessidade de formação docente, porém não 

mencionam cursos de formação contínua e modificações nos cursos de 

formação inicial. Em razão disso, as adaptações curriculares, geralmente, não 

são implementadas pelos professores, visto que sequer conhecem o documento 

norteador, tal como ilustra a fala da professora Juliana, no quadro 06: 

Quadro 6 - O (des)conhecimento dos PCN – Adaptações Curriculares 
 

Tema Sentido Exemplo 

Fatores para imple- 

mentar as adaptações 

curriculares. 

O (des)conhecimento 

dos PCN – Adapta- 

ções Curriculares. 

Lucineide 09: Você conhece as adaptações 

curriculares propostas pelo MEC especí- 

ficas para os alunos Surdos? Juliana 09: 

Não, nunca me foi passado nada disso. 

Fonte: Pinheiro (2018, p. 250) 

Apesar de desconhecer o documento, Juliana reconhece a importância 

das adaptações curriculares para a promoção da igualdade de oportunidades, 

ao dizer, no excerto do quadro 07, que o currículo “(...) deveria ser mais 
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flexível (...) para que os alunos tivessem oportunidades mais contundentes”, e 

entende a necessidade da prescrição das adaptações curriculares ao recorrer 

à modalização deôntica “E tu tem que acabar adaptando (...)”. 

Quadro 7 - Falta de orientação para implementar as adaptações curriculares 

– dados da entrevista com Juliana 
 

Tema Sentido Exemplo 

Dificuldades para de- 

senvolver as adapta- 

ções curriculares. 

Falta de orientação 

para implementar as 

adaptações curricu- 

lares. 

Lucineide 7: Qual é a sua opinião so- 

bre o currículo em escolas inclusivas? 

Como você acha que esse currículo 

deve ser abordado? 

Juliana 7: Eu acho que deveria ser mais 

é:: flexível, entendeu? Para que esses 

alunos também tivessem oportunida- 

des mais contundentes, né. E tu tem 

que acabar adaptando esse currículo 

[...], nesse sentido da inclusão. E nem 

sempre a gente tá, talvez, trabalhando 

corretamente, porque a gente não tem 

a orientação disso, não teve, né? 

Fonte: Pinheiro (2018, pp. 261-262) 

O relato de Juliana demonstra alguns dados que precisam ser discutidos. 

O primeiro se refere à insegurança do professor em ter de desenvolver uma 

adaptação em face da necessidade, mas sem dispor de orientação. A ausência 

ou o déficit de formação integra o quadro de uma política educacional 

excludente que prescreve as adaptações e não fomenta as condições para 

sua concretização. Imersos nessa situação, os professores são vítimas de uma 

inclusão-excludente, tal como discutido por Fidalgo (2018). 

O segundo excerto destacado do quadro 07 relaciona-se à ação de 

Juliana em tentar desenvolver as adaptações curriculares, mesmo sem se 

sentir preparada para fazê-lo. Isso, no entanto, não reflete a realidade de 

outros professores participantes, cujo déficit de formação é maior e inviabiliza 

totalmente a implementação das adaptações curriculares, conforme demonstra 

a fala de Artur, no quadro 08. 
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Quadro 8 - As adaptações inviabilizadas em decorrência do déficit de formação 

– dados da 1a SR com Artur 
 

Tema Sentido Exemplo 

Dificuldades parade- 

senvolver asadaptações 

curriculares. 

As adaptações inviabi- 

lizadas emdecorrência 

do déficit de formação. 

Artur 51: [...] E eu tenho medo de fazer 

interferência e sabe aquela coisa de fazer 

interferência de quem não é profissional 

da área? Você acaba... por exemplo, eu 

não sou alfabetizador, se eu vou alfa- 

betizar alguém eu tô prejudicando em 

vez de ajudar. 

Fonte: Pinheiro (2018, pp. 262-263) 

Em outro excerto da sessão reflexiva (quadro 09), a fala do professor 

Artur revela os déficits em seu processo formativo, ao comentar acerca das 

unidades curriculares da graduação e afirma que aprende mais com os alunos 

em sala de aula, do que com os conhecimentos abordados na universidade. 

Quadro 9 - cursos de formação inicial insatisfatórios frente às necessidades 

da inclusão 
 

Tema Sentido Exemplo 

Dificuldades para de- 

senvolver as adapta- 

ções curriculares. 

Cursos de formação 

inicial insatisfatórios 

frente às necessidades 

da inclusão. 

Lucineide 6: Na sua graduação você é: teve 

alguma disciplina relativa ao campo do 

conhecimento? 

Artur 6: Sim, algum conhecimento, mas 

muito, muito irrelevante. É uma coisa... 

é superficial, porque eles põem na grade 

só para dizer que tem. [...]. Então além 

de ser superficial, a maneira como afa- 

culdade coloca isso na grade é:: enfim, 

não te faz sair de lá com umconhecimento 

suficiente pra você lidar com essa situação 

em sala deaula e em lugar nenhum (...) 

eu aprendi mais com os meninos no dia a 

dia do que eu aprendi durante os quatro, 

cinco anos de faculdade. 

Fonte: Pinheiro (2018, p. 266) 
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Quando os programas de formação de professores são configurados 

da forma como Artur relata, tanto torna-se inviável o desenvolvimento de 

adaptações curriculares que atendam às especificidades de aprendizagem 

dos alunos como impossibilita a construção de práticas pedagógicas que 

proporcionem a efetiva inclusão e o direito a uma educação de qualidade. Ao 

não fomentar espaços e uma conjuntura apropriada, os cursos de formação 

seguem guiados por uma ideologia excludente, em direção oposta aos 

pressupostos de uma educação para todos. 

“Como se pode observar, o próprio currículo de formação dos 

professores não prepara os futuros docentes para realizarem as adaptações 

curriculares de que necessitariam para poder oferecer um ensino de qualidade 

a todos os seus alunos” (Oliveira & Machado, 2013, p. 29). Tampouco fornece 

elementos para lidar com a diversidade em sala de aula. Os currículos desses 

cursos têm sido descaracterizados de sua essência. Muitas vezes, segundo 

Oliveira e Machado (2013, p. 38), “teoriza-se sobre educação inclusiva, 

em aulas comumente esvaziadas do ‘tom’ e do teor didático-pedagógico e 

político que é necessário, e não se ‘mergulha’ seriamente no assunto”, como 

ilustrado anteriormente, na fala de Artur. Não é de se admirar, portanto, 

que os professores não saibam como implementar as adaptações curriculares. 

A formação oferecida ainda se encontra, em alguns contextos, baseados 

na racionalidade técnica e no ensino homogêneo para todos os professores, 

sem atentar para os aspectos do lócus de sua atuação. O MHF contribuiu 

para a tecnização do ensino ao consolidar como marca central a reprodução 

de conteúdos previamente elaborados. 

Por terem recebido uma formação de natureza tecnicista que os associa 

a consumidores e reprodutores de saberes, e não disporem de tempo suficiente 

para planejar as aulas, desenvolver as adaptações curriculares ou buscar cursos 

de formação contínua, entre outras razões, os professores seguem guiados 

pela concepção de treinamento, ao acreditarem que materiais produzidos por 

especialistas deveriam ser disponibilizados para auxiliá-los em sala de aula, 

como sugere Suzana, em seu comentário no quadro 10. Sacristán (2000, p. 

117) adverte que: “por mais intervencionismo que a administração [Estado] 

queira fazer e por precisas que suas orientações pretendam [ou pareçam] ser, 
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normalmente os professores não podem encontrar nas disposições oficiais 

um guia preciso para a sua ação”. 

Quadro 10 - Cursos de formação inicial insatisfatórios frente às necessidades 

da inclusão 
 

Tema Sentido Exemplo 

Critérios para imple- 

mentar as adaptações 

curriculares. 

Implementar as adap- 

tações curriculares re- 

quer suporte das esfe- 

ras governamentais. 

Lucineide 10: Qual é a sua opinião sobre 

o currículo em escolas inclusivas? Como 

ele deve ser abordado (...)? 

Suzana 10: Então, nós temos um cur- 

rículo a ser seguido. É:: essas adaptações 

eu acho que não cabe ao professor sim- 

plesmente fazer. Eu acho que, a partir 

do momento que nós recebemos alunos 

com deficiência, eu acho que ele ((Esta- 

do)) já tem que mandar um material 

adaptado.... 

Fonte: Pinheiro (2018, p. 266) 

Sem refletir sobre suas ações, é comum o professor reproduzir e aplicar 

as fórmulas que recebeu durante os cursos de formação – cuja natureza é 

de oposição entre conhecimentos teóricos e práticos – e esperar que os 

alunos as utilizem na resolução de problemas, completando, assim, o ciclo 

de reprodução da, para e pela técnica. Dessa forma, segundo Magalhães 

(2006c, p.89), “[...] não é surpresa que, em geral, as práticas discursivas 

de sala de aula reflitam essa organização: transmissão de conhecimentos 

descontextualizados que os alunos devem, primeiramente, aprender para, 

em outro momento, usar na resolução de problema da prática”. 

O tipo de formação evidencia a exclusão aparentemente velada a que 

estão submetidos tanto os alunos como os professores. Os primeiros porque 

suas formas específicas de aprender são ignoradas nas práticas pedagógicas, 

tornando-os cada vez mais inseridos fisicamente em sala de aula, e não 

incluídos. E exclusão dos docentes, porque não é oferecida uma formação 

apropriada que lhes permita intervir na realidade educativa para transformá-la. 
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Com isso, não queremos dizer que o compromisso com a educação seja apenas 

do professor ou de uma instância em particular como o Estado, mas que 

devem coexistir múltiplos esforços de todas as esferas e agentes educacionais 

– políticas públicas, governos federais, estaduais e locais, professores, escola 

e família – a fim de proporcionar o direito à educação com equidade de 

oportunidades, como preconiza a política de educação inclusiva. 

 
Conclusão 

Este trabalho de investigação no campo da formação de professores para 

o trabalho com alunos Surdos matriculados em escolas bilíngues ou inclusivas, 

levou-nos a entender que: (1) a formação docente é insuficiente para atender 

a diversidade, informação demonstrada mediante as análises dos dados, no 

que concerne à ausência de adaptações curriculares para os alunos Surdos na 

escola inclusiva e pela falta de fluência na Libras em professores que atuam 

na escola bilíngue, contrariando, desse modo, a legislação vigente (Decreto 

nº 5.626, 2005); (2) os discursos dos professores nos levam a relacionar as 

formações iniciais e contínuas ao Modelo Hegemônico de Formação (MHF), 

que equivale aos programas de formações homogêneas, prontas para serem 

consumidas, independentemente do contexto de atuação dos docentes; 

(3) o processo colaborativo, por meio das sessões reflexivas, possibilitou ao 

professor ressignificar discursos e práticas no ambiente escolar. Dentro do 

contexto de formação de professores, a metodologia de Pesquisa Crítica 

de Colaboração (Magalhães, 2006a) tem como um de seus pilares a teoria 

vygotskyana, em que o desenvolvimento humano é compreendido como 

decorrência da dialeticidade entre sujeitos e objetos, intermediado pelo uso 

de instrumentos. Nesse sentido, a linguagem é um dos instrumentos sociais 

e históricos capaz de fazer o indivíduo chegar à tomada de consciência das 

próprias atitudes e, caso seja necessário, pode transformá-las (Souza, 2017). 

O diálogo colaborativo com a professora da escola bilíngue corrobora esse 

entendimento. Verificamos, ainda, que (4) os professores necessitam ser 

amparado por políticas de formação que sejam condizentes com a realidade 

em que estão inseridos, para que possam romper, assim, o ciclo vicioso da 

formação que (de)forma. 
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CAPÍTULO 7 

Marcos históricos na história da educação de surdos: 

do código civil de 1961 à lei brasileira da inclusão 
 

 

 
Resumo 

Claudia Regina Vieira 

Karina Soledad Maldonado 

Este artigo é resultado de uma pesquisa bibliográfica na qual pretendia-se 

compreender os processos pelos quais se construiu o percurso histórico da 

área de Educação de Surdos, propõe uma reflexão sobre marcos legais que 

constituem essa história a partir das suas aproximações e distanciamentos 

das discussões da condição de deficiência. Tendo como marco inicial o 

código civil de 1916 chegando à Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com 

Deficiência de 2015. Com destaque para documentos importantes que 

garantem os direitos da pessoa Surda e da responsabilidade do Estado em 

relação a esses direitos, em que pese a lei da Libras 10.436/02 e o decreto 

5.626/05 que tiveram como mote o reconhecimento da Libras como língua 

da Comunidade Surda Brasileira. Garantindo-a como condição necessária 

para o desenvolvimento desta comunidade, com impactos diretos nos 

processos de ensino-aprendizagem, da aquisição da Libras como primeira 

língua e da Língua Portuguesa como segunda língua, desta forma busca-se 

o empoderamento e identidade Surda. 

Palavras-chave: Educação de surdos; Educação inclusiva; Legislação; Libras; 

Direitos. 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa de caráter bibliográfico 

com objetivo contextualizar o percurso histórico da educação de Surdos 

a partir da legislação, diversos autores assumiram essa empreitada a partir 

da análise e discussão das abordagens de ensino (Oralismo, Comunicação 

Total e Bilinguismo), por assumir a questão do direito como eixo central 
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para construção decidiu-se analisar a legislação buscando compreender o 

quanto e como o empoderamento do surdo se deu por meio da aquisição 

dos seus direitos. 

Tendo em vista que a legislação tem como premissa a implementação 

e regulação de políticas públicas, este estudo teve o intuito de compreender a 

trajetória da Pessoa Surda enquanto sujeito de direitos, a partir do código civil 

de 1916 revisitando documentos (leis, declarações e resoluções), conforme: 

A legislação, então, é uma forma de apropriar-se da realidade 

política por meio das regras declaradas, tornadas públicas, que 

regem a convivência social de modo a suscitar o sentimento e a 

ação da cidadania. Não se apropriar das leis é, de certo modo, 

uma renúncia à autonomia e a um dos atos constitutivos da 

cidadania. (Cury, 2002, p. 15) 

A legislação visa a garantia de direitos, a partir da isonomia e da 

diminuição das desigualdades entre as pessoas, tendo ainda como repercussão 

a regulação de ideias e disseminação de valores que impactam diretamente 

na relação entre as pessoas. 

As pessoas surdas, que durante um grande período foram chamadas 

de deficientes12 auditivas e/ou surdas-mudas13, são categorizadas pela primeira 

vez, no Código Civil brasileiro de 1916, como incapazes de exercer seus 

direitos de cidadãos. Os termos destacados no trecho a seguir mostram, 

inclusive, a nomenclatura que era utilizada à época para denominar essa 

parcela da população. 

Art. 5. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil: 

I - os menores de 16 (dezesseis) anos; 

II - os loucos de todo gênero; 
 

 

12 Termo substituído por Pessoa com Deficiência em função da pejoratividade deste termo. 

13 Nomenclatura utilizada à época substituída por Pessoa com deficiência auditiva a partir de uma 

perspectiva médico biológica ou surdo(a) numa perspectiva socioantropológica. 
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III - os surdos-mudos, que não puderem exprimir a sua 

vontade; 

IV - os ausentes, declarados tais por ato do juiz. (Brasil, 1916, 

grifos nossos) 

Esse artigo define as pessoas surdas - que naquele contexto de 1916 eram 

também declaradas equivocadamente mudas - como legalmente incapazes. 

O termo surdo-mudo indica a incapacidade de se comunicar oralmente, 

como a maioria da população, e essa impossibilidade é também associada 

ao processo cognitivo por ser a língua responsável pela organização de 

pensamento, não falar era não usar língua e então não pensar. 

Os surdos-mudos, no Código Civil de 1916, foram colocados na 

mesma condição da dos menores de idade - que precisavam de curador 

para representá-los na Justiça - e dos “loucos”, que nesse contexto poderia 

significar pessoa com deficiência intelectual e/ou com distúrbios ou doenças 

mentais, psicológicas ou neurológicas. 

Ainda em seu art. 451, estabelece que, “pronunciada a interdição do 

surdo-mudo, o juiz assinará, segundo o desenvolvimento mental do interdito, 

os limites da curatela” (Brasil, 1916). 

Assim, é atribuída aos Surdos a deficiência intelectual, o que impediria 

sua participação social, por não serem consideradas capazes de pensar e 

expressar seus desejos e vontades de forma autônoma, por meio da linguagem, 

neste contexto expressa pela fala. 

No imaginário social, ainda hoje, ao Surdo é atribuída essa condição, 

o preconceito e a discriminação são lutas presentes no dia a dia da pessoa 

Surda. A Língua de Sinais não é vista, ainda, pela maioria da população 

como uma língua capaz de proporcionar o desenvolvimento cognitivo dos 

surdos e de atribuir-lhe total capacidade de desenvolvimento cognitivo, 

participação social, cidadania, autonomia e empoderamento. 

Esses dois artigos do Código Civil podem ter colaborado na construção 

de uma imagem inferiorizada para os Surdos. Um olhar assistencialista para 
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a pessoa Surda. Com base nestes artigos outras orientações legais foram 

produzidas, ratificando a incapacidade dessa população. 

O Surdo não era uma pessoa de direitos ficando submetido a outra 

pessoa, maior e considerada capaz de arcar com a responsabilidade de “cuidar” 

material, física e moralmente de um ser que não poderia ser responsável 

por si e por seus atos. 

