
1 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

 

 

 

 

LOÍDE TEIXEIRA DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

O QUE OS ALUNOS COM SURDEZ PENSAM SOBRE A INCLUSÃO ESCOLAR NO 

ENSINO REGULAR: UM ESTUDO EM PORTO VELHO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Velho - RO 

2012 



2 

 

LOÍDE TEIXEIRA DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

O QUE OS ALUNOS COM SURDEZ PENSAM SOBRE A INCLUSÃO ESCOLAR NO 

ENSINO REGULAR: UM ESTUDO EM PORTO VELHO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Rondônia – UNIR, como 

requisito parcial para conclusão do Curso de 

Pedagogia, com Formação para Docência em 

Educação Infantil, Séries iniciais do Ensino 

Fundamental, Áreas pedagógicas e competências 

para Gestão: Supervisão e Administração Escolar. 

Orientadora: Prof.ª Ms. Marlene Rodrigues. 

 

 

 

 

 

Porto Velho – RO 

2012 

 

 

 

 



3 

 

LOÍDE TEIXEIRA DA SILVA 

 

 

 

 

O QUE OS ALUNOS COM SURDEZ PENSAM SOBRE A INCLUSÃO ESCOLAR NO 

ENSINO REGULAR: UM ESTUDO EM PORTO VELHO  

 

 

Monografia apresentada ao Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia – 

UNIR, como requisito parcial para conclusão do Curso de Pedagogia, com Formação para 

Docência em Educação Infantil, Séries iniciais do Ensino Fundamental, Áreas pedagógicas e 

competências para Gestão: Supervisão e Administração Escolar, aprovada com nota 

__________ (_____________), aos _____ dias do mês de março do ano de 2012. 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

 

________________________________________ 

Profª Ms. Marlene Rodrigues (Orientação) 

Presidente 

Departamento de Ciências da Educação 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Profª Ms. Eunice Luiza Johnson Batista 

Membro 

Departamento de Ciências da Educação 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Prof. Esp. Zenildo Gomes da Silva 

Membro 

Departamento de Ciências da Educação 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus queridos pais por terem me 

ensinado a agir com ética e a lutar pelo que 

acredito. 

Aos meus irmãos pela confiança e pelos 

momentos alegres, quando estamos juntos. 

Ao meu vozinho Francisco, que adoraria estar 

fazendo parte de toda esta etapa na minha 

vida. 

 

 

 

 

 



5 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus, por ter estado comigo em todos os momentos da minha vida, me dando 

força, sabedoria, paciência. 

Aos meus pais Davi e Elizete Silva pelo amor, carinho e por me proporcionarem as 

oportunidades para obter as minhas conquistas. 

Aos meus irmãos Levi, Haniel, Natanael e Lídia pelas bagunças e camaradagem de anos. 

A todas as amigas da faculdade, em especial Kamila Andreza por ter estado comigo sempre, 

me aturando e me apoiando, Josiane Canamary, minha querida Coraline, Aline Natal por ser 

tão parecida comigo, Gisele Caroline meu amor, Bianca Camila minha fiel companheira. 

Obrigada por cada momento de felicidade que vocês me proporcionaram minhas eternas 

amigas. 

Aos professores do curso que contribuíram para a minha aprendizagem transmitindo 

conhecimento, em especial a minha querida orientadora professora Marlene Rodrigues pelas 

orientações, paciência e por me ajudar na escolha do tema deste trabalho. 

E aos alunos que contribuíram para a realização desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um credo de fé 

 

 

Creio: 

• que toda criança é importante.  

• que toda criança é basicamente uma criança 

normal, e mesmo a chamada criança 

excepcional é, mais exatamente, uma criança 

normal com uma excepcionalidade. 

• que a educação pública pode e deve oferecer 

serviços a todas as crianças, inclusive às 

excepcionais. 

• que a consideração básica não deve ser a 

inferioridade da criança, mas a superioridade 

de nossa capacidade em ajudá-la. 

• que a educação especial é parte e não à parte 

da educação comum. 

• que toda criança tem direito a um programa 

educacional em que possa ter experiências de 

sucesso. 