Nessa perspectiva, pessoas com deficiência eram pessoas invisíveis 

que deveriam ser mantidas segregadas e tuteladas em função a 

apologia à condição física decorrente do contexto mundial de I 

Guerra vivido à época. 

A condição das pessoas com deficiência não muda muito nos anos 

que se seguem, algumas instituições são criadas para o atendimento a essa 

clientela, no sentido de reabilitação e cuidados, como o Instituto Santa 

Teresinha (IST) em 1929, na cidade de Campinas; a atual EMEBS Helen 

Keller, fundada em 1952, no bairro de Santana e transferida em 1956, para 

o bairro da Aclimação, com o nome de Instituto Municipal de Surdos-Mudos 

no Estado de São Paulo. 

Após esse grande período, em 1961 foi promulgada a lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional. Historicamente o Brasil vivia nessa época 

sobressaltos políticos e uma preocupação com a consolidação de uma república 

sindicalista. O art. 27 da Lei n. 4.024/61 (Leis de Diretrizes e Bases), que 

regeu os encaminhamentos relativos à educação no País, era muito claro ao 

pontuar que a educação deveria ser dada na Língua Nacional. 

Art. 27. O ensino primário é obrigatório a partir dos sete 

anos só será ministrado na língua nacional. Para os que o 

iniciarem depois dessa idade poderão ser formadas classes 

especiais ou cursos supletivos correspondentes ao seu nível de 

desenvolvimento. (Brasil, 1961) 

Faz-se obrigatória a permanência dos alunos no Ensino Fundamental 

a partir dos sete anos de idade nas unidades escolares do país, e a Língua 

Portuguesa como língua de instrução. A língua oficial é aquela que constitui 

a nação, embora na realidade brasileira isso possa ser um problema passível 



Estudos surdos em destaque: práticas e pesquisas | 137  

 

 
 

 
 

 

de muitas discussões, já que o Brasil nunca foi um país monolíngue de fato. 

Isso pode ser facilmente compreendido se levarmos em conta as populações 

indígenas e suas diversas línguas. 

Em 1960, um ano antes da promulgação da LDB, os Estados Unidos, 

mediante os resultados de pesquisa do linguista Stokoe, declararam a ASL 

(American Sign Language) como língua capaz de ser equiparada a qualquer 

língua oral com estrutura e gramática próprias. 

No Brasil, em 1961, a LDB ignorava a possibilidade de existência de 

uma língua dos surdos brasileiros que ainda eram submetidos a experiências 

oralistas, aprendendo apenas a Língua Portuguesa nos espaços escolares. 

Ainda que a Língua de Sinais fosse utilizada pela comunidade surda 

nos espaços informais e nas associações, no ambiente escolar nem a língua 

nem os gestos eram admitidos. O texto da lei considera a Língua Portuguesa 

única, a Língua Nacional e soberana, constituidora da identidade da nação, 

que não deixa espaço para outras línguas e identidades culturais, surda ou 

indígena, nas matrizes curriculares nacionais. 

Como lei que norteia os rumos da educação do país, aquela 

LDB continha também dois artigos específicos sobre educação 

dos excepcionais14: “Art. 88. A educação de excepcionais 

deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral 

de educação, a fim de integrá-los na comunidade”. (Brasil, 

1961, grifos nossos) 

Isso quer dizer que ainda não se considerava que pessoas com 

deficiência pudessem alcançar sucesso na vida acadêmica. A expressão 

“no que for possível” contém a ideia de que, para que pessoas com 

deficiência consigam algo, é necessário que superem as suas limitações. 

Isso marca o processo de culpabilização e responsabilização do indivíduo 

diante da condição de deficiência retirando do Estado e da sociedade a 

responsabilidade pela desconstrução das barreiras. 
 

 
 

14 Grifos nossos para enfatizar a nomenclatura referente a pessoas com deficiência à época. 
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No contexto escolar recai sobre o estudante a responsabilidade pelo 

fracasso escolar. É ele quem responde pelo possível ou não nesse processo. 

No caso dos surdos, a incompatibilidade linguística nem é considerada, 

uma vez que ainda não se entende Libras como língua e, portanto, como 

fator determinante na construção dos processos de aprendizagem e 

desenvolvimento cognitivo. 

O termo integrá-los do art. 88 tem como significado a preparação para 

deixar pessoas surdas o mais próximo possível das pessoas sem condição 

de deficiência, mais uma vez, a fala e a leitura labial são, aqui, fatores 

determinantes dessa dita normalidade. 

A integração aparece como meta a ser alcançada, mas estar preparado 

para esse processo é papel do sujeito – nesse caso específico, do surdo e sua 

família -, que devem assumir em conjunto a responsabilidade pelo avanço 

ou retrocesso do estudante. 

O art. 89, com o intuito de desonerar o Estado da tarefa de cuidar 

da educação das pessoas com deficiência, passa a dar incentivo para que 

outras instituições, no caso privadas, assumam essa parcela de estudantes, 

e as instituições especiais surgem. 

Art. 89. Toda iniciativa privada considerada eficiente pelos 

conselhos estaduais de educação, e relativa à educação de 

excepcionais, receberá dos poderes públicos tratamento 

especial mediante bolsas de estudo, empréstimos e subvenções. 

(Brasil, 1961) 

É preciso problematizar aqui que algumas dessas instituições realmente 

promoveram esse tipo de educação; no entanto, outras acabaram entrando 

em um viés assistencialista que se construiu em torno das pessoas com 

deficiência, contribuindo para a visão negativa sobre elas. 

O processo de construção de uma imagem negativa das pessoas com 

deficiência tomava grandes dimensões à medida que as leis e decretos eram 

sancionados. O primeiro documento citado neste artigo, o Código Civil de 

1916, e o segundo, que estabelece o funcionamento educacional do país, de 
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1961, ainda trabalhavam com perspectivas muito próximas de deficiência, 

mesmo estando tão distantes temporalmente: para eles as pessoas ainda eram 

incapazes. Suas atividades talvez pudessem ser semelhantes em alguns aspectos 

às dos demais, mas ainda assim precisavam de um tratamento diferenciado 

– no que era possível – conferindo, assim, uma ideia de impossibilidade. 

Outro documento a analisar neste crescente histórico é a Constituição de 

1988 que estabelece o atendimento educacional para os alunos com necessidades 

educacionais especiais, a fim de promover a integração desses estudantes no 

ensino regular, tentando garantir sua permanência na escola regular. 

Os anos após 1988 marcam a história da educação brasileira 

das pessoas que apresentam necessidades educacionais especiais 

com várias mudanças [...]. ao Estado compete aplicar o previsto 

na legislação, garantindo o recenseamento e a identificação 

daquelas pessoas com necessidades especiais que estão sem 

acesso aos recursos e serviços educacionais, estimular sua 

matrícula escolar e zelar para que essa seja, de fato, efetivada, 

até atingir a sua universalização. Deve, ainda, potencializar 

a sua permanência na escola, assegurando-lhes atendimento 

educacional especializado, em caráter complementar ou 

suplementar. (Prieto, 2009, p. 57) 

Para frequentar a escola regular, seria necessário um preparo anterior: 

esse é o princípio da integração – o sujeito precisa se adequar ao ambiente. É 

o aluno com deficiência que precisa mudar e se moldar ao ambiente da escola 

regular. Na verdade, o conceito implícito aqui é o da pseudoaprovação de 

pessoas com deficiência nos espaços, desde que não seja necessária nenhuma 

alteração da rotina nem do ambiente da escola. O princípio é de que a maioria 

permanece como está e a minoria deve realizar o esforço da mudança. 

Não queremos criar com isso uma apologia ao discurso de que a 

maioria deve se submeter à minoria, mas sim sugerir que o movimento não 

deve ser unilateral, mas uma via de mão dupla. Quando apenas a minoria 

é responsabilizada por se adequar, a grande maioria se exime e acaba não 

tomando conhecimento das reais necessidades daquela minoria. 
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Ao se referirem ao conceito de integração no contexto 

educacional Werneck (1997) e Sassaki (1997) consideram 

essas iniciativas integracionistas como inserções parciais e 

condicionadas às possibilidades de cada pessoa, ou seja, os 

alunos com necessidades especiais teriam que se adaptar para 

ser inseridos na escola regular. (Machado, 2008, p. 35) 

De acordo com o art. 208 da Constituição Federal de 1988: 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de: 

III - atendimento educacional especializado aos portadores 

de deficiência15, preferencialmente na rede regular de ensino; 

(Brasil, 1988) 

Nesse artigo é apresentada a ideia de aceitação/tolerância do público 

denominado portadores de deficiência, mas o termo preferencialmente utilizado 

é dúbio e está bastante presente nos documentos da época, porque preferência 

não significa obrigação. 

As escolas especiais, no caso dos surdos, eram espaços em que os 

profissionais seguiam os princípios clínicos, centrados no viés médico, 

tendo como meta reabilitar as crianças do mundo do silêncio. Eram muitas 

vezes ambientes transitórios, para surdos que conseguiam aprender a dizer 

oralmente algumas palavras e a leitura labial. 

Aqueles que não obtinham sucesso nessa aprendizagem permaneciam 

mais tempo nesses espaços considerados alternativa para uma vida fora do 

ambiente domiciliar e para trabalhos de Atividades de Vida Diária (AVD). 

Neste momento histórico, do final dos anos 60 até a década de 80, para os 

surdos as salas especiais eram equipadas com aparelhos de amplificação sonora 

coletiva e o treinamento da fala era o foco da aprendizagem; logo, a preparação 

para que os surdos pudessem frequentar o ensino regular era a apropriação da 

fala. Saber pronunciar e escrever algumas palavras dava condições para que 

esse aluno pudesse se valer do direito garantido pela Constituição. 
 

15 Grifos nossos. Resolvemos manter o documento como escrito à época, por isso o termo “portadores 

de deficiência”. 
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A partir da década de 90, uma série de discussões/documentos (Decreto 

n. 99.678/90, Declaração de Jomtien/90, Plano Decenal de Educação para 

Todos, 1993, Declaração de Salamanca/94) são realizadas e publicadas 

mundialmente, dando um novo tom para a legislação também no Brasil. O 

movimento de educação para todos propõe um olhar diferenciado para os 

marginalizados no processo educacional, que se materializa na Declaração 

Mundial de Educação para Todos, a qual ainda enfatiza o conceito de 

integração de pessoas deficientes no processo educativo. É preciso, porém, 

destacar algumas considerações, como pontua Cunha Júnior (2015): 

[...] os interesses subentendidos nas entrelinhas do discurso 

governamental de forma direta ou indireta mostra que o Estado, 

por assim dizer, já tomou partido e já escolheu a parte que 

atenda a seus interesses. Precisamente não é a base necessitada 

que será atendida, mas o topo da pirâmide porque o interesse 

neoliberal será o determinador das nuances e das diretrizes a 

serem estabelecidas. (p. 77) 

A universalização do acesso pressupõe que se deve tirar da segregação 

as pessoas com deficiência e tentar garantir que compartilhem o mesmo 

espaço educativo que as pessoas sem deficiência; sugere que aos poucos 

os atendimentos especializados sejam oferecidos como suporte ou como 

complementar à educação regular. De acordo com Machado (2008, p. 76) 

“A partir dessa visão, considera-se que as escolas regulares deverão expandir as 

oportunidades de aprendizagem a todos os indivíduos, incluindo as pessoas 

consideradas deficientes”. 

O texto da declaração que trata da questão acima é o art. 3º que traz 

a necessidade de universalizar o acesso à educação e promover a equidade, 

expressa da seguinte forma. 

As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras 

de deficiências requerem atenção especial. É preciso tomar 

medidas que garantam a igualdade de acesso à educação aos 

portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, como parte 

integrante do sistema educativo. (Unesco, 1990, p. 4) 
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Os documentos que se seguiram tratam das questões das pessoas com 

deficiência de forma geral, sem marcar as especificidades. A maior parte 

desses documentos propõe que essas pessoas passem a ser atendidas junto 

com as pessoas sem deficiência, garantindo-lhe os direitos de atendimento 

especializado. 

A Declaração de Salamanca (1994) - da qual o Brasil é signatário 

e por isso se comprometeu a incorporar em sua legislação as discussões e 

resultados acordados - apresenta trechos em que defende uma educação 

igualitária e justa, independentemente da deficiência. 

A Declaração propõe uma educação para todos, a fim de garantir o 

acesso e a permanência independentemente das condições específicas das 

pessoas, mas também reconhece que a educação pode se dar de maneira 

diferencial, visto que igualdade não é sinônimo de equidade. 

É possível garantir essas condições por meio de atividades pensadas 

levando em consideração a diferença, não em termos de esvaziamento, mas 

de respeito às condições e habilidades das pessoas. Não se pode focar no que 

falta – no caso, audição e fala –, e sim nas possibilidades: potencial visual e 

cognitivo e funções mentais. 

A especificidade dos surdos é contemplada na Declaração: 

19. Políticas educacionais deveriam levar em total consideração 

as diferenças e situações individuais. A importância da 

linguagem de signos como meio de comunicação entre os 

surdos, por exemplo, deveria ser reconhecida e provisão deveria 

ser feita no sentido de garantir que todas as pessoas surdas 

tenham acesso à educação em sua língua nacional de signos. 

Devido às necessidades particulares de comunicação dos surdos 

e das pessoas surdas/cegas, a educação deles pode ser mais 

adequadamente provida em escolas especiais ou classes 

especiais e unidades em escolas regulares. (Declaração de 

Salamanca, 1994, p. 7, grifos nossos) 

Essa escola especial citada na Declaração é diferente da escola cujo foco 

era a reabilitação; essa preza o entendimento do surdo como ser completo, 
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por meio das experiências visuais que a língua proporciona para a aquisição 

dos conceitos e, consequentemente, o avanço e desenvolvimento cognitivo. 

Isso impulsionou pesquisas na área da Educação de Surdos e auxiliou na 

mudança de pensamento sobre a surdez para que não fosse vista como 

deficiência, mas diferença. 

O documento dá visibilidade à luta das pessoas surdas e valoriza a 

Língua de Sinais como língua que organiza o pensamento e possibilita o 

desenvolvimento cognitivo, emocional, linguístico e pedagógico, viabilizando 

o empoderamento da comunidade em busca de uma educação que atenda 

suas especificidades. 

Em contrapartida, os documentos posteriores (LDB n. 9.394/96, 

Decreto n. 3.298/99, Resolução CNE/CEB n. 2/2001) (Brasil, 2001a) voltam 

a tratar o assunto de forma universal, colocando a comunidade surda no bojo 

das discussões sobre deficiência. Esse movimento generalizador enfraquece 

a discussão mais pontual, que possibilitaria o aprofundamento das questões 

específicas da surdez e da comunidade surda, e reduz as preocupações ao 

espaço físico e recursos humanos, colocando todas as deficiências e/ou 

necessidades como análogas, como se necessitassem dos mesmos recursos 

e/ou providências. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96) 

garante que pessoas com deficiência devem ter uma educação adequada, 

com currículo apropriado, e que os sistemas de ensino devem primar para 

que o direito à educação seja garantido. Esse texto é bem genérico e vago, 

uma vez que não trata as especificidades de cada necessidade. A adequação 

do currículo muitas vezes remete à ideia de facilitação, esvaziamento e/ou 

simplificação do conteúdo para que pessoas consideradas menos capazes 

possam passar pela escola. 

A lei introduz a referência à “tolerância” como princípio da 

educação tanto quanto “a gestão democrática” como princípio 

inerente ao ensino público. O art. 4º reconhece a necessidade 

de atendimento diferenciado “aos alunos com necessidades 

especiais” [...] (Cury, 2002, p. 74) 
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Observa-se nessas ideias resquícios tanto do Código Civil de 1916 

quanto da LDB de 1961, que fala em integração, quando possível, para 

pessoas com deficiência, sem dar crédito à capacidade de aprendizagem 

real dessas pessoas. 

A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 

de 1999 – Decreto n. 3.298, que regulamenta a Lei n. 7.853/89 – colocou 

a educação especial como modalidade transversal de educação, de caráter 

complementar. Isso significou que ninguém mais poderia ficar matriculado 

apenas na modalidade da educação especial, mas que essa funcionaria como 

auxiliar para a escola regular. As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 

na Educação Básica, Resolução CNE/CEB n. 2/2001, explicita que: 

Artigo 2º - Os sistemas de ensino devem matricular todos os 

alunos, cabendo às escolas organizarem-se para o atendimento 

aos educandos com necessidades educacionais especiais, 

assegurando as condições necessárias para uma educação de 

qualidade para todos. (Brasil, 2001a) 

Nesse momento, posterior à LDB de 96, início dos anos 2000, o 

foco muda: não é mais o sujeito que precisa se adequar, é a escola – que, 

até então, era o espaço que recebia o aluno preparado – que deveria se 

reorganizar para receber todos os educandos, independentemente de suas 

especificidades e ou habilidades. 

O ingresso dos alunos com deficiência demandou ajustes nas unidades 

escolares, que, em sua maioria, não estavam preparadas para receber esse 

público. De acordo com Prieto (2009) “[...] muitas orientações para o 

atendimento desses alunos recaem em prover-lhes níveis de ‘ajustamento’ 

na escola, de aspectos físicos a curriculares”. Ocorre que muitas pessoas 

nunca haviam tido contato com os alunos das classes/escolas especiais e 

suas especificidades. 

Para problematizar a questão, o Plano Nacional de Educação (PNE), 

Lei n. 10.172/2001 (Brasil, 2001b), comentado no documento produzido 

em 2008 da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva destaca que: 
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[...] o grande avanço que essa década da educação deveria 

produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garanta 

o atendimento à diversidade humana. O documento aponta 

déficit em algumas áreas prejudicando o atendimento do 

aluno deficiente, considerando que ainda há necessidade de 

superação de problemas para que a educação seja adequada. 

(Mec/Secadi, 2008) 

Em 2001, o documento traz o termo inclusão em vez de integração, 

o que suscita uma nova discussão diante de seu significado e das implicações 

e abrangência que ele pressupõe. Incluir não pode significar alocar, mas 

emancipação, aquisição de condições para a conquista de direitos e 

possibilidade de luta por acesso e permanência. 

Em 2002 um novo código civil é promulgado pela Lei n. 10.406/2002 

(Brasil, 2002a), e, diferentemente daquele do ano de 1916, neste, os surdos 

não têm destaque, em seu lugar são pessoas com deficiência mental as 

incapazes de exercer os atos da vida civil. 

O texto desta vez usa o termo enfermidade ou deficiência mental e 

exclui os surdos-mudos, em seu artigo quarto, incapacita não totalmente, 

mas para determinados atos, pessoas excepcionais com a informação de que 

seriam sujeitos sem desenvolvimento mental completo. 

Desse modo, conseguimos perceber algumas mudanças que a 

comunidade surda obteve nesses anos em termos de representação social, 

como apresentado na Declaração de Salamanca em 1994, e por intermédio 

das ações do movimento surdo no Brasil. No entanto, esses avanços descritos 

nas leis e declarações nem sempre conseguiram ultrapassar o escrito, o 

universo no espaço escolar não se desenvolvia da mesma maneira; 

Em 24 de abril de 2002, a Lei n. 10.436 (Brasil, 2002b) a Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) é reconhecida como meio legal de comunicação 

da comunidade surda, a partir desse reconhecimento novamente é dada 

ênfase na garantia de direitos, resgatando a ideia do ponto 19 da Declaração 

de Salamanca, destacado anteriormente. Tem-se então um documento 

específico sobre a comunidade surda. 



146 | Estudos surdos em destaque: práticas e pesquisas  

 

 
 

 
 

 

Depois da promulgação da lei de 2002, o Decreto n. 5.626/05 

(Brasil, 2005) estabeleceu providências para que a Língua de Sinais 

fosse divulgada, incluída como disciplina curricular obrigatória nos 

cursos de preparação para professores, licenciaturas, e como optativa nos 

bacharelados. O foco foi garantir uma formação e certificação para o 

professor, instrutor e tradutor/intérprete de Libras, o professor bilíngue, 

responsável pelo ensino da Língua Portuguesa como segunda língua para 

alunos surdos, bem como colaborar para a organização da educação 

bilíngue para surdos. 

Esse documento, totalmente voltado à educação dos surdos, entra 

num embate com a Política Nacional de Educação Especial. Lodi (2013) 

tem um artigo dedicado a pontuar os pontos divergentes entre os dois 

documentos: a Política - um documento universal - e o Decreto - um 

focalizador -, que traz de forma mais detalhada as especificidades para 

esse público. 

O conceito de inclusão para a comunidade surda passa ganhar 

um aspecto diferente. Uma vez reconhecida a Língua de Sinais e a 

diferença linguística, questiona-se a viabilidade do desenvolvimento 

pedagógico de crianças surdas em salas de aula com crianças ouvintes. 

(Lodi, 2013) 

A Lei Brasileira da Inclusão da pessoa com deficiência (LBIPD) 

transforma em artigos o que durante muito tempo vinha sendo discutido 

e que, de certa forma, aparece em alguns dos documentos anteriores, 

principalmente o que embasou o texto da lei a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008. 

O documento busca garantir ao surdo uma educação bilíngue - 

consenso entre os estudiosos da área -, mas não define qual experiência 

bilíngue adota. A ideia permanece muito mais próxima das experiências do 

AEE do que do que no Decreto n. 5.626/05, que norteia e dá condições de 

pensar em educação para o público surdo. 
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Considerações 

Os paradigmas e preconcepção sobre a identidade do deficiente, 

e consequentemente do Surdo, foram construídos com base na falta e 

no “defeito”, e exigem um processo de desconstrução que necessita de 

amadurecimento, discussão e vivência, um processo que dificilmente será 

quebrado por força de lei. 

Historicamente os documentos passam por momentos de universalização 

e focalização. A comunidade surda vai se organizando, inicialmente aliando- 

se ao movimento das pessoas com deficiência para garantir direitos para 

todos, e depois, por conta das questões relacionadas à língua, funda um 

movimento particular. 

O cenário legal apresenta como foram sendo construídos os conceitos 

de deficiente e deficiência. Afirmar que todos têm direito à educação é diferente 

de colocar todos no mesmo espaço físico sob as mesmas condições para 

aprendizagem. 
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CAPÍTULO 8 

Políticas públicas educacionais: pelos direitos dos 

alunos surdos, pelos direitos de todos 
 

 
 

Resumo 

Valéria da Silva Bezerra 

As Políticas Públicas Educacionais (PPEs), enquanto norteadoras no 

desenvolvimento de uma escola que oportunize uma formação inclusiva e 

cidadã, foram o tema debatido neste texto. O objetivo foi analisar como as 

PPEs do Brasil possibilitam os direitos educacionais de alunos com Necessidade 

Educacional Especializada (NEE) de modo geral e, especificamente, dos 

alunos surdos. Como aporte teórico, a pesquisa encontra-se fundamentada em 

estudos que se debruçam em discutir tais políticas brasileiras (Santos, 2010; 

Ferreira & Santos, 2014; Fidalgo, 2018), bem como a educação inclusiva 

para alunos com NEE (Sacks, 1989; Perlin, 1998; Skliar, 1998; Góes, 2012; 

Souza, 2017; Bezerra, 2019; Borges et al., 2020; Sassaki, 2020). Tais estudos 

encontram grande respaldo na vertente histórico-cultural vygotskyana. Para 

o alcance do objetivo traçado, foi desenvolvida uma análise documental 

qualitativa de documentos legais, de cunho educacional, elaborados a partir 

do regime democrático, o qual possibilitou compreender o panorama atual 

das PPEs voltadas para construção de uma educação inclusiva. Com isso, 

percebe-se como é essencial os estudos sobre a temática, não apenas para a 

garantia do direito ao acesso à educação pública de qualidade para o aluno 

surdo, mas, também, para as outras NEEs. Desse modo, o trabalho traz essas 

considerações finais, sem, contudo, finalizar o assunto, que emerge de um 

contexto de complexidade sócio-histórico-cultural. 

Palavras-chave: Políticas públicas educacionais; Educação inclusiva; Educação 

de surdos; Necessidades educacionais especializadas; Libras. 
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Introdução 

A construção de uma sociedade inclusiva, na qual todas as pessoas, 

independentemente de suas particularidades – físicas, linguísticas, 

socioculturais, entre outras – tenham à disposição igualdade e equidade de 

oportunidades, perpassa, precipuamente, pela educação. É por meio desta 

prática social, formativa e de socialização que as condições para que o ser 

humano aprenda e se desenvolva tornam-se possíveis. 

Por esse viés, pautado, sobretudo, em valores que envolvem a ética e 

a dignidade, o desenvolvimento humano é impulsionado mediante o ato 

educativo – que se manifesta de forma processual nas questões de ensino- 

aprendizagem – e se estabelece nas relações sociais (Vygotsky, [1934] 1991). 

As Políticas Públicas Educacionais (doravante, PPEs), que, ao longo 

do tempo, foram sendo configuradas, representam um movimento de ações 

afirmativas, o qual busca assegurar o direito de todos à educação. A partir 

disso, Ferreira e Santos (2014, p. 143), com base em Oliveira (2010), expõem 

que as PPEs podem ser conceituadas como “tudo aquilo que um governo faz 

ou deixa de fazer em educação” e versam sobre as questões de âmbito escolar. 

Ademais, visam direcionar as práticas educativas e orientar a instauração de 

uma escola comprometida com uma formação voltada à cidadania. 

De acordo com Santos (2018, p. 78), as PPEs surgem como forma de 

“intervenção para a construção de uma educação muito mais democrática 

e oportunizadora”. Nesse sentido, os documentos legais não aparecem 

“como fórmula mágica para solucionar os problemas da educação na 

contemporaneidade”, mas, sim, como “parte da solução para amenizar os 

entraves sociais e educacionais existentes dentro da sociedade, aliados a 

outras ações que se fazem necessárias” (Santos, 2018, pp. 79-80). 

As PPEs são pensadas e reorganizadas, geralmente, a partir de 

determinados arranjos – historicamente situados – nas conjunturas sociais, 

políticas e econômicas, visto que esses impactam de modo singular o cenário 

educacional. Tal repercussão provoca transformações no modo de ver e pensar 

a educação e, consequentemente, o direito ao acesso às escolas públicas. 
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No contexto brasileiro, quando revisitamos os fatos históricos, vemos 

que o regime militar, o qual perdurou durante as décadas de 60, 70 e 80 do 

século XX, trouxe “um processo de impedimento do crescimento intelectual 

e escolar”, uma vez que apenas uma parcela da população tinha acesso à 

educação (Freitas, 2010, p. 26). Somente com a inauguração do processo 

democrático, a implementação da Constituição Federal de 1988, o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, em 1990, e a LDB nº 9.394/1996, instaura- 

se “o direito universal à educação e à escola para todos os brasileiros, assim 

como as escolas brasileiras têm a obrigatoriedade legal de acolher a todos” 

(Freitas, 2010, p. 26). 

Percebe-se que, com a implementação da democracia no Brasil, o 

âmbito legislativo e as PPEs se debruçam sobre a busca por uma educação 

mais inclusiva e, por consequência, pela estruturação de uma nova ordem 

social na qual a cidadania seja construída, num primeiro momento, nas 

famílias e, posteriormente, nas escolas e na sociedade. Freitas (2010) afirma 

que, das mudanças na legislação brasileira, emerge a garantia de direitos 

sobre acessibilidade à educação, sobre a obrigatoriedade do ensino e, com 

isso, a possibilidade da fundação de outro tipo de escola. 

A abertura das escolas para a diversidade decorre, portanto, de 

PPEs, o que proporciona “uma mudança radical nos processos de ensino 

e aprendizagem. [...] Trata-se de uma valorização da multiplicidade, da 

integração de saberes, das redes de conhecimento que, a partir daí, se formam 

e se constituem” (Freitas, 2010, p. 26). É nesse processo que as PPEs se 

organizam como instrumento indispensável para a garantia do direito 

à educação para todos e, entre esses, os estudantes com deficiência ou 

Necessidade Educacional Especializada (doravante, NEE) (Freitas, 2010; 

Fidalgo, 2018; Santos, 2018; Bezerra, 2019). Além disso, são elas que 

respaldam o direito de acesso à escola pública e de qualidade, independente 

das características raciais, sociais, étnicas, físicas, intelectuais, linguísticas 

etc. dos educandos (Fidalgo, 2018). 

Desse modo, este artigo objetiva apresentar uma análise documental 

qualitativa buscando discutir como as PPEs de âmbito nacional, construídas a 

partir do regime democrático do Brasil, respaldam o direito à educação pública 
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de qualidade às pessoas com NEEs, em geral, e possibilitam os direitos e o 

respeito às singularidades educacionais dos alunos surdos sinalizantes, foco 

deste trabalho. Nesse sentido, em adição à garantia do direito educacional 

a esses estudantes, a legislação brasileira traz, em seu bojo, políticas voltadas 

às particularidades linguísticas e de ensino-aprendizagem. 

No próximo item, será exposto, de modo breve, as especificidades 

linguísticas e culturais do estudante surdo a fim de compreendermos por que 

as PPEs são fundamentais para garantir sua inclusão educacional e linguística. 

 
A pessoa surda e suas singularidades 

Importantes estudos sobre a educação inclusiva para surdos se inserem 

na perspectiva histórico-cultural (Vygotsky, [1934] 1991, [1927-1935] 

1997, [1934] 2001) que concebe a surdez como uma diferença linguística. 

De acordo com este prisma, estudiosos da área reiteram que os surdos são 

pessoas diferentes, que partilham língua, identidade e cultura próprias (Perlin, 

1998; Skliar, 1998; Góes, 2012; Souza, 2017; Pinheiro & Fidalgo, 2019). 

Vygotsky ([1927-1935] 1997, [1934] 1997) afirma que o ser humano 

modifica o meio e é por ele modificado, tendo, dessa maneira, a sua identidade 

construída de forma mediada pelos instrumentos e artefatos culturais que 

foram sendo produzidos por ele mesmo e por outros seres humanos que 

compõem a sua comunidade ou a sua história. Ou seja, é mediante a produção 

e a interação sociocultural que o sujeito constrói a sua identidade. 

De acordo com Perlin (1998), os teóricos pós-modernos conceituam 

cultura como algo pluralizado, como uma herança transmitida pelos membros 

de um grupo social através do aprendizado e do convívio. Contudo, esse 

legado não consiste num produto pronto e acabado, mas, sim, em algo que 

se elabora pelos seres que dele fazem uso, que se moldam pelas produções 

de seus membros passados e se modificam pelos presentes (Bezerra, 2013). 

São nas comunidades, portanto, que os surdos constroem a sua 

subjetividade para, com isso, se reconhecerem como alguém que se encaixa 
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em um meio social, partilhando com outrem sua visão de mundo e, 

fundamentalmente, interagindo por meio de uma língua que pode ser aprendida 

de modo natural. Assim, o foco não é mais o que falta (audição), mas as 

possibilidades que são construídas através de uma língua (Libras) partilhada 

por uma minoria linguística (Perlin, 1998; Skliar, 1998; Góes, 2012). 

A relevância da Libras para o desenvolvimento linguístico, social e 

cognitivo do surdo, fortemente ressaltado por educadores que trabalham 

na área (Sacks, 1989; Perlin, 1998; Skliar, 1998; Góes, 2012; Souza, 2017; 

Bezerra, 2019; Pinheiro & Fidalgo, 2019), traz à tona uma série de questões 

fundamentais sobre a importância do acesso a essa língua em toda vida 

escolar do aluno surdo. 

No contexto brasileiro, historicamente, os surdos passaram por um 

processo de privação de direitos durante décadas. A análise documental 

das PPEs que surgiram a partir da democracia no Brasil possibilita não 

somente compreender os direitos respaldados por essas leis, decretos e 

políticas públicas, mas, também, nos faz entender como tais documentos 

trazem rupturas importantes contra esse processo excludente vivenciado pelo 

alunado surdo (Bezerra, 2019; Bezerra & Fidalgo, 2021). Além disso, vê-se, 

nessas leis e políticas, o destaque do papel do Estado – como também da 

Família – sobre garantias de seus direitos e educação (Freitas, 2010; Ferreira 

& Santos, 2014; Fidalgo, 2018; Bezerra, 2019). 

 
Procedimentos Metodológicos 

Este trabalho se baseia na Pesquisa Documental de cunho qualitativo. 

Segundo Kripka, Scheller e Bonotto (2015, p. 244), a pesquisa documental 

“[...] é aquela em que os dados obtidos são estritamente provenientes de 

documentos, com o objetivo de extrair informações neles contidas, a fim 

de compreender um fenômeno”. 

Nesse sentido, a análise documental enfatiza “não a quantificação 

ou descrição dos dados recolhidos, mas a importância das informações 

que podem ser geradas a partir de um olhar cuidadoso e crítico das fontes 
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documentais” (Silva, Damaceno, Martins, Sobral & Farias., 2009, p. 4555), 

sendo, portanto, classificada como qualitativa. 

Para percorrer este caminho metodológico, debruçamo-nos na análise 

das PPEs produzidas durante o recorte temporal de 1988 a 2021, visto 

que foi neste período – no qual ocorreu a consolidação da democracia no 

Brasil – que vários documentos direcionados à educação dos surdos foram 

produzidos. 

 
Análise dos Documentos 

O primeiro documento que instaura a abertura de direitos educacionais 

para estudantes surdos, no contexto brasileiro, é a Constituição Federal de 

1988 (doravante, CF). Neste, vislumbra-se a formação do Estado democrático 

de direito calcado na centralidade da dignidade da pessoa humana e em 

valores que norteiam a construção da sua cidadania, como o pluralismo 

político (Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, p. 11). 

A centralidade da pessoa humana e de todos os aspectos que a 

constituem, no sentido de valorizar a diversidade e, consequentemente, 

promover políticas equitativas, é concebida já no Capítulo I, do artigo 5º, 

quando a CF afirma que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 

e à propriedade” (Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, 

p. 12). No capítulo seguinte, então, a CF, no artigo 6º, especifica que tais 

políticas se referem aos “direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, 

ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção 

à maternidade e à infância, à assistência aos desamparados” (Constituição 

da República Federativa do Brasil, 1988, p. 18). 

Ao se falar do direito à educação, a CF coloca o Estado e a Família 

como as principais instituições sociais que têm o dever de garanti-lo. Esse 

direito precisa ser promovido e incentivado, de acordo com o artigo 205, 

isto é, “com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 
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da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho” (Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, p. 18). 

¿Ao abordar o papel do Estado para garantir o direito à educação, a 

CF expõe que este deve oportunizar, entre outros aspectos, 

I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 

17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta 

gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 

própria; [...] III – atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência16, preferencialmente na rede regular 

de ensino; IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às 

crianças até 5 (cinco) anos de idade; [...]. VII – atendimento 

ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio 

de programas suplementares de material didático-escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde (Constituição da 

República Federativa do Brasil, 1988, pp. 121-122, artigo 208). 