• que em educação é tão importante o que se 

faz pela criança quanto o que se com a criança. 

• que as leis não dão tanta autoridade às 

escolas para servirem às crianças quanto dão 

oportunidade. 

• que o sucesso na educação especial deve ser 

medido não em número de crianças servidas 

mas no sucesso alcançado com as mais 

difíceis. 

• que nenhuma recompensa na vida ultrapassa 

a recompensa espiritual de ajudar a criança a 

superar sua excepcionalidade, ajustando-se a 

ela. 

 

Ray Graham 
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RESUMO 

 

 

 

Esta pesquisa teve como objetivo verificar a opinião de alunos surdos de Porto Velho sobre a 

inclusão no ensino regular. Cabe observar que, na escola, para que não existam barreiras de 

comunicação entre alunos, professores e outros funcionários é preciso que as pessoas com 

deficiência auditiva estejam em um ambiente escolar no qual se faça presente o seu idioma e 

sua cultura, pois isto possibilitará o aprendizado e a comunicação entre eles. A pesquisa de 

campo foi realizada em uma escola pública de Porto Velho que tem incluídos alunos surdos 

do 5° ao 9° ano.  Para realização da pesquisa foi aplicado um questionário junto a oito alunos 

surdos que se dispuseram a participar da pesquisa. Destaca-se que a Educação Especial nas 

ultimas décadas vem apresentando grandes avanços em relação aos aspectos teóricos – 

científicos – metodológicos. A inclusão do aluno com necessidade especial na escola regular é 

um dos maiores desafios impostos à educação neste século e que estamos ainda dando os 

primeiros passos em direção a inclusão. Para que exista a inclusão a escola deverá fornecer 

prontamente toda a estrutura necessária parar receber os alunos com necessidades especiais, 

que vai desde uma simples carteira escolar até a reforma nas instalações, não deixando de 

lado a adaptação no aspecto pedagógico, o apoio multidisciplinar, intérpretes e professores 

capacitados. É importante ressaltar que pela primeira vez na história, o respeito às diferenças 

está sendo de fato incentivado, por isso é preciso que tanto os professores, pais, escola e 

sociedade se comprometam com esta nova empreitada, onde o principal objetivo é a inclusão 

de alunos especiais no ensino regular. Neste contexto cabe destacar que a idéia dos surdos 

sobre a inclusão deve ser considerada, pois eles são os principais interessados sobre o assunto, 

afinal trata se da escolarização dos mesmos. 
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ABSTRACT 

 

 

This research aimed to determine the views of deaf students from Porto Velho on the 

inclusion in mainstream education. It should be noted that, at school, so there are no barriers 

of communication between students, teachers and other employees is necessary for people 

with hearing loss are in a school environment in which to make this their language and their 

culture, because this will lead to learning and communication between them. The field 

research was conducted in a public school in Porto Velho which has included deaf students of 

5th to 9th grades. To conduct the study was a questionnaire with eight deaf students who were 

willing to participate. It should be noted that the Special Education in the last decades has 

shown great progress in relation to the theoretical aspects - scientific - methodological. The 

inclusion of students with special needs in regular schools is one of the biggest challenges 

facing education in this century and we are still taking the first steps toward inclusion. To 

have to include the school shall promptly provide the necessary structure to stop receiving 

students with special needs, ranging from a simple desk to reform the premises, leaving aside 

the adjustment in the pedagogical aspect, the multidisciplinary support, interpreters and 

trained teachers. Importantly, for the first time in history, respect for differences is in fact 

encouraged, so it is necessary that both the teachers, parents, school and society are 

committed to this new venture, where the main objective is the inclusion of students special in 

regular education. In this context it is worth noting that the idea of the deaf on the inclusion 

must be considered because they are the key stakeholders on the subject, after all it is the 

education of the same. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa tem como objetivo verificar a opinião de alunos surdos de Porto Velho 

sobre a inclusão no ensino regular. 