Atrelada à garantia dos direitos educacionais, a promoção do acesso à 

cultura e de suas manifestações é também função do Estado. A esse respeito, 

o artigo 215 discorre que o Estado terá que garantir “o pleno exercício dos 

direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará 

a valorização e a difusão das manifestações culturais” (Constituição da 

República Federativa do Brasil, 1988, p. 224). Ademais, o parágrafo 1º 

assegura a proteção das expressões culturais “populares, indígenas e afro- 

brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório 

nacional” (p. 224), o que inclui as manifestações culturais das comunidades 

surdas. Ou seja, está garantido, também, aos surdos, o direito ao acesso e 

o usufruto da sua própria cultura e de todos os elementos que a instituem, 

como a língua, por exemplo. E, neste caso, trata-se da língua brasileira de 

sinais (Bezerra, 2019). 

Outro documento que explana sobre o direito à educação, à 

cultura – assim como ao esporte e ao lazer – e os deveres do Estado para 
 

16 Na época em que surgiu a CF de 1988, o termo utilizado era “pessoa portadora de deficiência”.  

Atualmente, conforme a Lei nº 13.146/15, a nomenclatura correta é “pessoa com deficiência”. 

Utilizaremos o último termo em nosso trabalho. 
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garanti-los, é o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (Lei nº 

8.069, 1990). No artigo 53, o documento trata da garantia de educação 

à criança e ao adolescente, “visando ao pleno desenvolvimento de sua 

pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho” (Lei nº 8.069, 1990, p. 9, cap. IV, art. 53). E no artigo 54, 

aborda o dever do Estado na garantia de direitos educacionais. 

Nessa direção, o artigo 58 sustenta o respeito aos “valores culturais, 

artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, 

garantindo-se a estes a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura” (Lei 

nº 8.069, 1990, p. 10). Dessa forma, tal como está posto na Constituição, 

evidencia-se também no ECA a garantia do direito da criança surda ao acesso 

à sua cultura e, de certo modo, à Libras; embora não exista, nos documentos, 

uma especificidade sobre esse aspecto (Bezerra, 2019). 

A Lei de Diretrizes e Bases - LDB (Lei nº 9.394, 1996), que estabelece 

os fundamentos da educação nacional, expõe, no artigo 1º, que a educação 

no país deve abranger caminhos formativos que se desenvolvam “na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 

e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais” (Lei nº 9.394, 1996, p. 8). 

Ao reforçar, também, o que diz a Constituição (do artigo 205 ao 

artigo 215) sobre os deveres do Estado em garantir a educação, a LDB 

afirma que as instituições de ensino, além de outras obrigações, terão a 

incumbência de “articular-se com as famílias e a comunidade, criando 

processos de integração da sociedade com a escola” (Lei nº 9.394, 1996, 

p. 14, Art. 12 - IV). O artigo 13, item VI, diz que o docente, entre outros 

deveres, precisa “colaborar com as atividades de articulação da escola com as 

famílias e a comunidade” (Lei nº 9.394, 1996, p. 15). Com isso, percebe-se, 

na LDB, como é fundamental que a Escola articule com a Família maneiras 

de assegurar a educação formal no país. 

No capítulo V, que descreve parâmetros à Educação Especial, o artigo 58 

define-a como “modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente 

na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos 
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globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação” (Lei nº 

9.394, 1996, p. 40). Além disso, o parágrafo 2º diz que o “atendimento 

educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre 

que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua 

integração nas classes comuns de ensino regular” (Lei nº 9.394, 1996, p. 40). 

Assim, mesmo como modalidade de ensino que deve ser ofertada 

prioritariamente pela rede regular, o parágrafo 2º do artigo 58 deixa claro que, 

caso haja uma especificidade do alunado que inviabilize sua inserção na sala 

de aula comum, a Educação Especial poderá ser ministrada em instituições 

especializadas. Pode-se dizer que, nesse item da LDB, se inserem as escolas 

bilíngues para surdos, pois a escola comum de ensino, da forma como está 

configurada, isto é, sem ter ainda implementado uma política educacional 

inclusiva bilíngue, não consegue atender a especificidade linguística destes 

alunos (Bezerra, 2019). Em contrapartida, o parágrafo dá abertura ao Estado 

de se isentar em garantir a escolarização dos alunos com NEEs, outorgando 

suas responsabilidades às instituições de Educação Especial (Borges, Raiol, 

Camargo & Bacciotti,, 2020, p. 125). 

Pensando na questão da garantia de direito à acessibilidade às pessoas 

com deficiência, a primeira lei em destaque é a Lei nº 10.098/00, que 

apresenta os parâmetros gerais e “critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência17 ou com mobilidade 

reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos” (Lei nº 10.098, 

2000, p. 1). Sobre a acessibilidade e eliminação de barreiras de comunicação, 

o artigo 2 do documento expõe que é preciso acabar com “qualquer entrave 

ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de 

mensagens por intermédio dos meios ou sistemas de comunicação, sejam 

ou não de massa” (Lei nº 10.098, 2000, p. 1). 

Além disso, o artigo 17 estabelece que é dever do Poder Público promover 

a eliminação de barreiras na comunicação (Lei nº 10.098, 2000, p. 4). 

Há, também, no artigo 18, a responsabilidade do Estado em implementar 

 

17 Na época em que surgiu a Lei nº 10.098/00, o termo utilizado ainda era “pessoa portadora de 

deficiência”. 
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a “formação de profissionais intérpretes de escrita em braile, linguagem de 

sinais e de guias-intérpretes, para facilitar qualquer tipo de comunicação 

direta à pessoa portadora de deficiência sensorial e com dificuldade de 

comunicação” (Lei nº 10.098, 2000, p. 4, grifo meu). 

Mesmo com a garantia à acessibilidade que essa lei promove, existem 

aspectos não contemplados quando pensamos nas comunidades surdas 

como minoria linguística. Termos como “linguagem de sinais”, no próprio 

documento, não abarcam a concepção da Libras como uma língua do país 

utilizada por uma minoria linguística. A definição “linguagem de sinais”, 

trazida pela lei, negligencia o status de língua da Libras e, de certo modo, 

a coloca em posição de inferioridade (Bezerra, 2019). 

De maneira oposta a essa compreensão, em 2002, a Lei nº 10.436/02, 

que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, reconhece este sistema 

linguístico como língua, de fato. Nessa lei, há, de forma clara, a concepção 

de que a Libras é a forma de comunicação e expressão, na qual “o sistema 

linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, 

constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos 

de comunidades de pessoas surdas do Brasil” (Lei nº 10.436, 2002, p. 1). 

No que se refere às questões educacionais, o artigo 4 do documento 

explana o dever do sistema educacional em garantir a inclusão do ensino da 

Libras nos cursos de formação de “Educação Especial, de Fonoaudiologia e 

de Magistério, em seus níveis médio e superior [...] como parte integrante 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, conforme legislação vigente” 

((Lei nº 10.436, 2002, p. 1). 

Nesse âmbito, para dar mais respaldo à Lei nº 10.346/02, surge o 

Decreto nº 5.626/05, que a regulamenta e apresenta outras providências. 

Referente à promoção do desenvolvimento educacional do surdo, o decreto, 

em seu capítulo IV, artigo 14, apresenta o dever das instituições de ensino 

brasileiras de garantir “acesso à comunicação, à informação e à educação nos 

processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos 

em todos os níveis, etapas e modalidades de educação, desde a educação 

infantil até a superior” (Decreto nº 5.626, 2005, p. 4). 
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A fim de assegurar o atendimento educacional especializado, o 

documento discorre que as escolas do país têm a obrigação de ofertar o 

ensino da Libras e da língua portuguesa como segunda língua (L2) para os 

alunos surdos desde a educação infantil. Também deve munir as instituições 

educacionais com docentes e instrutores de Libras, tradutor e intérprete 

de Libras – língua portuguesa, professores para o ensino-aprendizagem de 

língua portuguesa como L2 na modalidade escrita e professor regente que 

compreenda as singularidades linguísticas dos alunos surdos. 

Além disso, as escolas, segundo o decreto, têm a responsabilidade de 

promover, em toda a comunidade escolar, “o uso e a difusão de Libras entre 

professores, alunos, funcionários, direção da escola e familiares, inclusive por 

meio da oferta de cursos” (Decreto nº 5.626, 2005, p. 5). Assim, respaldadas 

por esse documento, as escolas de educação bilíngue para surdos podem 

ofertar curso de Libras para toda comunidade e familiares de seu alunado. 

Essa possibilidade de contato e aprendizagem da Libras ser assegurado não 

somente ao aluno, mas também à sua família, é uma das grandes conquistas 

advindas desse decreto (Bezerra, 2019). 

Sobre a oferta da modalidade oral da língua portuguesa, o artigo 16 

expõe que essa deve ser trabalhada em horário distinto ao da escolarização, por 

meio de “ações integradas entre as áreas da saúde e da educação, resguardado 

o direito de opção da família ou do próprio aluno por essa modalidade” 

(Decreto nº 5.626, 2005, p. 6). Desse modo, a língua portuguesa deve ser 

ensinada nas escolas apenas em sua modalidade escrita. 

No capítulo VI do decreto, há, descrita, a garantia do direito à educação 

ao alunado surdo ou com deficiência auditiva. O artigo 22 apresenta o 

dever das instituições educacionais brasileiras de assegurar a inclusão dos 

estudantes surdos por intermédio de: 

I - escolas e classes de educação bilíngue, abertas a alunos surdos 

e ouvintes, com professores bilíngues, na educação infantil e 

nos anos iniciais do ensino fundamental; 

II - escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de 

ensino, abertas a alunos surdos e ouvintes, para os anos finais 
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do ensino fundamental, ensino médio ou educação profissional, 

com docentes das diferentes áreas do conhecimento, cientes 

da singularidade linguística dos alunos surdos, bem como 

com a presença de tradutores e intérpretes de Libras - Língua 

Portuguesa (Decreto nº 5.626, 2005, p. 8). 

Segundo o parágrafo 1º do artigo 22 do documento, são consideradas 

escolas e classes de educação bilíngue aquelas em que a Libras e a língua 

portuguesa, em sua modalidade escrita, sejam “línguas de instrução 

utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educativo” (Decreto 

nº 5.626, 2005, p. 8). Outro ponto de destaque do decreto é o capítulo 

VII, artigo 25, que afirma que, a partir da publicação do decreto, o 

Sistema Único de Saúde – SUS deve promover, prioritariamente aos 

alunos surdos ou com deficiência auditiva matriculados nas redes de 

ensino da educação básica, 

[...] VII - atendimento fonoaudiológico às crianças, adolescentes 

e jovens matriculados na educação básica, por meio de 

ações integradas com a área da educação, de acordo com as 

necessidades terapêuticas do aluno; 

VIII - orientações à família sobre as implicações da surdez e 

sobre a importância para a criança com perda auditiva ter, 

desde seu nascimento, acesso à Libras e à Língua Portuguesa; 

(Decreto nº 5.626, 2005, p. 9). 

Apesar de o decreto ser extremamente claro em relação à responsabilidade 

das redes públicas de saúde em orientar os familiares sobre a importância 

do acesso à Libras e da integração entre as áreas de saúde e educação para 

melhor desenvolvimento da criança surda nesses dois aspectos, dificilmente o 

setor médico dá esse tipo de informação aos familiares ouvintes. Até os dias 

atuais, a surdez é tratada pelo sistema de saúde com ênfase em tratamento 

terapêutico e de “cura” da surdez (Bezerra, 2019; Bezerra & Fidalgo, 2021). 

Após o Decreto nº 5.626/05, em 2008, surge a Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEE-EI). 

O próprio documento afirma que sua principal finalidade é garantir a inclusão 

escolar dos “alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
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e altas habilidades/superdotação” para orientar os sistemas educacionais e, 

com isso, promover: 

[...] acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e 

continuidade nos níveis mais elevados do ensino; transversalidade 

da modalidade de educação especial desde a educação infantil 

até a educação superior; oferta do atendimento educacional 

especializado; formação de professores para o atendimento 

educacional especializado e demais profissionais da educação 

para a inclusão; participação da família e da comunidade [...] 

(Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, 2008, p. 14). 

Mais uma vez se tem destacado a importância da articulação entre 

Família e Escola no processo de inclusão escolar. A educação de surdos, 

segundo a PNEE-EI, deve ser nas escolas comuns, com a educação bilíngue, 

na qual o desenvolvimento do ensino se dá pela Libras e língua portuguesa 

na modalidade escrita como segunda língua. Além disso, há a necessidade 

de tradutor e intérprete de Libras e língua portuguesa e o ensino da língua 

de sinais aos discentes ouvintes da instituição. 

A lei mais recente, que discorre a respeito de questões relacionadas à 

inclusão educacional do surdo é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (2015), que já em seu artigo 1º afirma que busca “assegurar e 

promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 

fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 

cidadania” (Lei nº 13.146, 2015, p. 1). 

No capítulo IV, artigo 18, que trata sobre a educação, a lei assegura o 

dever do Estado em “criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar 

e avaliar” (Lei nº 13.146, 2015, p. 7), entre outros aspectos: 

[...] XI - formação e disponibilização de professores para 

o atendimento educacional especializado, de tradutores e 

intérpretes da Libras, de guias-intérpretes e de profissionais 

de apoio; XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e 

de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar 

habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua 

autonomia e participação (Lei nº 13.146, 2015, p. 7). 
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Assim, essa se coloca como outra lei de âmbito nacional que esclarece 

a importância do ensino de Libras. 

Outro documento publicado recentemente é o Decreto nº 10.502/20 

que, em seu artigo 1º, afirma que por meio da União, em conjunto com 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, implantará programas e 

ações com vistas à “garantia dos direitos à educação e ao atendimento 

educacional especializado aos educandos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação” (Política Nacional 

de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo 

da Vida, 2020, p. 1). Já no artigo 2, o decreto distingue o que é Educação 

Especial e a educação bilíngue para surdos: 

I – educação especial - modalidade de educação escolar oferecida, 

preferencialmente, na rede regular de ensino aos educandos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação; 

II - educação bilíngue de surdos - modalidade de educação 

escolar que promove a especificidade linguística e cultural 

dos educandos surdos, deficientes auditivos e surdocegos que 

optam pelo uso da Língua Brasileira de Sinais - Libras, por 

meio de recursos e de serviços educacionais especializados, 

disponíveis em escolas bilíngues de surdos e em classes bilíngues 

de surdos nas escolas regulares inclusivas, a partir da adoção 

da Libras como primeira língua e como língua de instrução, 

comunicação, interação e ensino, e da língua portuguesa na 

modalidade escrita como segunda língua (Política Nacional de 

Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado 

ao Longo da Vida, 2020, p. 1). 

Em seguida, o decreto, que instaura a nova PNEE, define as escolas 

e classes bilíngues para surdos: 

VIII - escolas bilíngues de surdos - instituições de ensino da 

rede regular nas quais a comunicação, a instrução, a interação 

e o ensino são realizados em Libras como primeira língua e 

em língua portuguesa na modalidade escrita como segunda 
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língua, destinadas a educandos surdos, que optam pelo uso 

da Libras, com deficiência auditiva, surdocegos, surdos com 

outras deficiências associadas e surdos com altas habilidades 

ou superdotação; IX - classes bilíngues de surdos - classes com 

enturmação de educandos surdos, com deficiência auditiva e 

surdocegos, que optam pelo uso da Libras, organizadas em 

escolas regulares inclusivas, em que a Libras é reconhecida 

como primeira língua e utilizada como língua de comunicação, 

interação, instrução e ensino, em todo o processo educativo, 

e a língua portuguesa na modalidade escrita é ensinada como 

segunda língua (Política Nacional de Educação Especial: 

Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida, 

2020, p. 1). 

O documento apresenta a educação bilíngue para surdos como uma 

modalidade que trabalha, especificamente, com a educação escolar dos alunos 

surdos, com deficiência auditiva e surdocegos usuários da Libras. Define as 

escolas e classes bilíngues como locais nos quais a singularidade linguística 

desse alunado será reconhecida e terá a Libras como primeira língua e a língua 

portuguesa na modalidade escrita como segunda. No 3º artigo, o decreto 

traz como um dos seus princípios a “garantia de implementação de escolas 

bilíngues de surdos e surdocegos” (Política Nacional de Educação Especial: 

Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida, 2020, p. 1). 

Como uma das diretrizes para a nova PNEE, o documento assegura 

que nas escolas ou classes bilíngues de surdos, a Libras fará “parte do 

currículo formal em todos os níveis e etapas de ensino e a organização do 

trabalho pedagógico para o ensino da língua portuguesa na modalidade 

escrita como segunda língua” (Política Nacional de Educação Especial: 

Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida, 2020, p. 3). 

O decreto também coloca como prioridade a participação do aluno e de 

seus familiares no processo de “decisão sobre os serviços e os recursos do 

atendimento educacional especializado, considerados o impedimento de 

longo prazo e as barreiras a serem eliminadas ou minimizadas” (Política 

Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado 

ao Longo da Vida, 2020, p. 2). 
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Apesar de trazer uma preocupação com as especificidades linguísticas e 

educacionais dos discentes surdos, o decreto possui pontos que merecem uma 

reflexão mais crítica. Um dos pontos que pareceram relevantes está no 2º artigo 

que define a Educação Especial como uma “modalidade de educação escolar 

oferecida, preferencialmente, na rede regular de ensino” (Política Nacional 

de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da 

Vida, 2020, p. 1). O documento afirma que tal modalidade deve ser ofertada 

de preferência na rede regular, mas que pode também ser dada pelas escolas 

especializadas. Essas últimas são definidas pelo decreto como instituições 

de ensino “planejadas para o atendimento educacional aos educandos da 

educação especial que não se beneficiam, em seu desenvolvimento, quando 

incluídos em escolas regulares inclusivas e que apresentam demanda por 

apoios múltiplos e contínuos” (Política Nacional de Educação Especial: 

Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida, 2020, p. 1). 

A nova PNEE (2020) descreve que esses excertos do decreto que a 

regulamenta buscam respaldo na LDB (1996). Esses trechos instigam 

questionamentos. Segundo Borges et al. (2020, p. 123), “a denotação condizente 

à nova (velha) política proposta enquadra condicionamentos conservadores 

que historicamente acompanharam as políticas de Educação Especial”, uma 

vez que a proposta exposta pelo documento “prioriza as privatizações com o 

discurso da ‘garantia de direitos’, desonerando o Estado da responsabilização 

com a educação das pessoas com deficiências” (Borges et al., 2020, p. 123). 

Os autores, com base em Silva (2017), destacam o período de 1963 a 

1989, momento no qual os aspectos educacionais seguidos pelas instituições 

que atendiam os alunos com deficiência eram regidos por “vertentes médico- 

pedagógica e psicológica, numa mescla de opções assim caracterizadas” (Borges 

et al., 2020, p. 123). Ressalta-se, ainda, o papel do Governo Federal e de 

outras instâncias públicas no financiamento dos serviços de saúde e educação 

ofertados por essas instituições especializadas na Educação Especial. Assim, 

“esse cenário explicita a preocupação salientada dos jogos de interesses que 

influenciam as decisões políticas”, tendo destaque o fato de a nova política 

respaldar o retorno “das instituições especializadas e que seu texto pode 

caminhar para o retorno das velhas concepções atreladas à possibilidade de 

segregação e integração educacional” (Borges et al., 2020, p. 123). 
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Desse modo, a nova PNEE destaca a educação bilíngue para surdos 

e, em contrapartida, também contém medidas retrocessivas em relação aos 

direitos conquistados pelo alunado com deficiência (Sassaki, 2020). Ademais, 

“legitima a escolarização oferecida pelas instituições especiais”, possibilitando 

a volta “dos antigos diagnósticos frágeis pautados na normalização e 

culpabilização da própria pessoa por sua adaptação no sistema regular de 

ensino, ou sua escolarização segregada na escola especial” (Sassaki, 2020, 

s/p). Assim, o decreto, de certa forma, autoriza a isenção do Estado em 

garantir a educação inclusiva para todos os alunos com NEE. 

Por fim, temos a Lei nº 14.191/21, que altera a Lei nº 9.394/96 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a fim de “dispor sobre a 

modalidade de educação bilíngue de surdos” (Lei nº 14.191, 2021, p. 1). O 

documento, no artigo 60-A, traz a definição de educação bilíngue de surdos: 

Entende-se por educação bilíngue de surdos [...] a modalidade 

de educação escolar oferecida em Língua Brasileira de Sinais 

(Libras), como primeira língua, e em português escrito, 

como segunda língua, em escolas bilíngues de surdos, classes 

bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação 

bilíngue de surdos, para educandos surdos, surdo-cegos, com 

deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades 

ou superdotação ou com outras deficiências associadas, optantes 

pela modalidade de educação bilíngue de surdos (Lei nº 14.191, 

2021, p. 1). 

No parágrafo 2º deste artigo, a lei assegura a oferta de educação 

bilíngue de surdos desde a educação infantil, estendendo-se ao longo da vida. 

No artigo 60-B, o texto afirma que os sistemas de ensino devem garantir 

“materiais didáticos e professores bilíngues com formação e especialização 

adequadas, em nível superior” (Lei nº 14.191, 2021, p. 1). O documento 

afirma, ainda, no artigo 78-A, que os “sistemas de ensino, em regime de 

colaboração, desenvolverão programas integrados de ensino e pesquisa, para 

oferta de educação escolar bilíngue e intercultural” (Lei nº 14.191, 2021, 

p. 2) e que estes programas, de acordo com o artigo 79-A, terão o apoio 

técnico e financeiro da União. 
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O parágrafo 1º discorre sobre a participação das comunidades surdas, 

de instituições de ensino superior e de entidades representativas das pessoas 

surdas, as quais devem ter parte no planejamento destes programas. O 2º 

parágrafo expõe que os programas estão incluídos no Plano Nacional de 

Educação e terão os seguintes objetivos: 

I - fortalecer as práticas socioculturais dos surdos e a Língua 

Brasileira de Sinais; II - manter programas de formação de 

pessoal especializado, destinados à educação bilíngue escolar 

dos surdos, surdo-cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, 

surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras 

deficiências associadas; III - desenvolver currículos, métodos, 

formação e programas específicos, neles incluídos os conteúdos 

culturais correspondentes aos surdos; IV - elaborar e publicar 

sistematicamente material didático bilíngue, específico e 

diferenciado (Lei nº 14.191, 2021, p. 2). 

Assim, a Lei nº 14.191/21 é o mais novo documento que assegura a 

modalidade de educação bilíngue para surdos e a inclui na LDB. O texto 

vai de acordo com os pesquisadores da educação de surdos que afirmam que 

a educação bilíngue é a modalidade de ensino que respeita a singularidade 

linguística do estudante surdo e, também, possibilita o desenvolvimento das 

suas potencialidades (Skliar, 1998; Góes, 2012; Bezerra, 2013; Souza, 2017; 

Pinheiro & Fidalgo, 2019; Bezerra, 2019; Bezerra & Fidalgo, 2021, etc.). 

Percebe-se as PPEs como instrumentos importantes para garantia 

de direitos educacionais dos alunos surdos e como até hoje esses direitos 

precisam ser reafirmados. Ao mesmo tempo, temos a nova PNEE 

desencadeando controvérsias sobre o papel do Estado na ratificação de 

direitos educacionais a tanto custo alcançados (Sassaki, 2020; Borges et 

al, 2020). É imprescindível que o Estado assegure o direito à educação 

para todos, não somente para o aluno surdo, mas para todas as NEEs. 

Desse modo, vendo o cenário atual, e as inconstâncias que as instaurações 

de uma política pública educacional podem desencadear, é fundamental 

a análise documental, seguida de uma reflexão, com vistas à construção 

de uma educação inclusiva, de fato. 
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Considerações Finais 

Percebe-se a constante necessidade de se instaurar leis que promovam 

e garantam o direito à educação aos alunos com necessidades educacionais 

específicas, no geral, e aos alunos surdos, em específico. Refletindo 

historicamente, nota-se que, frequentemente, é preciso respaldar, mediante 

legislação, a importância de o aluno surdo e seus familiares terem garantidos os 

direitos (1) ao acesso à educação de qualidade, (2) ao respeito à singularidade 

linguística e cultural do surdo, (3) ao acesso à aprendizagem da Libras e à 

educação bilíngue, (4) à informação e orientação aos familiares, inclusive da 

área médica, sobre a importância da Libras na vida de uma criança surda. 

Apesar de inúmeros documentos oficiais, leis e políticas públicas 

apresentarem os direitos do surdo e sua família, muitas vezes, esses direitos 

ficam estagnados no papel. Mesmo assim, não se pode ignorar os marcos e 

rupturas que esses documentos trouxeram, pois dão garantias de direitos e, 

portanto, legitimam as cobranças para que estes saiam do texto e emerjam 

para a vida prática. São lutas constantes que asseguram direitos que, por 

séculos, foram negados (Skliar, 1998; Góes, 2012; Bezerra, 2019). 

Ao mesmo tempo, apesar de avanços alcançados desde a Constituição 

de 1988 até a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (2015), 

não somente nos direitos linguísticos e educacionais dos alunos surdos, 

mas nos direitos dos alunos com outras NEEs, a nova Política Nacional de 

Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida 

(2020) instituída pelo Decreto nº 10.502/20 traz mudanças preocupantes. 

Segundo Borges et al. (2020, p. 126), “o discurso solidário, assistencial 

e caridoso da oferta de uma educação que abranja as necessidades da pessoa 

com deficiência apresentada pela política proposta”, maquia um cenário no 

qual as pessoas com deficiências são colocadas em “ambientes segregados, [...] 

beneficiando um sistema educacional estarrecido pelas mudanças requeridas 

e as instituições especializadas atreladas aos seus interesses políticos” (p. 126). 

Além disso, o documento acarreta “a possível desoneração da responsabilidade 

do Estado com a educação formal” dos alunos com NEE (p. 126). 
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É preciso estar claro nas PPEs o dever do Estado em garantir o acesso a 

uma educação inclusiva e de qualidade não somente para os alunos com surdez, 

mas, também, para os alunos com outras NEEs, para os alunos com ou sem 

deficiência. A escola comum deve contemplar não somente as especificidades 

educacionais do aluno surdo sinalizante que, consequentemente, faz parte de 

uma minoria linguística. A educação deve ser para todos e, após passar por 

décadas sem direitos garantidos, as conquistas advindas com a instauração 

da democracia e da Constituição de 1988, PPEs que dão aberturas para 

retrocessos devem ser, no mínimo, analisadas e refletidas. Assim, podemos 

entender os direitos e deveres que temos e, também, lutar por direitos que 

precisam ser conquistados e defendidos. 
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Capítulo 9 

Um outro olhar para a produção textual de surdos e 

estrangeiros 
 

 

 
Resumo 

Edelian Geber Andrade Pedrosa 

Sandra Regina Leite de Campos 

O artigo propõe uma reflexão acerca do preconceito gerado em relação à 

comunidade surda, no que se diz respeito à escrita. A partir de análises que 

dialogam ideias de CHOMSKY (1988) e GOFFMAN (1988), o trabalho 

pode possibilitar uma outra percepção e disponibilidade linguística para 

o leitor e/ou corretor de textos produzidos por surdos e estrangeiros que 

utilizam o português como segunda língua. 

Palavras-chave: Leitura; Escrita; Educação bilíngue; Educação de surdos. 

 
Introdução 

“...os erros não fazem questão sobre o sujeito.” 

(Lier-De Vitto e Fonseca, 2011, p. 55). 

A leitura de textos produzidos por surdos, via de regra, seguem o 

caminho da procura do erro, uma vez que esses são vistos pela gramática 

tradicional, certamente serão encontrados. Outra máxima, com a qual 

lidamos com extrema frequência, é a fala de que os surdos têm dificuldade 

de escrever, de produzir textos em português usando a escrita culta. 

Se acessarmos a história da educação da comunidade surda, é fácil 

inferir que a origem das eventuais peculiaridades da escrita deste grupo, visto 

da perspectiva de quem não tem acesso a língua alvo, a língua portuguesa, 

são fruto de um exercício árduo, muitas vezes de imaginação. 
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Importante ressaltarmos que a imaginação aqui, não está a serviço do 

conteúdo, mas da forma, pois, quando se trata de uma língua oral aural, o 

acesso do surdo é, se não impedido, limitado, posto que existe um deficit 

localizado, estritamente na audição. Esta escrita peculiar é então mais um dos 

alvos de estigmas e representações sociais aos quais os surdos estão expostos. 

Se para Moscovici (2003) as representações sociais são; 

[...]. Um sistema de valores, ideias e práticas, com uma dupla 

função: primeiro, estabelecer uma ordem que possibilitará às 

pessoas orientar-se em seu mundo material e social e controlá- 

lo; e, em segundo lugar, possibilitar que a comunicação seja 

possível entre os membros de uma comunidade, fornecendo- 

lhes um código para nomear e classificar, sem ambiguidade, 

os vários aspectos de seu mundo e da sua história individual 

e social.(p.21) 

Esse sistema de valores ao qual Moscovici se refere é construido e 

idealizado, por e para uma maioria, assim sendo, com o objetivo de controle 

é a perspectiva do grupo de entorno, a sociedade majoritária, que fará 

seus privilégios prevalecerem, estabelecendo uma comunicação do outro 

sobre o um, sem que este um esteja no escopo das perspectivas socialmente 

conhecidas. Os sujeitos que apresentam uma diferença terão que submeter-se, 

até que a sociedade consiga reconhecê-lo na sua integridade, pois segundo o 

próprio autor, em sua obra de 1978 “ As representações são obra nossa, que 

têm um começo e terão um fim; sua existência no exterior ostenta a marca 

de uma passagem pelo interior do psiquismo individual e social.” (p.58) 

Até que a obra se complete muitas serão as lutas a serem enfrentadas. 

Para a comunidade surda, a sua escrita e sua língua visuo gestual, para além 

dos aparatos tecnológicos, são marcas estigmatizantes que estabelecem 

para os sujeitos que dela fazem parte, o lugar daquele que tem dificuldade 

de falar, escrever e comunicar- se pela da língua do outro. Língua essa 

que ao ser produzida por um surdo é imediatamente estigmatizada, para 

Goffman (1988), estigma é a situação em que um indivíduo se encontra, 

que o impossibilita de uma interação social plena. Muitas vezes baseado em 

preconceitos, o ser humano pode criar expectativas em relação às pessoas, 
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e, quando essas são distintas do que espera- se, por não saber lidar com as 

diferenças, excluir aquele que se difere do “padrão” esperado, a partir de 

categorias definidas com base nos seus próprios atributos, é a estratégia 

social mais conhecida. 

É da perspectiva da inferioridade e do erro, que a escrita dos sujeitos 

surdos vem sendo sistematicamente analisada. Partindo da visão de que o 

sujeito surdo tem como primeira língua (L1) o português, nas suas produções 

escritas espera-se as mesmas características dos ouvintes. Assim, o déficit 

auditivo e as consequencias sócio educativas são desconsideradas, e seu texto 

tratado como o de um escritor ouvinte, escritor de primeira língua. 

Neste artigo, serão utilizados para corpus textos de surdos e estrangeiros 

que vivem ou estão de passagem pela cidade de São Paulo, escritores do 

português que produziram textos, que foram postados nas mídias sociais, 

utilizando o português como segunda língua. 

Os pequenos excertos foram retirados das mídias sociais, na perspectiva 

de ser impresso um olhar diferenciado, dos que a escola comumente dirige 

para os mesmos, o qual possibilitará reconhecê-los para além dos erros 

ortográficos, considerando as peculiaridades das estruturas gramaticais 

apresentadas dentro de seu contexto social e linguístico. 

Sabe-se que ao longo dos anos a comunidade surda tem lutado para 

conquistar um maior espaço de direitos na sociedade. Segundo Castro 

Júnior (2015), ao levarmos em consideração que o sujeito surdo é “livre para 

criar a partir da sua autonomia sensorial, e, assim, obter as informações e 

interpretá-las.”(p.13) imprega-se na leitura dos textos dos surdos uma nova 

possibilidade de leitura. 

Àqueles que não se debruçam aos estudos e pesquisas dirigido a 

Educação Bilíngue para Surdos, cumpre-nos informar que para assegurar 

que a comunidade surda do país tenha seu direito de acesso ao português 

brasileiro na modalidade escrita esse está reconhecido, desde 24 de abril de 

2002 pela Lei nº 10.436 no “Parágrafo único: A Língua Brasileira de Sinais 

- Libras não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa”. 
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É direito dos surdos terem a sua própria língua, no entanto a falta 

de conhecimento dos ouvintes da língua brasileira de sinais (Libras), assim 

como têm pelo inglês ou outros idiomas, os distanciam da produção do 

texto dos surdos e também dos próprios surdos, assim como acontece 

com estrangeiros. Sabe- se que isso acontece, por que ainda que os surdos 

reconheçam- se por minoria, ainda são vistos como estigmatizados, na 

perspectiva de Goffman (1988). Entendemos ser importante para que os 

surdos, enquanto grupo minoritário alcancem os objetivos acadêmicos e 

sociais que pessoas, que consideramos não estigmatizadas têm, como, por 

exemplo, a graduação e permanência nos espaços acadêmicos, é condicão 

que tenham suas diferenças reconhecidas e respeitadas. 

Assim, considerando a libras como a língua de constituição dos surdos 

capaz de cumprir o papel de constituição de sujeito e ferramenta de interação 

entre surdos e ouvintes, desde que as duas partes se interessem em conhecer 

o espaço linguístico/cultural do outro, representado pela língua portuguesa, 

é também importante e, conforme já dito legalmente obrigatória para os 

surdos, pois, adquirida como segunda língua (L2), abre caminho para quebrar 

algumas barreiras impostas pelo preconceito social, pelo acesso igualitário 

que o surdo terá aos conhecimentos de mundo, assim como abre novas 

perspectivas de vida reconhecendo-se parte de toda a sociedade. 

Neste artigo, temos por objetivo refletir sobre a escrita dos surdos, 

analisando as particularidades dos textos produzidos por essa comunidade, 

repensando possíveis estratégias para educadores que se depararem com 

essas construções textuais, permitindo que os alunos possam expressar-se, 

contando com uma correção respeitosa que considere seus processos de 

construção e possam contar com a participação do professor, com o objetivo 

de aprimoramento constante de sua escrita. 