Todos os alunos com necessidades especiais tem, por lei, o direito a educação em 

escolas regulares por meio da inclusão, no entanto na maioria das vezes os professores, 

orientadores e até mesmo o diretor escolar não tem conhecimento necessário para atender a 

esses alunos, portanto este estudo tem o interesse de saber - na escola na qual foi feita a 

pesquisa - a opinião de alunos surdos sobre a inclusão no ensino regular. 

Atualmente observamos uma mobilização da escola frente ao novo modelo escolar, 

que é a inclusão de alunos que apresentam necessidades especiais nas salas de aula do ensino 

regular. Esse movimento obriga à escola a refletir sobre princípios desse novo paradigma, que 

vai desde a convivência desses alunos num espaço comum, a re-estruturação do trabalho 

pedagógico da Escola como um todo e o investimento na infra-estrutura necessária. Todos os 

indivíduos com necessidades especiais devem ter garantido o seu direito de acesso e 

permanência no ensino regular, possibilitando, assim, uma vida independente e uma postura 

critica perante os fatos ocorridos no cotidiano. 

 

A educação inclusiva representa um passo muito concreto e manejável que pode ser 

dado em nossos sistemas escolares para assegurar que todos os estudantes comecem 

a aprender que o `pertencer’ é um direito, não um status privilegiado que deva ser 

conquistado (KUNC, 1992 apud SASSAKI, 1997, p. 123).  

 

Com a disseminação da política de Educação Inclusiva, os professores das classes 

regulares passaram a ter em sua sala alunos especiais com necessidades educativas especiais. 

Estudantes que antes estavam excluídos da rede regular de ensino começaram agora a 

freqüentar, a “pertencer”, às escolas da sua comunidade, onde seus irmãos, primos e vizinhos 

estudam. Em geral, quando uma criança é especial, ela acaba sendo rotulada pela sociedade, e 

ao entrar na escola terá que conviver com as representações que seu professor e seus colegas 

fazem da sua diferença ou deficiência, sejam elas quais forem. Nesse sentido a representação 

que o professor faz de seu aluno é muito importante, ela definirá a forma das relações entre 

eles e dará sentido às experiências a serem vivenciadas influenciando como os demais alunos 

se relacionará com seus colegas “especial”. 

 

A Educação Inclusiva tem sido conceituada como um processo de educar, 

conjuntamente e de maneira incondicional, nas classes de ensino comum, alunos 

ditos normais com alunos – portadores ou não de deficiências - que apresentam 
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necessidades educacionais especiais. A inclusão beneficia a todos, uma vez que 

sadios sentimentos de respeito à diferença, de cooperação e de solidariedade podem 

se desenvolver. (Carvalho, 1999, p. 38).  

 

A escola inclusiva se propõe a ser uma escola para todos, ela deve atender a 

diversidade de cada aluno, de modo que todos os alunos aprendam juntos. 

Para alcançar os objetivos propostos, esse estudo está dividido em cinco sessões.  

A primeira e segunda sessão apresentam a definição da Surdez, também apresentam 

um breve relato sobre a educação dos surdos no mundo e no Brasil, a partir de idéias sobre a 

surdez que, equivocadas ou não, foram evoluindo ao longo do tempo.  Também será descrito 

as metodologias que foram e ainda são utilizadas para desenvolver a comunicação dos surdos, 

que são: o Oralismo, a Língua de Sinais, a Comunicação Total e o Bilingüismo. Traz também 

o que é uma comunidade surda e algumas considerações sobre a inclusão. 

Na terceira e quarta sessão, será evidenciado todo o processo da pesquisa, sua 

abordagem, instrumentos utilizados, colaboradores, local de campo e a análise de dados. Na 

ultima sessão será então feito a consideração final de toda a pesquisa feita.  

Apesar da inclusão do aluno com deficiência na escola regular ser um direito garantido 

pela legislação, muitos preconceitos ainda se faz presentes na comunidade escolar. Esses 

preconceitos, de um modo geral, decorrem da ignorância, negligência, superstição e medo, 

fruto de uma construção histórico-social sobre a pessoa com deficiência.  

São muito altos os índices de exclusão escolar na população de crianças e 

adolescentes, em nosso país, e em especial dos que têm uma deficiência. Destes, os mais 

atingidos, são os que apresentam paralisia, ou falta de um membro, os que apresentam algum 

nível de deficiência mental e os que apresentam uma deficiência motora. Os que apresentam 

perda auditiva e os que apresentam perda visual são os que mais têm tido oportunidade de 

freqüentar escola, embora ainda com altos índices de exclusão. 

  

[...] As crianças com deficiência também estão em desvantagem. A lei garante que 

meninos e meninas com deficiência podem freqüentar a educação infantil regular. 

Do total de 109.596 em creches e pré-escolas em 2004, 78,2% vão para escolas 

especiais. A existência dessas instituições especializadas é importante, mas a maior 

parte foca seu trabalho na saúde e não realiza atividades que estimulem a 

socialização, como em uma escola regular. O ideal seria que as duas atividades 

fossem complementares (UNICEF, 2005, p. 66).  

 

A educação é fundamental na vida do ser humano, por isso é prioritário garantir não só 

o acesso à escolarização, mas também a permanência das crianças e adolescentes na escola, e 

em especial, aquelas que têm uma deficiência, mas para que isso aconteça é essencial que a 
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escola se preocupe em prover métodos e recursos educativos, pensando nos alunos surdos 

inclusos na escola, assim o processo de aprendizagem do aluno se tornará mais satisfatório. 

Aceitar um aluno com deficiência numa sala de aula comum implica em diversas 

mudanças, sobretudo nas atividades de ensino e isso, muitas vezes acaba sendo uma tarefa dos 

professores. Por isso os professores têm necessidades de obter maior conhecimento sobre a 

educação especial, assim ele poderá desenvolver métodos inclusivos para trabalhar com ela. 

Assim sendo o aspecto mais importante desta pesquisa é analisar como está sendo a inclusão 

de alguns alunos no ensino regular. 
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2 O QUE É SURDEZ? 

 

Deficiência auditiva ou surdez é a incapacidade parcial ou total de audição. Pode ser 

de nascença ou causada posteriormente por doenças. 

Através da audição é possível detectar, discriminar, reconhecer, localizar e 

compreender os sons da fala, assim, por meio da capacidade de atribuição do significado dos 

sons, o homem desenvolve um sistema de comunicação único da espécie humana. 

A medição auditiva é medida em decibéis (dB), unidade sonora que afeta a 

intensidade, o volume dos sons, e, em Hertz (Hz), unidade que determina o comprimento de 

onda sonora (número de ciclos/segundo), atendendo a capacidade de perceber sons graves e 

agudos.  

Os autores Davis e Silverman (1970, apud Strobel & Dias, 1995, p. 7-8), elaboraram o 

quadro comparativo a seguir, que se baseia na média obtida na soma do limiar encontrado em 

500, 1000 e 2000 Hz: 

QUADRO 1 - Classificação Da Surdez por Davis e Silverman 

Classificação  Média 

Encontrada  

Características  

Normal  0 a 25 dB  

Não percebe os fonemas da mesma forma, isto altera a 

compreensão das palavras; voz fraca e distinta não é 

ouvida.  

Leve  26 a 40 dB  Criança considerada desatenta; a aquisição da linguagem 

é normal/lenta e, mais tarde, vai ter dificuldade na leitura 

e/ou na escrita; precisa de acompanhamento.  

Moderada  41 a 70 dB  Percebe a voz com certa intensidade, pode ocorrer atraso 

na linguagem/alteração articulatória, discriminação 

difícil em lugares ruidosos.  

Severa  71 a 90 dB  Identifica ruídos familiares (predominando os graves); 

percebe voz forte; família necessita de orientação 

precoce para auxiliar o rendimento da criança; 

compreensão verbal associada à grande aptidão visual;  

Profunda  Acima de 91 

dB  

Não percebe a voz humana, sem estímulo adequado (ex: 

prótese auditiva); não há feedback auditivo; maior 

facilidade para perceber as pistas visuais.  
Fonte: http://www.eduinclusivapesq-uerj.pro.br/teses/pdf/vera_dissert.pdf 
 

Uma pessoa pode ser considerada como parcialmente surda ou surda totalmente, 

quando apresenta a perda severa da audição ou tal grau de diminuição auditiva, que impede a 

comunicação verbal, com ajuda do ouvido. Segundo Brasil (2002, p. 16) cada uma dessas 

classificações da surdez apresentam as seguintes características: 
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Surdez leve/ Moderada: perda auditiva até 70 decibéis que dificulta, mas não 

impede o indivíduo de se expressar oralmente, bem como de perceber a voz humana 

com ou sem a utilização de um aparelho auditivo.  