 
Fundamentação Teórica 

Encontramos em Peixoto (2006), apontamentos e considerações que 

aqui também serão tomadas como relevantes. Desde o fracasso do oralismo 

como tentativa de promoção de aprendizado ao surdo, pesquisas científicas, 
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neurológicas, psiquiátricas, linguísticas, entre outras constataram que as 

línguas de sinais influenciam positivamente na construção e desenvolvimento 

do aprendizado das pessoas que delas fazem uso, o que abriu caminhos para 

que outras pesquisas deixassem de considerar a surdo como sujeito patológico 

e reconhecê-lo como sujeito bilíngue. 

É importante considerar, ou mesmo atentar- se, que, ainda que o surdo 

nasça e/ou cresça numa sociedade majoritariamente ouvinte e falante, tal 

cidadão pode estar direta ou indiretamente ligado à outra cultura e sociedade: 

a que se comunica plenamente por meio da língua de sinais. Portanto, 

deve-se reconhecer que o surdo pode enquadrar-se na condição bilíngue, 

pois tal sujeito pode transitar entre duas línguas (portuguesa e de sinais, no 

caso dos surdos brasileiros), constituindo-se e formando-se a partir delas. 

Visto de outra perspectiva, o Decreto Federal nº. 5.626 de 22 de dezembro 

de 2005, garante os alunos surdos à Educação Bilíngue, sendo considerada a libras 

como primeira língua (L1), e língua portuguesa escrita como segunda língua 

(L2), é um direito garantido a trocas de qualidade com a sociedade ouvinte, 

compreendendo sua perspectiva de mundo e estabelecendo interações a partir 

das culturas envolvidas. Para Fernandes (2007), as crianças surdas necessitam ter 

acesso à libras assim que diagnosticada a surdez, para que não haja lacunas no 

desenvolvimento de sua linguagem, bem como no conhecimento de mundo, 

e em seguida, conhecer o português como segunda língua. 

Nos exemplos que serão analisados neste trabalho, pode-se constatar 

que alguns elementos gramaticais estão ocultados nos textos produzidos por 

pessoas que utilizam o português como segunda língua, incluindo os surdos 

que para Fernandes(2012, p. 62) 

(...) essas omissões que ocorrem na Libras em relação aos 

artigos, preposições e flexões verbais ou nominais (gênero, 

número) nos levam a pensar que a gramática da Libras seria 

mais “simplificada” em relação ao português, mas não se trata 

disso. Enquanto que no português há elementos conectivos 

indicados com palavras, na Libras esses mecanismos são 

discursivos e espaciais, estando incorporados ao movimento 

ou em referentes espaciais. 
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De acordo com estudos de Lodi (2011), a linguística para surdos, 

dialogada com a política educacional inclusiva, é um desafio a ser enfrentado 

no espaço educacional. As escolas não estão, atualmente, preparadas para 

trabalhar com a diversidade na qual estão submetidas, e a diferença linguística 

dos alunos surdos põe em jogo a prática do ensino dos documentos oficiais, 

bem como a sua qualidade, quando comparada com a que os alunos ouvintes 

recebem. A autora apresenta três modelos inclusivos para surdos pontuando 

que os processos inclusivos não estão solucionados satisfatoriamente. 

O contato com a língua de sinais o mais breve possível corrobora 

com os estudos de Vigotski (1984), que apontam que a linguagem da 

criança se dá pelo meio social no qual está inserida, na mesma perspectiva 

Pino (2005), salienta que o desenvolvimento da criança - aqui explorado o 

conversacional - depende de uma mediação entre o aprendiz e o lugar em 

que há significação da linguagem (relações e práticas sociais). 

Desta forma, pode-se afirmar que a criança, seja ela ouvinte ou surda, o 

processo de domínio do discurso se faz através da observação e interação com 

os adultos ou outros parceiros interacionais aos seus gestos (que nem sempre 

querem dizer algo, mas tem função comunicativa), mas, se interpretados, 

fazem com que tal sujeito ocupe o lugar de interlocutor, transformando as 

suas produções em linguagem, e a interpretação dessas ações, colaboram para 

o desenvolvimento do discurso interior, formando conceitos e significados 

de mundo apresentados pelas relações sociais. 

Podemos desta forma, compreender que o distanciamento entre a 

escrita de um sujeito surdo e de um sujeito ouvinte se dá pelo afastamento 

ou aproximação, desses sujeitos da sua L1, na medida em que a sociedade 

ouvinte, com suas políticas educacionais, não lhes viabiliza, nem social e 

tão pouco educacionalmente, um processo de ensino aprendizado da L2. 

A aproximação às duas línguas permite aos sujeitos surdos e aos 

seus educadores compreender que a diferença entre as duas línguas se dá 

na estrutura e modo de funcionamento. Percebendo essa diferença aqui 

exposta, pode-se também começar a entender as peculiaridades que podem 

caracterizar alguns textos escritos por sujeitos surdos. 
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Para falarmos de aprendizado de uma segunda língua, é necessário 

considerarmos que o sujeito efetivamente já possui sua primeira língua. 

Concordando com os apontamentos de Fidalgo (2006 p. 24), apud Vigotski 

(1934), a linguagem serve para os seres humanos como uma ferramenta 

simbólica, para que possam se relacionar entre si e sua cultura, desenvolvendo 

funções psicológicas que envolvem ensino e aprendizagem. “Logo, é possível 

afirmar que, se os alunos devem ser conhecedores daquilo que conseguem 

fazer e planejadores de suas ações futuras para o seu próprio desenvolvimento, 

é pela linguagem que isso será possível”. 

A escrita não precisa ser um processo conflituoso, esse processo deve 

ser precedido da aquisição de linguagem com a participação de todos os 

parceiros interativos disponíveis no grupo social. Para Peixoto (2006) 

A autonomia que a escrita adquire como lugar de representação 

e atribuição de sentido não é negada. Entretanto, no processo 

inicial de aquisição, a escrita, conforme afirma Vigotski (1991), 

constitui-se de um sistema de símbolos e signos de segunda 

ordem e precisa da linguagem não-escrita como “elo” entre 

ela e a realidade. A internalização demanda, necessariamente, 

operações mentais mediadas por signos, e a linguagem é o 

sistema semiótico mais privilegiado para fazer essa mediação. 

(p. 227) 

As chamadas irregularidades também acontecem em produções de 

falantes de outras línguas, como aqui será exposto. Fernandes (1999) e 

Adjuto (2001) apontam que os “equívocos” geralmente se encontram nos 

elementos textuais que se diferem de uma língua para a outra, como, por 

exemplo, o uso de artigos, conjunções, conectivos em geral, bem como a 

flexão de verbos e adjetivos. A partir dos parâmetros normativos de Rocha 

Lima (2011) seguindo os estudos do Novo Manual da Sintaxe, aqui serão 

feitas duas possibilidades de leitura das orações produzidas pelos usuários 

do português como L2. 

Serão analisadas quatro frases de quatro jovens que também utilizam 

o português como segunda língua. Para Peixoto (2006): 
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Certamente, não existe entre escrita e fala uma relação de 

identidade total e a evidência disso está em todas as irregularidades 

ortográficas de fonemas que têm mais de uma representação 

gráfica e de grafemas que têm como equivalentes mais de um 

som da fala, além de todas as peculiaridades prosódicas que 

denunciam quão diferente um texto falado pode ser de um 

texto escrito. Apesar disso, não podemos desconsiderar que 

fala e escrita são representações de uma mesma língua e que 

existe uma intenção de que os elementos da escrita (letras) 

façam referências aos elementos da fala (fonemas). (p. 210) 

Sabe-se que a libras é uma língua visual e ágrafa, que pode ser 

representada a partir de “um desenho produzido no ar”. Tal estratégia de 

exploração de aspectos visuais da língua pode ser um recurso para o processo 

de apropriação do sistema de escrita para a criança surda, fazendo com que 

haja um recurso para que esse aluno perceba que a escrita está proposta 

para representar a linguagem, o nome das coisas, representando, assim, o 

significante, não o significado. A língua de sinais é a referência linguística 

e emocional, lugar de reflexão e atribuição de sentido ao texto que será 

produzido pelo aluno surdo. 

 
Metodologia 

Ao pesquisarmos os perfis de alguns surdos em redes sociais, como 

Facebook e Instagram, nota-se que, em suas escritas, da perspectiva da 

gramática normativa de Rocha Lima (2011), e com base em estudos da 

sintaxe de Mioto, Silva e Lopes (2005), falta de alguns elementos textuais 

importantes (como conectivos, alguns artigos, etc.), o que nos faz refletir o 

porquê disso ocorrer, bem como buscar entender as dificuldades estruturais de 

construção de textos, apesar do texto construir sentidos, pequenas partículas 

são ocultadas, muitas vezes necessárias para seguir as normas da L2. 

Para Soares (1999): 

(...) os surdos são capazes de aprender e raciocinar, entendendo 

que a escrita pode representar os sons da fala ou ideias do 
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pensamento, não sendo a surdez um obstáculo para se adquirir 

conhecimento, então, assim como ouvintes, a comunidade 

surda, com acesso à escrita da LP, sem se desapropriar da Libras, 

pode ter livre acesso às oportunidades profissionais. (p. 17) 

Para que essas dificuldades sejam vencidas, propõe-se a necessária 

educação na perspectiva da Abordagem Bilíngue de Educação para Surdos, e, 

para isso, é necessario a formação de profissionais capazes de atuar no ensino 

básico com as duas línguas, estimulando a linguagem e o letramento. Além 

do domínio dessas duas línguas, que o professor compreenda e considere 

as diferenças linguísticas. 

Nos excertos aqui presentados, extraídos das mídias sociais, postados 

no período de 2018 a 2019, serão analisados, primeiramente, sintática 

e morfologicamente, frases simples de autores estrangeiros que possuem 

o português como segunda língua. Após análise teórica, será avaliada 

uma segunda possibilidade de leitura e correção, atentas a um olhar que 

possibilite perceber as inferências que o sujeito coloca no texto, uma 

observação cultural, bem como buscar compreender os porquês dos 

supostos erros cometidos. 

As frases abaixo estudadas são de autores anônimos que publicaram 

textos em mídia de perfis públicos de redes sociais (Facebook e Instagram), 

com faixa etária média de 20 anos. É importante considerar que a relação 

desses indivíduos com o Brasil e a língua portuguesa é de uma tentativa de 

apropriação de uma nova cultura, agregando sentindos de pertencimento. 

 
Análise Sintática, Morfológica e Sociolinguística das 

Orações 

Nesta sessão buscaremos analisar os excetos da perspectiva da 

gramática, visualizando possibilidades para a leitura de textos de segunda 

língua e desta forma, colocar a produção de escritores de L2 em um 

mesmo patamar, sejam els surdos ou ouvintes, porém considerando as 

especificidades da L1. 
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1. Autor Espanhol 

Frase original: “Eu voy a SP em julio. Vc more no SP centro?” 

(autor espanhol, publicado na mensagem direta do Instagram, em 

31 de maio de 2018). 

Frase em espanhol: “Yo voy a São Paulo em julio.?Usted vive em el 

centro de São Paulo?”. 

Sugestão de frase em português: “Eu vou a São Paulo em julho 

(oração 1). Você mora no Centro de São Paulo? (oração 2)”. 

 
1.1.1 Análise dos Temos da Oração 

(1) Eu: núcleo do sujeito simples/pronome pessoal de 1a pessoa no 

singular/nominativo. 

Voy (vou): verbo ir no modo transitivo direto na primeira pessoa do 

presente/predicado. A São Paulo: preposição/predicado e objeto direto/ 

predicado/substantivo próprio. 

Em julho: preposição indicativa de tempo/predicado e adjunto 

adnominal de tempo/predicado/substantivo comum (mês do ano). 

(2) Você: núcleo do sujeito simples/pronome pessoal de 3a pessoa/ 

nominativo 

Mora no: verbo t.d./predicado verbal; preposição/predicado/verbo 

morar na 3a pessoa do singular. 

Centro de São Paulo: substantivo comum; adjunto adnominal de lugar/ 

predicado; preposição/predicado; adjunto adnominal de lugar/predicado. 

Nota-se, então, que ocorrem irregularidades sintáticas, erros de 

conjugação e ortografia, bem como o não cumprimento da ordem geral do 

português de sujeito, verbo e predicado. 
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1.1.2 Possibilidade de Leitura e Correção 

Como marcas do espanhol, encontram-se alguns na ortografia, revelada 

na tentativa de grafia do verbo ir na primeira pessoa do presente no singular 

(vou), que foi grafada em espanhol (voy), talvez pela semelhança ortográfica 

dos dois idiomas, fazendo com o que o autor da frase se confundisse. 

Semelhantemente o caso se repete na grafia da palavra “julho”, que foi 

escrita como “julio”, além da palavra “mora”. Além disso, pode-se observar 

que, na maioria das vezes, a preposição escolhida para uma frase como essa 

seria “para” (Eu vou para São Paulo), observando mais uma inferência do 

espanhol. 

Também se pode perceber que a ordem da oração, apesar de obedecer 

à regra geral de sujeito, verbo e complemento, apresenta uma colocação não 

usual do termo “centro”, que foi deixado para o final, quando seria mais 

comum um usuário de português de primeira língua escrever: “Você mora 

no Centro de São Paulo”, antepondo o adjetivo do substantivo. 

 
1.2 Autor Surdo 

Frase original: “Eu meu irmãozinho aniversário Deus abençoe 10 

anos coração guarda gosto muito brincar mano legal pessoa bom” 

(autor surdo, publicado na linha do tempo no perfil do Facebook, 

em 14 de maio de 2019). 

Sugestão 1: “ Aniversário do meu irmãozinho. Que Deus abençõe! 

10 anos, guardados no meu coração. Gosto de brincar com meu mano, ele 

é uma pessoa legal, bom. 

Sugestão 2: “Aniversário do meu irmãozinho. Que Deus abençoe! 

10 anos que guardo no coração, gosto muito de brincar com meu mano, 

um cara bom e legal.” 
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Termos da oração: 

Eu; meu = pronomes. Eu, pessoal reto, função não identificada para 

a frase; meu; pronome possessivo (2), função de predicado do sujeito da 

oração (1). 

irmãozinho; aniversário = substantivos, funcionam como sujeito da 

oração: (1. O aniversário, de quem? 2. do meu irmãozinho) juntos formam 

o seguinte sujeito = Aniversário do meu irmãozinho. Foram adicionados 

os seguintes elementos de coesão para adaptar a frase no português: do 

(preposição de + artigo o); meu (pronome possessivo da 1a pessoa do singular). 

Deus abençoe = Deus = substantivo, abençõe = verbo no imperativo. 

Também pode funcionar como interjeição, um desejo do locutor. Adicionado 

pronome relativo “Que” para funcionar como oração plena do português. 

Que Deus (o) abençõe! Não se faz necessário demonstrar o pronome relativo 

(lhe/te/o/me), porque não se sabe com certeza se a frase é diretamente dita 

ao irmão, ou um pensamento em terceira pessoa, ou até um desejo para o 

próprio locutor. Todas as formas funcionam, mas, sobretudo, a frase é comum 

com pronome relativo ausente, atuando por fim como: Que Deus abençoe. 

10 anos; coração guarda = 10 (numeral) anos (substantivo), juntos 

formam o sujeito “São 10 anos”. o que são dez anos? 10 anos guardados 

no coração. Adicionando elementos coesivos, pode-se formular uma frase 

no português que interpreta bem a frase original. verbo principal: guardar. 

(eu) guardo. (sujeito+predicado verbal) o que (eu) guardo? guardo 10 anos 

(objeto direto). onde? no coração (preposição em + artigo o, predicado, loc. 

adv. de lugar). 10 anos que guardo no coração. 

Gosto; muito; brincar mano = (sujeito oculto eu) predicado gosto 

= verbo principal transitivo indireto gostar na 1a p. sing., muito = 

advérbio intensificador. Gosto muito (de quê/de quem?) de brincar 

(vtdi, brincar de o quê/ com quem?) Gosto muito de brincar com meu 

mano. (complemento nominal) 
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legal, pessoa bom = aqui opta-se por deixar toda a informação como 

aposto, ex.: meu mano, que é uma pessoa boa e legal. meu mano, uma 

pessoa boa, legal. Gosto muito de brincar com meu mano, uma pessoa boa 

e legal. Caso se analise o sinal “pessoa” de uma forma mais livre, pode-se 

aproximar a frase para uma interpretação mais comum e informal, a qual 

muito vista no português: “um cara”. Já que o narrador utilizou de uma 

expressão comum, “meu mano”, para referir-se ao seu irmão, um melhor 

par, correspondente para esse substantivo poderia ser “cara”, o qual soaria 

com mais naturalidade e com proximidade. Gosto muito de brincar com 

meu mano, um cara bom e legal. 

 
1.2.1. Análise dos Termos da Oração 

(1) Olá, Gente: interjeição/vocativo; nome. 

Eu: sujeito oculto/pronome. 

Estou: verbo principal indicando estado (o autor usa verbo ser/estar 

flexionado na 1a pessoa do singular). 

Com muita depressão: preposição/predicado; advérbio de intensidade/ 

predicado; predicativo do sujeito; substantivo. 

(2) Estou: verbo auxiliar do sujeito oculto (eu). 

Decepcionado: verbo/predicativo do sujeito oculto eu. 

Com a vida: preposição/predicado; artigo/predicado; objeto direto/ 

predicado; substantivo. 

(3) Ficou: verbo de estado do sujeito inferido (a vida). 

Difícil: predicativo do sujeito/objeto direto/adjetivo. 

Na produção textual acima, ocorreram erros como falta de preposições 

fundamentais à formação sintática completa, bem como a falta de conjugação 

correta nos tempos verbais que o sujeito de primeira pessoa pede. 
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1.1.2 Possibilidade de Leitura e Correção 

Para aprimorar a pesquisa deste artigo, foi realizada, por uma intérprete, 

uma tradução desta frase em Libras e registrada em vídeo, pois não há texto 

capaz de representar fielmente a língua de sinais. No vídeo, há um uso de 

poucos sinais, porém são representados com uma expressão facial muito 

marcada da intérprete. Percebe-se que os elementos intensificadores (como 

o advérbio muito) são bem marcados pela expressão facial, trazendo uma 

maior densidade ao sinal. 

Pode-se perceber a dessemelhança dos sinais com a frase final escrita 

pelo autor surdo, o que possibilita a compreensão de quão complexo é, para 

esses indivíduos, utilizar textos na forma normativa. 

 
1.3 Autor Americano 

Frase original: “A noite divertida, embora estava faltando muito de 

funk. Música eletrônica não é mesma coisa.” 

(autor americano, publicado em legenda de foto no perfil do Instagram, 

em 25 de setembro de 2018). 

Sugestão de frase em português: “A noite foi divertida, (1) embora 

estivesse faltando tocar muito funk. (2) Música eletrônica não é a mesma 

coisa. (3)”. 

Frase em inglês: “Fun night. Although it was missing a lot funk. 

Eletronic music is not the same.” 

 
1.3.1. Análise dos Termos da Oração 

(1) A noite: artigo definido feminino/acompanha o sujeito; núcleo 

do sujeito/substantivo comum. 

Foi: verbo principal da oração (sugerido pela correção avaliando o 

contexto, já que o autor não utilizou verbo algum)/transitivo no pretérito 

perfeito da terceira pessoa do singular. 
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Divertida: objeto direto/predicado/adjetivo/verbo divertir no particípio 

passado. 

(2) Embora: advérbio/conjunção. 

Estivesse: verbo auxiliar (o autor fez uso de conjugação de tempo 

incorreta para o verbo anterior)/v.t.d. estar na primeira pessoa do pretérito 

imperfeito do conjuntivo. 

Faltando: verbo intransitivo principal da segunda oração/gerúndio. 

Tocar: verbo auxiliar da segunda oração/infinitivo transitivo. 

Muito funk: advérbio de intensidade/substantivo. 

(3) Música eletrônica: sujeito da terceira oração/substantivo e adjetivo. 

Não é: adverbio de negação; verbo principal da terceira oração. 

A mesma coisa: artigo/adjunto adnominal/substantivo/predicado/ 

objeto direto. 

Na construção desse autor, constata-se falta de artigos definidores, 

alteração na conjugação verbal, bem como o uso incorreto do advérbio de 

intensidade, que é invariável. 

 
1.3.2. Possibilidade de Leitura e Correção 

Como marca do dialeto americano, pode-se perceber e justificar a 

falta do verbo flexionado no passado, já que no inglês a frase “fun night” 

faz todo sentido por si só. Traduzindo ao pé da letra para o português, tal 

frase também pode ser compreendida sem verbo, porém, ao utilizar o artigo 

definido “a” para o substantivo “noite”, o escritor americano fez com que a 

construção soasse estranha, pois “a noite divertida” não tem tanto sentido 

quanto “a noite foi divertida”, ou até mesmo “noite divertida”. 

A exclusão desse elemento verbal demonstra que algumas inferências e 

marcas de cada língua são importantes para construção gramatical coerente 

do texto, mas não são extremamente relevantes quanto à compreensão 
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do seu sentido ou intenção, pois a mensagem do interlocutor não deixou 

de ser transmitida. Além dessa exclusão do termo verbal, o produtor do 

texto utilizou a conjugação errada para se referir ao pretérito imperfeito do 

conjuntivo, talvez pelo motivo de a língua inglesa apresentar conjugações 

mais simples para os verbos no passado. 

 
1.4. Autora Francesa 

Frase original: “Paseando, distrutando, descubindo... Visite de une 

finca de café” 

(autora francesa, publicado em legenda de foto do Instagram, em 20 

de outubro de 2018). 

Sugestão de frase em português: “Passeando, desfrutando, 

descobrindo... Visita a uma fazenda de café”. 

Frase em espanhol: “Paseando, disfrutando, descubriendo. Visita a 

uma finca de café”. 

Frase em francês: “Marcher, profiter, découvrir. Visite d“une ferme 

de café”. 

Tal construção apresenta inferências dos idiomas espanhol e francês, 

bem como erros de ortografia. 

 
1.4.1. Análise dos Termos da Oração 

Passeando, desfrutando, descobrindo: Oração sem sujeito/verbos no 

gerúndio. Visita: verbo usado como substantivo na oração. 

A uma: artigo e numeral. 

Fazenda de café: substantivo/preposição/adjetivo. 
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1.4.2. Possibilidade de Leitura e Correção 

Sintaticamente, as orações da autora francesa fazem sentido. Como, 

o que chamaremos de, displicência houve algumas grafias incorretas que 

podem ser consideradas como erros de ortografia, talvez puxados para o 

francês, como “visite”, em vez de “visita”. Apesar de se saber que a autora 

do texto é francesa, há, por parte da sua escrita, uma transição do francês 

para o espanhol, e, posteriormente, para o português. Se tal caminho é 

compreendido, há um sinal de que existe uma disponibilidade linguística 

do leitor de língua portuguesa para essa produção, pois esta foi entendida. 

 
Considerações Finais 

Ao investigar produções textuais de alguns jovens adultos surdos, 

observa-se a ocorrência de algumas peculiaridades morfossintáticas que 

coincidem com as construções realizadas pela língua de sinais. 

Considera-se aqui que a gramática normativa, usada para estabelecer 

os padrões de leitura correção, é prévia, a qual não se constrói a partir da 

experiência, vem sendo a única refêrencia para a leitura dos profissionais 

educadores de surdos. Assm, pode-se constatar que os usuários do português 

como L2, por mais que não saibam estritamente as regras do seu uso, sabem 

usá-la para comunicação. 

Estudos de Weir (1962) demonstram o comportamento 

metalingüístico de enunciados de uma criança, há uma sequência de 

palavras, onde as substituídas pertencem à mesma categoria. Essas 

construções corroboram com (Lier-De Vitto e Fonseca, 2011) ao dizer 

que a criança substitui os substantivos que se diferem em uma mesma 

posição estrutural, formando um exercício em que a criança começa a saber 

sobre a língua.É do exercício metalinguístico que privamos os sujeitos 

surdos nas duas língua, a de sinais por ser considerada não suficiente e a 

portuguesa por ter o acesso limitado pelo déficit. A condição de falta se 

sobrepõe a possibilidade de construção. 
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Sabe-se, tendo como referência os estudos de Goffman (1988), que 

a identidade social, seja ela de estigma ou prestígio, é formada a partir das 

informações as quais os indivíduos estabelecem e trazem consigo. As questões 

culturais, bem como o espaço social dos autores das frases aqui expostas, 

distanciam-se fortemente. 

Quando se pensa em estrangeiro, pode-se dizer que sua língua vem 

do sentido, eles estão aprendendo para fazer parte da comunidade a qual 

submetem- se. A questão do pertencimento faz com que os usuários da 

L2 sintam- se motivados em aprendê-la efetivamente, pois, apenas assim 

estabelecerão uma série de relações sociais será parte da comunidade escolhida. 

Para o desenvolvimento da L2 do sujeito surdo, pode ser observado e 

considerado que nem sempre tal aprendizado é espontâneo ou prazeroso. 

Vale levantarmos questões como: O surdo se sente obrigado a aprender? 

A lei é tão imponente que pode interferir nas suas escolhas? Se tal lei é 

imposta e serve de proteção, é porque há um sujeito a ser protegido? Tais 

reflexões podem realçar e possibilitar uma interpretação em que o surdo 

faz o aprimoramento da L2 no viés da obrigação, e, os estrangeiros, não. 

É importante aqui ressaltar também que, como já visto, as produções 

textuais dos estrangeiros podem ser completamente compreendidas, mesmo 

que com o que consideramos, erros de português. Já as produções do 

surdo, ainda que apresentem as mesmas peculiaridades, geralmente são 

lidas com preconceito, onde não há, por parte do leitor do português, a 

mesma disponibilidade linguística que este teria numa leitura de um texto 

produzido por um autor americano, por exemplo. 

A partir das quatro frases dos autores estrangeiros, pode-se perceber 

que o sujeito que utiliza o português como L2 em suas produções deixa 

algumas lacunas em seus textos, porém estas não são capazes de comprometer 

a compreensão do texto, bem como sua transmissão de ideias efetivas. Na 

tentativa de apropriar- se da L2 ocorrem os erros gramaticais, pois, em 

sua língua de origem, o indivíduo não faz o uso dos elementos que para o 

português são termos essenciais. Como na L1 essas partículas não existem, 

para o sujeito que escreve em português L2, talvez é bastente provável que 
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essa falta não seja tão evidente, sendo a leitura totalmente compreensível, 

desde que sua identidade seja considerada. 

Procuramos nessas análises, fortalecer a ideia de que o sujeito surdo 

não difere de outro estrangeiro que faça uso do português brasileiro como 

L2, ou seja, as marcas da primeira língua que são vistas nas produções 

textuais de estrangeiros, também são vistas nas de surdos e são resultados 

das diferenças linguísticas existentes, e não um marcador de inferioridade 

intelectual. 

A investigação aqui proposta intencionou propor uma nova leitura e 

correção dos textos de escritores de segunda língua, colocando o surdo em 

evidência pela sua posição estigmatizada de deficiência, estabelecendo que 

todas suas produções sejam vistas a partir da perspectiva da menos valia. 
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CAPÍTULO 10 

Reflexões sobre as práticas pedagógicas de professores 

de língua portuguesa na educação bilíngue para surdos 
 

 

 
Resumo 

Wenis Vargas de Carvalho 

Marcio Hollosi 

O presente trabalho, tem como objetivo apresentar um panorama atual de como 

tem acontecido o ensino da Língua Portuguesa para estudantes Surdos no 

ensino fundamental de uma escola bilíngue localizada no  região Sul do Brasil. 

O trabalho trata-se de uma pesquisa documental, que na perspectiva de Calado 

(2004), tal método possibilita o acesso a dados relevantes para que o pesquisador 

analise  os documentos e atribui significado relevante em relação a um problema 

de investigação, tendo como premissa a análise e reflexões de atividades 

desenvolvidas e aplicadas por uma professora de Língua Portuguesa com uma 

turma de sétimo ano do ensino funamental. A discussão foi realizada com o 

foco nos conteúdos das atividades desenvolvidas pela participante dessa 

pesquisa. Em outras palavras, foram buscados os itens lexicais que demonstram 

sentidos e significados (Vygotsky, 1930) que a professora tem sobre as práticas 

pedagógicas em sala de aula com alunos Surdos. Os resultados demonstraram 

que há uma ineficiência no ensino de língua portuguesa como L2 para estudantes 

Surdos, pois trata-se de práticas direcionadas a verbetes isolados e 

descontextualizados. Notou-se ainda, que a gramática, a sintaxe, a morfologia e 

entre outras questões gramaticais da língua, não têm sido estimuladas, 

principalmente na produção da escrita que, nesse contexto, não produz 

significação e reconhecimento sociocultural entre os estudantes e o objeto a ser 

apreendido durante o processo de ensino-aprendizagem da língua. 

Palavras-chave: Práticas pedagógicas; Língua portuguesa; Professores; Surdo; 

Educação bilíngue. 
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Introdução 

A partir da construção histórica de diferentes autores, tais como 

Brito (1993); Moura (2000); Skliar (1999); Sá (2002); Hollosi (2019), que 

tiveram como eixo as diferentes abordagens educacionais para Surdos18, 

partiremos das orientações pedagógicas e de atividades realizadas em sala de 

aula, discutindo a respeito da temporalidade e da presença dessas abordagens 

nas práticas pedagógicas desenvolvidas nos últimos anos. 

Compete ressaltar que essas abordagens deixaram marcas educativas no 

processo de escolarização de estudantes surdos, como escreve Sá (1999), Sá 

(2002), Fernandes (2003), Karnopp; Pereira (2004), Lacerda; Santos (2013), 

Vieira (2017), ao discutirem o processo de aprendizagem de estudantes 

surdos. Tais marcas estão em produção, ainda hoje, por meio das atividades 

desenvolvidas no ambiente escolar, como demonstraremos com os resultados 

apresentados. 

Este artigo, de cunho teórico documental, resulta de pesquisa 

bibliográfica e de pesquisa de campo, por meio da coleta de orientações 

pedagógicas e atividades escolares, a partir das quais foi possível a construção 

de um texto científico que traz para este diálogo as práticas pedagógicas 

de ensino de Língua Portuguesa desenvolvidas nos diferentes modelos de 

educação de surdos por meio da abordagem: o Bilinguismo. 

O Bilinguismo mostra-se um fenômeno complexo, no qual o contexto 

social da aprendizagem das línguas, as condições psicológicas do aprendiz, 

o status de cada uma das línguas na sociedade, o tempo de exposição a cada 

língua, o tipo de relação com o conhecimento e as relações interpessoais 

constituem fatores importantes cuja influência é difícil determinar. 

O conceito de bilinguismo foi se ampliando conforme os estudos se 

desenvolviam e mais atenção era dedicada à compreensão dos processos de 

aprendizagem de uma segunda língua (Hamers e Blanc, 2000). De modo 
 

18 Neste trabalho, optamos por usar o termo Surdo com letra S maiúscula por acreditarmos, na 

compreensão do sujeito Surdo enquanto parte de uma comunidade linguística e cultural, termo 

definido por Carol Padden (1989). 
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geral, o bilinguismo pode ser entendido pela condição sociocultural que 

envolve a comunidade surda na sociedade. 

O bilinguismo é a pressuposta de duas línguas no processo educacional 

do aluno Surdo, a Libras e o Português, inserido num processo educacional 

sendo com línguas de instrução no ensino bilíngue por fazer parte de uma 

situação sociocultural da comunidade surda. Faz atravessar a fronteira 

linguística e o desenvolvimento do Surdo dentro e fora da escola de uma 

perspectiva socioantropológica. 

Segundo Lacerda & Mantelatto (2000), afirmam que “ o bilinguismo 

visa à exposição da criança surda à língua de sinais o mais precocemente 

possível, pois esta aquisição propiciará ao Surdo um desenvolvimento rico 

e pleno de linguagem e, consequentemente, um desenvolvimento integral” 

Destaca-se que o bilinguismo é um fenômeno educacional que provoca 

profundas mudanças no sistema educacional para Surdos. Sabemos que 

a educação bilíngue, equivale em primeira opção a língua de sinais e o 

portugues como segunda língua na modalidade escrita. 

 
Desenvolvimento 

Para construção deste trabalho, inicialmente apresentamos a seguir, 

um exemplo de como tem sido ensinado a língua portuguesa para estudantes 

do sétimo ano do ensino fundamental em uma escola bilíngue para Surdos 

no Sul do Brasil, que a fim de manter a ética na pesquisa, não divulgaremos 

o nome da instituição e da docente desta turma. 
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Fonte: arquivo particular dos autores. 

O que pretendemos trazer para discussão é que, ao considerarmos as 

atividades aqui apresentadas, elas não possibilitam a compreensão da diferença 

de modalidade entre as línguas, além disso, reduzimos a Libras ao alfabeto 

datilológico, o que expressa a falta de clareza a respeito da modalidade viso 

espacial e do conceito de língua, aqui aparece como código e o propósito 

da abordagem é que ela seja entendida em sua complexidade. 



Estudos surdos em destaque: práticas e pesquisas | 201  

 

 
 

 
 

 

Mesmo num contexto em que o bilinguismo está formalmente 

instituído, as atividades disponíveis parecem bem mais próximas do Oralismo/ 

Comunicação Total, priorizando a L219 e subvertendo a L120, transformando 

a Libras e toda sua complexidade em sinais passíveis de serem impressos 

graficamente, através do alfabeto datilológico ou do desenho de sinais 

correspondentes às palavras. 

De acordo com Brito (1995), “a estrutura da Libras é constituída de 

parâmetros primários e secundários que se combinam de forma sequencial 

ou simultânea”. Isso significa dizer que ela é mais que sinais representados 

graficamente, a Libras não pode ser reduzida a representações gráficas, ela é 

espaço visual e sua representação vai além destas apresentadas nas atividades 

selecionadas (Hollosi, 2019). 

Assim como não se deve utilizar sinais da Libras na estrutura da Língua 

Portuguesa, não se deve também utilizar as palavras da Língua Portuguesa 

na estrutura da Libras. Cada uma das línguas deve manter sua integridade 

e ser utilizada nos contextos adequados. 

Segundo Vieira (2014), trabalhar com a abordagem bilíngue para 

surdos pressupõe o conhecimento aprofundado das duas línguas envolvidas no 

processo, porém é importante não reduzir todo processo apenas às questões 

gramaticais e estruturais dessas línguas. Devemos dar a elas a importância 

que cada uma desempenha na construção de conceitos e formação social 

da mente. 

O ponto de vista que defendemos, embora careça de uma 

sustentação teórica, constitui, na prática, a base de todos 

os métodos eficazes de ensino de línguas vivas estrangeiras. 