Surdez severa/ profunda: perda auditiva acima de 70 decibéis que impede o 

indivíduo de entender, com ou sem a utilização do aparelho auditivo, a voz humana, 

bem como adquirir, naturalmente o código da língua oral. 

 

As diferenças das classificações da surdez estão quase sempre ligadas ao fator 

responsável por sua causa. No grau leve normalmente as pessoas não se dão conta de que 

estejam com dificuldade de ouvir e a tendência é aumentar o tom de voz.  Já quando a surdez 

passa de moderada para severa, a dificuldade do deficiente aumenta. As palavras se tornam 

abafadas e mais difíceis de entender, principalmente em salas com ruídos ou eco. Fica difícil 

ouvir até uma campainha ou o telefone tocar. Quem tem surdez profunda deve ser tratado 

desde o nascimento. Com o tempo, é possível que aprenda a reconhecer sons da palavra 

falada. A surdez pode ser descoberta de várias formas. Se o bebê não se assusta com sons 

altos, pode ser sinal de que tenha surdez severa ou profunda. 

O melhor entendimento da audição e da perda auditiva começa com a compreensão de 

como escutamos. O ouvido tem um papel importante na comunicação e no equilíbrio do corpo 

e constitui-se basicamente de três partes principais: externo, médio e interno: 

 

Figura 1 – Representação do ouvido 

 

Fonte: http://causaseconsequenciasdasurdez.blogspot.com/ 

 

O ouvido externo é formado pelo pavilhão auricular e canal auditivo com a membrana 

timpânica no fundo do canal. No ouvido médio estão os três ossículos (martelo, bigorna, 

estribo) e a abertura da tuba auditiva. O ouvido interno também chamado de labirinto é 

formado pelo aparelho vestibular (equilíbrio) e cóclea (audição). Quando as ondas sonoras 

chegam até o aparelho auditivo fazem vibrar o tímpano e, consequentemente, os três ossos da 



17 

 

orelha. Essas vibrações são passadas para a cóclea, onde viram impulsos nervosos que são 

transmitidos ao cérebro pelo nervo coclear, concluindo assim o processo da audição. 

Existem três tipos de deficiência auditiva: condutiva, mista e neurossensorial1. 

A perda auditiva pode ser de condução quando existe um bloqueio no mecanismo de 

transmissão do som, desde o canal auditivo externo até o limite com o ouvido interno. Esta 

deficiência, em muitos casos, é reversível e geralmente não precisa de tratamento com 

aparelho auditivo, apenas cuidados médicos. Já a surdez de percepção ou neurossensorial 

(lesão de células sensoriais e nervosas) é aquela provocada por problema no mecanismo de 

percepção do som desde o ouvido interno (cóclea) até o cérebro. Nesse caso, não há 

problemas na "condução" do som, mas acontece uma diminuição na capacidade de receber os 

sons que passam pelo ouvido externo e ouvido médio. Nesse caso as pessoas ouvem menos e 

têm maior dificuldade de distinguir os vários tipos de sons.  

Quando houver comprometimento na ação condutiva e neurossensorial, dizemos que a 

deficiência é mista. 

O tratamento para a surdez depende da sua causa, podendo-se recorrer à próteses ou 

implantação de sistemas eletrônicos, o diagnóstico da causa da surdez é feito através da 

história do paciente, exame do ouvido e testes com diapasões2 para determinar o tipo de 

surdez (condução ou percepção). 