O essencial desses métodos é familiarizar o aprendiz com 

cada forma da língua inserida num contexto e numa situação 

concreta. Assim, uma palavra nova só é introduzida mediante 

uma série de contextos em que ela se configura. O que faz com 
 
 

19 L2 se refere à segunda língua adquirida após estágio avançado da aquisição da L1/ língua materna 

em seu mesmo país de origem. 
20 L1 se refere a língua que o indivíduo aprende primeiro (SPINASSÉ, 2006, p.5) 
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que o fator de reconhecimento da palavra normativa seja, logo 

de início, associado e dialeticamente integrado aos fatores de 

mutabilidade contextual, de diferença e de novidade. A palavra 

isolada de seu contexto, inscrita num caderno e apreendida por 

associação com seu equivalente russo, torna-se, por assim dizer, 

sinal, torna-se uma coisa única e, no processo de compreensão, 

o fator de reconhecimento adquire um peso muito forte. Em 

suma, um método eficaz e correto de ensino prático exige que 

a forma seja assimilada não no sistema abstrato da língua, isto 

é, como forma sempre idêntica a si mesma, mas na estrutura 

concreta da enunciação, como um signo flexível e variável. 

(BAKHTIN, 2009, p. 98). 

Por isso, não basta apresentar atividades em que a Libras aparece do 

seu contexto dialógico e despregada do discurso, e nem a Língua Portuguesa 

travestida de Língua de Sinais, é preciso trabalhar cada uma das línguas 

em sua totalidade e complexidade, respeitando os aspectos específicos de 

cada uma e não conseguem trabalhar L1 e nem L2 de forma a possibilitar 

a apropriação pelo aluno. 

A educação bilíngue para surdos pressupõe que a Língua portuguesa 

deve fazer parte desse processo, o decreto 5.626/05 afirma que ela deve ser 

aprendida na modalidade escrita e deve fazer parte do processo educativo. 

Com discussão em Vieira (2014), o que não pode ocorrer, no entanto, 

é a inversão do papel das línguas. A Língua Portuguesa não é uma língua 

assimilada naturalmente pela maioria dos surdos; é preciso uma metodologia 

diferenciada, aliada, já que se trata de uma língua escrita de base alfabética 

e seu aprendizado como L1, nas escolas tem como base a imagem. 

[...]a forma como o ensino-aprendizagem da linguagem 

escrita é aqui compreendido, implica numa inversão dos 

processos tradicionalmente desenvolvidos na escola [...] antes 

de pensarmos a produção escrita de uma segunda língua, 

devemos possibilitar o conhecimento da leitura, que garantirá 

aos sujeitos o conhecimento do texto em sua dimensão genérica 

(LODI, 2013, p.177). 
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Fonte: arquivo particular dos autores. 

As atividades acima são um exemplo que os autores deste trabalho 

apresentam de como tem acontecido o ensino da língua portuguesa na 

educação básica. Este, assim como os demais que apresentaremos a seguir, 

referem-se às práticas desenvolvidas para alunos matriculados no sétimo ano 

do ensino fundamental em uma escola bilíngue para Surdos. Nesse sentido, 

tratando-se no ensino de língua como L2 para estudantes Surdos, nota-se 

uma defasagem acarretada desde o processo de letramento a alfabetização 

desses estudantes. Partindo desse pressuposto sobre o processo de aquisição 

de L2, Salles (2004) revela que: 

[...] O aspecto mais flagrante na aquisição de uma língua 

oral como L2 pela criança surda é que ela deve adquirir 

propriedades no nível fonológico e prosódico que seu aparato 

sensorial auditivo está impedido (ou parcialmente impedido) 

de aprender. No entanto, a criança surda pode ter acesso à 

representação gráfica dessas propriedades, que é a modalidade 

escrita da língua oral. O letramento é, portanto, condição e 
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ponto de partida na aquisição da língua oral pelo surdo, o 

que remete ao processo psicolinguístico da alfabetização e à 

explicação e construção das referências culturais da comunidade 

letrada. Essa tarefa é, porém, menos árdua se a modalidade 

escrita da língua oral é adquirida como L2, sendo a língua de 

sinais adquirida como L1, cabendo desenvolver estratégias de 

ensino que levem em consideração a situação psicossocial do 

surdo, em particular sua condição multicultural. (SALLES et 

al., 2004, p. 77; 78). 

Relacionando o texto acima com a imagem apresentada, ao desenvolver 

o letramento que é a etapa inicial para aquisição ou aprendizagem de 

uma segunda língua, nota-se que, a representação gráfica do ensino do 

português, trabalhado pela docente especificamente com esta turma, trata- 

se de uma variação de terminologias que não representam sentido, devido 

a ausência de contexto e sequencialidade, tornando assim, a sua condição 

de aprendizagem ao longo desse processo, limitada, devido ausência de 

referências que permeiam a experiência visual e social desses estudantes e por 

fim acarretando defasagem quando nas demais etapas de sua escolarização. 

A aquisição da língua portuguesa por parte do surdo, deve 

ter como base, estratégias pedagógicas que respeitem a 

singularidade dos alunos surdos. É preciso evitar que a educação 

do aluno surdo seja permeada de atividades que os levam a 

uma mera reprodução do que lhes foi ensinado, sem uma 

maior significação, deixando-os em desvantagem no processo 

de aprendizagem da escrita do português (KELMAN, TUXI, 

2007, p.3). 

É perceptível que as atividades desenvolvidas, trata-se de uma proposta 

em que não condizem com o que as pesquisas revelam sobre o ensino bilíngue 

para surdos e principalmente como a língua portuguesa deve ser ensinada 

na modalidade de leitura e escrita. O trabalho e a maneira que a professora 

ensina a língua como L2, mostra que o aluno não é instigado a refletir e 

construir significados através de sua didática. 
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Reconheço que alguns autores utilizam a ideia de aquisição de 

lingua(gem). No entanto, como a ideia de aquisição está, até por definição, 

ligada a uma ideia de transmissão, de repasse de um indivíduo para o 

outro, ou mesmo a uma ideia de que seja algo que ocorra naturalmente 

(biologicamente ou de forma orgânica), preferimos e defendemos o uso 

da terminologia “ensino-aprendizagem”, que se aproxima mais da palavra 

utilizada em russo obuchenie (processo de ensino-aprendizagem). 

Além disso, vale ressaltar que, neste trabalho, não trata-se estritamente 

da diferença entre aquisição e aprendizagem porque outros autores, como 

Ligthbown e Spada (2006), Brown (2007), entre tantos outros, já o fazem. 

Alguns tomam por base os estudos de Krashen (1985) que discutiu as 5 

hipóteses de aquisição, sendo uma delas a questão da idade. Para esse autor, 

a criança só adquire a língua até o que chamou de período crítico, ou seja, 

até os 9 anos de idade. Após essa idade, a criança (e o adolescente, o adulto) 

aprendem a língua - o que, para Krashen, significava prejuízos por não ter 

havido aquisição. Em outras palavras, a aprendizagem (após os nove anos 

de idade) não é tão eficaz quanto a aquisição; aquele que aprende não 

será tão fluente. Essa discussão vem sendo refutada por diversos autores 

mais atuais que estudam a aprendizagem de segunda língua. Em geral, 

são autores que se baseiam em pesquisadores como Vygotsky (1997) para 

quem o desenvolvimento é impulsionado pela aprendizagem. Portanto, 

para ser fluente em uma língua, é preciso que a aprendizagem (o processo 

e não a perspectiva biológica e cognitiva, a aquisição) seja bem-organizada, 

promovendo o desenvolvimento. A visão de que, em primeiro lugar, a 

pessoa deve desenvolver para depois ser capaz de aprender é de Piaget. Este 

trabalho não se baseia em Piaget. 

De acordo com Vygotsky: 

Quando estamos diante de um desenvolvimento comum, estas 

regularidades se realizam dentro de um determinado conjunto de 

condições. Quando enfrentamos um desenvolvimento atípico, 

que se desvia do padrão, essas mesmas regularidades, que se 

realizam dentro de um conjunto de condições completamente 

distinto, adquirem uma manifestação qualitativamente peculiar, 
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específica, que não é um simples decalque, nem uma cópia 

fotográfica do desenvolvimento típico da criança. (tradução 

nossa) (VYGOTSKY, 1997, p. 214). 

Desse modo, em relação às leis comuns que regem o desenvolvimento 

da criança com ou sem deficiência, Vygotsky segue a tese fundamental de que 

as funções psíquicas superiores (o pensamento em conceitos, a linguagem 

racional, a memória lógica, a atenção voluntária etc). têm uma origem social, 

tanto na filogênese como na ontogênese21. 

A língua(gem) não se restringe à sua função de acessibilidade entre 

os sujeitos, bem longe de simples mediadora dos intercâmbios sociais, a 

língua(gem)22 É importante como suporte linguístico para a estruturação e o 

desenvolvimento do pensamento do indivíduo. Para Vygotsky, a língua(gem) 

tem duas funções complementares: no plano social, ela proporciona a 

comunicação e no plano interno, ela funciona como meio de reflexão e 

estruturação/construção do pensamento. 

No caso dos Surdos, o desenvolvimento ocorre à mediação sócio- 

histórico-cultural proporcionada pela Libras e a Cultura Surda em todos 

os aspectos humanos: social, afetivo e cognitivo. Em outras palavras, temos 

que, para Vygotsky (1999), os conceitos se constroem a partir da história 

de vida do indivíduo e do grupo social ao qual pertence; são ensinados de 

uma geração para outra, sendo internalizados (e transformados) no decorrer 

do desenvolvimento. Portanto, a língua determinará o modo de pensar do 

sujeito, uma vez que formas avançadas de pensamento são construídas por 

meio de palavras. 
 

 
 

21 Filogênese se refere ao desenvolvimento da espécie (no nosso caso, o ser humano); a ontogênese se 

refere ao desenvolvimento do indivíduo (no caso, o indivíduo Surdo específico, que está em processo 

de ensino-aprendizagem de sua língua). 
22 Essa forma de grafar se deve, primeiramente, ao fato de que em inglês língua e linguagem terem a 

mesma grafia (language) e muitos dos textos de Vygotsky terem sido traduzidos para o português a 

partir da língua inglesa (e não diretamente do russo), sendo, por muitos anos, o único material desse 

autor a que tivemos acesso. Em segundo lugar, há momentos da obra do autor em que podemos inferir 

que ele está se referindo a língua e outros, em que podemos entender que ele se refere à linguagem. 

Desta forma, nos grafamos com os parênteses, estamos nos referindo à língua e à linguagem. 
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Vygotsky (2001) afirma que a construção de conceitos, têm início na 

primeira infância, todavia, é apenas na adolescência que as funções intelectuais 

se tornam plenamente avançadas. Para tanto, Facci (2004, p.213): 

isso acontece porque [...] as próprias exigências do meio social 

impostas aos adolescentes, às suas necessidades, os motivos 

de suas atividades, tudo os incita e os obriga a dar um passo 

decisivo no seu pensamento. As exigências vitais são fatores que 

nutrem e orientam o processo de desenvolvimento intelectual 

na adolescência, e o processo de formação de conceito é uma 

forma superior de atividade intelectual (FACCI,2004, p.213). 

Fundar-se nessas teorias, nos permite analisar que o uso de recursos 

como trabalhos em grupo, tecnologias comunicativas como bate-papos, fóruns 

de discussão, roda de conversas, leitura de textos em grupos, contação de 

histórias e outras formas de comunicação em grupos, podem induzir ao debate 

de diferentes ideias e ao desencadeamento de novos conflitos cognitivos. A 

influência de outros indivíduos, atuando como promotores do crescimento 

cognitivo constitui a espinha dorsal da aprendizagem colaborativa. 

O trabalho teve como base qualitativa, seguindo abordagens 

metodológicas que têm sido aplicadas no exame de produção da escrita 

da Língua Portuguesa como L2 de crianças Surdas de uma escola bilíngue 

localizada no Sul do Brasil. A metodologia qualitativa pressupõe uma análise e 

interpretação de aspectos mais profundos da complexidade do comportamento 

humano, uma vez que fornece análises detalhadas de investigações, hábitos, 

atitudes e tendências de comportamento (MARCONI; LAKATOS, 2005). 

A investigação foi de caráter documental utilizando-se como estratégias, 

documentos que “busca identificar informações factuais nos documentos 

a partir de questões e hipóteses de interesse “(CAULLEY apud LUDKE e 

ANDRÉ, 1986) com a intenção de provocar a reflexão entre os professores 

e pesquisadores; e análise das atividades de língua portuguesa desenvolvidas 

pela docente com os estudantes surdos do 7o ano do ensino fundamental. 

O presente trabalho realizou algumas reflexões acerca da Análise 

Documental como uma metodologia de investigação científica que utiliza 
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procedimentos técnicos e científicos específicos para examinar e compreender 

o teor de documentos de diversos tipos, e deles, obter as mais significativas 

informações, conforme os objetivos de pesquisa estabelecidos. Assim, para 

a adequada sistematização da temática em tela, o texto descreve e analisa 

conceitos e definições básicas, além de discorrer sobre as etapas, as fontes 

para a coleta de dados e as vantagens e desvantagens da Análise Documental 

numa abordagem qualitativa. 

Focalizou-se na coleta de atividades pedagógicas para alfabetização 

de surdos que frequentam os anos iniciais, direcionadas à aprendizagem da 

Língua Portuguesa (L2) na sala de aula de uma escola bilíngue para Surdos. 

Os materiais utilizados foram as atividades impressas destinadas ao 

ensino de língua portuguesa para Surdos. No total foram coletadas 10 

atividades. Para a análise foram selecionadas as três primeiras atividades, 

conforme entregue pela professora da sala de aula. Os conteúdos das atividades 

foram o critério de escolha para a análise final. As atividades que não foram 

analisadas não são alvo da presente investigação. 

As atividades foram solicitadas a professora da sala que atendia alunos 

Surdos, conforme descritas anteriormente. Requisitos as atividades utilizadas 

para a aprendizagem da Língua Portuguesa escrita e não houve nenhuma 

instrução diretiva, ficando a professora livre para ceder as atividades referente 

ao 7o ano do ensino fundamental. 

Com base nos estudos de Fernandes (2006), criou-se uma categoria de 

análise para verificar se as atividades de escrita e leitura são contextualizadas 

Segundo Fernandes (2006), o reconhecimento e a memorização de palavras 

isoladas não garantem compreensão dos significados, a aquisição de novos 

conceitos e o aumento do vocabulário. Por isso, a atividade precisa apresentar 

as palavras dentro de um contexto, de preferência de um texto real e não 

de forma isolada. 

É importante ressaltar, que os alunos Surdos em contato com seus 

superiores (adultos) usuários e competentes na língua portuguesa e tiver 

oportunidade de participar de atividades linguísticas significativas irá 
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aprender a escrever ou a falar. Segundo Guarinello (2007), é importante 

por meio da interação entre as duas modalidades de línguas que o Surdo 

torna-se capaz de apreender as diferenças e usar cada língua conforme as 

normas. “A falta de atividades significativas com a escrita/fala impede que 

os surdos percebam para que serve a Língua Portuguesa e, além disso, não 

conseguem notar as diferenças entre a Língua Portuguesa e a língua de 

sinais”. Já no caso da escrita, o aluno Surdo parte de experiências com a 

língua que já domina, a língua de sinais, para poder construir e desenvolver 

a língua portuguesa escrita. 

 
Considerações finais 

Pensar no ensino de português para Surdos no moldes que tem ocorrido, 

é desvendar que se trata de uma utopia, e isso se aplica independente dos 

moldes que esses espaços se configuram. Os documentos utilizados neste 

estudo, nos possibilitou compreender e refletir a complexidade que se trata 

as práticas realizadas no processo formativo dos estudantes Surdos. 

Percebemos que o ensino de português como L2 para Surdos está 

associado no processo educacional fragmentado e descontextualizado, sem 

formação inicial específica de ensino de segunda língua pelos professores dessa 

área. Vale dizer também que o ensino está um pouco nebuloso, ou seja, há 

muita falta de conhecimento sobre os conceitos sobre ensino-aprendizagem. 

Certamente, as mudanças não ocorrerão imediatamente - visto que, como 

demonstrado neste trabalho, o ensino-aprendizagem, em qualquer situação, é 

sempre processual. Se fosse um produto, rápido e transmitido ou adquirido, 

a Educação Bancária estaria funcionando muito bem. 

As pesquisas no campo da surdez, apesar de recentes não oferecem 

uma receita pronta de como ensinar a língua portuguesa como segunda 

língua para Surdos em diferentes níveis de ensino, porém é notório que para 

qualquer indivíduo, o ensino de L2 deve propiciar sentido e satisfação em 

aprendê-la. Para além disso, a necessidade de aproximar as características 

desses sujeitos à apreensão e execução da língua. 
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Há uma ineficiência no ensino de língua portuguesa como L2 para 

estudantes Surdos, pois trata-se de práticas direcionadas a verbetes isolados e 

descontextualizados. Notou-se ainda, que a gramática, a sintaxe, a morfologia 

e entre outras questões gramaticais da língua, não têm sido estimuladas, 

principalmente na produção da escrita que, nesse contexto, não produz das 

significação e reconhecimento sociocultural entre os estudantes e o objeto 

a ser apreendido durante o processo de ensino-aprendizagem da língua. 

Portanto, questionar as práticas hoje desenvolvidas, nos provoca 

pensar sobre a constituição desses profissionais, especificamente de suas 

formações, por isso, questionados e desnorteados com o que identificamos 

até o momento da realização deste trabalho, percebemos a necessidade de 

investigar sobre a formação inicial e continuada destes profissionais que se 

arriscam em exercer sua profissão no campo da surdez. 
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