A surdez afeta mais de 5 milhões de brasileiros e é considerada pela Organização 

Mundial de Saúde a segunda maior causa de perda da qualidade de vida no mundo, ficando 

atrás somente da depressão. Costumamos não perceber a importância da audição em nossas 

vidas, a não ser quando começa a faltar a nós próprios. A audição é o sentido que mais nos 

coloca dentro do mundo e a comunicação humana é um bem de valor inestimável. 

 

2.1 A EDUCAÇÃO DE SURDOS NO MUNDO: UMA HISTÓRIA CONTADA POR 

OUVINTES 

 

A história dos surdos e sua relação com a sociedade é relatada como uma eterna luta. 

Essa luta que vem sendo travada ao longo das eras tem como causa principal a aceitação, é 

uma luta que busca a afirmação da sua identidade, da identidade da comunidade surda, da 

                                                           
1 Pesquisa feita no site: http://www.abcdasaude.com.br/artigo.php?402 
2 É um instrumento metálico em forma de forquilha, que serve para afinar instrumentos e vozes através da 

vibração de um som musical de determinada altura. Foi inventado por John Shore (1662–1752) em 1711.  

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Diapasão 
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língua e cultura. A surdez para a cultura surda não é vista como uma deficiência, mas sim com 

um laço, a identidade de determinado povo. 

Os surdos dos tempos atuais ainda vivem numa sociedade com uma infinidade de 

barreiras que impossibilitam ainda mais a vida deles, a maior dessas barreiras é a 

comunicação, pois é através dela que existe a interação entre as pessoas. Os indivíduos surdos 

não podem mais serem vistos como apenas deficientes. Eles formam um povo que se liga por 

uma língua e por suas próprias visões de mundo. 

De acordo com Carvalho (2007), na antiguidade os Surdos no Egito eram adorados 

como se fosse deuses, pois serviam de mediadores entres os deuses e os Faraós. Na China, 

eles eram lançados ao mar, os gauleses sacrificavam-nos aos deuses Teutates por ocasião da 

Festa do Agárico. Em Atenas eram rejeitados e abandonados nas praças públicas ou nos 

campos. Na Grécia antiga especialmente na cidade de Esparta, por exemplo, quando uma 

criança nascia, os pais apresentavam-na aos funcionários do Estado que avaliavam se a 

"robustez" do recém-nascido valeria o esforço que sua educação exigiria, e as crianças que 

nasciam surdas eram encaradas como seres incompetentes, diziam que sem a fala não 

desenvolveria o pensamento e por isso ela não deveria viver, então o bebê era jogado do alto 

do monte Taigeto. Considerava-se ilógico, diz um historiador da antiguidade:  

 

Selecionar as crias dos cavalos e dos cães e deixar viver os filhos nascidos de idiotas 

ou de velhos doentes. Era preferível, tanto para a criança como para o Estado, 

promover a morte do bebê que a natureza tinha tornado inapta para a vida. 

(Historiador Desconhecido, Apud Grimberg, 1989, p. 6, 7). 

 

As pessoas naquela época que não se enquadravam no padrão social considerado 

"normal", seja por conseqüência de problemas no seu nascimento, sejam por fatores externos 

como guerras, acidentes naturais, entre outros, eram considerados estorvos ou "peso morto", e 

por isso geralmente eram abandonadas ou obrigadas ao isolamento, e isso não era considerado 

errado para as demais pessoas, era como uma espécie de seleção natural onde apenas os mais 

fortes sobreviviam e se estabeleciam.  

Aristóteles (384-322 a.C), conforme Guarinello (2007, p. 19), difundia que as pessoas 

surdas não podiam expressar nenhuma palavra e que, para atingir a consciência humana, a 

audição era o canal mais importante para o aprendizado. Seu veredicto era de que os surdos 

não eram treináveis. Essa crença muito comum naquela época era de grande influência. 

Segundo Carl Grimberg (1989), um historiador Sueco, os hebreus viam, na deficiência física 

ou sensorial, uma espécie de punição de Deus, e impediam qualquer portador de deficiência 

de ter acesso à direção dos serviços religiosos. Os romanos viam os surdos como seres 
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imperfeitos sem direito a pertencer à sociedade, os surdos que não falavam não tinham 

direitos legais, não podiam fazer testamentos e precisavam de um curador para todos os seus 

negócios. A Lei das XII Tábuas, na Roma antiga, autorizava os patriarcas a matar seus filhos 

defeituosos, eles lançavam as crianças, principalmente as pobres ao rio Tibre, para serem 

cuidadas pelas Ninfas. A posição dos romanos eram bem mais drástica em relação às pessoas 

com deficiência, basta observar o que afirmava Sêneca: 

 

Matam-se cães quando estão com raiva; exterminam-se touros bravios; cortam-se as 

cabeças das ovelhas enfermas para que as demais não sejam contaminadas; matamos 

os fetos e os recém-nascidos monstruosos; se nascerem defeituosos e monstruosos 

afogamo-los, não devido ao ódio, mas à razão, para distinguirmos as coisas inúteis 

das saudáveis (SÊNECA, Apud SILVA, 1986, p. 129). 

 

Em Constantinopla, tinham se as mesmas idéias em relação aos surdos, no entanto, lá 

os Surdos realizavam algumas tarefas. Segundo Kanner (1964, p. 5) "a única ocupação para 

os retardados mentais encontrados na literatura antiga é a de bobo ou de palhaço, para a 

diversão dos senhores e de seus hóspedes.” 

Segundo Agostinho, a fé somente seria obtida pela "captação" do Sermão. Para ele, "O 

surdo e o deficiente mental não podem crer, porque a fé vem através do Sermão, a palavra 

falada.” Ele também defendia a idéia de que os pais de filhos Surdos estavam a pagar por 

algum pecado que haviam cometido. Para a Igreja, os Surdos diferentemente dos ouvintes não 

possuíam uma alma imortal, uma vez que eram incapazes de proferir os sacramentos 

sagrados. O casamento entre surdos era proibido, assim também como o recebimento de 

heranças e de qualquer outro direito de cidadãos. Até a Bíblia faz referência ao cego, manco e 

ao leproso como pedinte ou rejeitados pela sociedade. “- Ora, quando Ele ia chegando a 

Jericó, estava um cego sentado junto do caminho, mendigando.” (BÍBLIA SAGRADA, 

Lucas: capítulo 18, versículo 35). 

É somente a partir do final da Idade Média que os dados com relação à Educação e à 

vida do Surdo tornam-se mais disponíveis. É exatamente nesta época que começam a surgir os 

primeiros trabalhos no sentido de educar a criança surda, e de integrá-la (ainda não é 

inclusão) na sociedade.  

Até o século XV não havia nenhum interesse na educação dos surdos, pois eram 

considerados como um ser irracional, primitivo, não educável, não cidadão; sem uma cultura, 

pessoas castigadas e enfeitiçadas, como doentes privados de alfabetização e instrução, 

forçados a fazer os trabalhos mais desprezíveis; viviam sozinhos e abandonados na miséria. 

Eram considerados pela lei e pela sociedade como imbecis (nos testes psicológicos tem QI de 
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20-50). Não tinha nenhum direito e também eram sacrificados. A história dos surdos começou 

assim: triste, muda e dolorosa. A ideia que tinha sobre os surdos era de crueldade provocada 

pela ignorância.  

Foi na Idade Moderna que pela primeira vez foi distinguido surdez de mudez. A 

expressão surdo-mudo deixou de ser a designação do Surdo. 

No ocidente, os primeiros educadores de surdos de que se tem notícia, começam a 

surgir a partir do século XVI, sobretudo na Espanha, na França, na Inglaterra e na Alemanha. 

Nesta classe de pessoas, destacaram-se alguns educadores3, que dedicaram-se à educação dos 

surdos:  

Pedro Ponce de León, um monge católico da ordem dos beneditinos, foi quem 

iniciou, mundialmente, a história dos Surdos, tal como a conhecemos hoje em dia. Além de 

fundar uma escola para Surdos, em Madrid, ele dedicou grande parte da sua vida a ensinar os 

filhos Surdos, de pessoas nobres, as quais que de bom grado lhe encarregavam os filhos, para 

que pudessem ter privilégios perante a lei. León além de fundar uma escola para os surdos em 

Madrid, ele dedicou uma grande parte de sua vida aos ensinamentos dos surdos, os nobres que 

tinham filhos surdos, encaminhavam os para que ele pudesse ensiná-los e assim poderiam ter 

privilégios perante a lei. León desenvolveu um alfabeto manual que ajudava os surdos a 

soletrar as palavras. O alfabeto foi baseado nos gestos criados por monges, que fizeram voto 

de silêncio e se comunicavam entre si dessa maneira. O trabalho de León serviu de base para 

diversos outros educadores surdos. 

Nesta época era costume que as crianças que recebiam este tipo de educação e 

tratamento fossem filhas de pessoas que tinham uma situação econômica boa. As demais eram 

colocadas em asilos com pessoas das mais diversas origens e problemas, pois não se 

acreditava que pudessem se desenvolver em função da sua "anormalidade". 

Juan Pablo Bonet, filólogo e soldado a serviço do rei se interessou pela educação de 

surdos e aproveitando o trabalho iniciado por León, foi estudioso dos Surdos e seu educador. 

Publicou “Reducion de las Letras Y Arte para Enseñar à Hablar los mudos, que falava sobre 

as maneiras de ensinar os Surdos a ler e a falar, por meio do alfabeto manual. Bonet proibia o 

uso da língua gestual, optando o método oral.  

Samuel Heinicke, foi o primeiro educador a desenvolver uma instrução sistemática 

para os surdos na Alemanha, é considerado como o pai do “método alemão – oralismo puro”, 

publicou a obra “Observações sobre os surdos e sobre a palavra.” Em 1778, Heinicke fundou 

                                                           
3 Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/História_dos_surdos 
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a primeira escola de oralismo puro em Lípsia, na Alemanha. Na Alemanha era atribuído um 

grande valor à fala.  

Durante os anos de 1712-1789, o Abade Michel de L'Epée criou o Instituto Nacional 

de Surdos-Mudos na França, onde foi utilizada a língua de sinais, uma combinação dos sinais 

com a gramática francesa, com o objetivo de ensinar a ler, escrever, transmitir a cultura e dar 

acesso à educação. Muitos o consideram criador da língua gestual, embora a mesma já 

existisse antes dele. No entanto, o Abade Michel de L'Épée confirmou a existência e o 

desenvolvimento da língua gestual, e também o surdo como ser humano, por reconhecer a sua 

língua, considerando que ensinar o surdo a falar seria perda de tempo, antes que se devia 

ensinar-lhe a língua gestual. O método de L'Epée obteve excelentes resultados e a partir de 

1791, instituto passa dirigido pelo seu seguidor o gramático Sicard (SACKS, 1998, p. 37).  

Depois da Revolução Francesa e durante a Revolução Industrial, entrou-se numa era 

de disputa entre os métodos oralistas e os baseados na língua gestual. 

Roch-Ambroise Cucurron Sicard, foi um abade francês, famoso pelo seu trabalho 

como educador de Surdos; Sicard fundou a escola de Surdos de Bordéus, em 1782, 

posteriormente sucedeu a L'Épée, como diretor do instituto criado pelo mesmo, também 

apoiou a criação de vários institutos de surdos em todo o país.  

Pierre Desloges, francês, tornou-se surdo aos 7 anos, devido à varíola, foi defensor da 

língua gestual, tendo sido autor do primeiro livro publicado por um surdo, onde revelava a sua 

indignação contra as idéias do Abade Deschamps, que havia publicado um livro que criticava 

a língua gestual. Desloges, em seu livro, defende a idéia de que a língua gestual (Antiga 

Língua Gestual Francesa) já existia, mesmo antes do aparecimento das primeiras escolas de 

surdos, como criação dos surdos e sua língua natural. 

Jean Marc Gaspard Itard, médico cirurgião se tornara médico residente do Instituto 

Nacional de Surdos Mudos (Paris) em 1814, foi o primeiro médico a interessar-se pelo estudo 

da surdez e das deficiências auditivas, usava os seguintes métodos nas suas pesquisas: cargas 

elétricas, sangramentos, perfuração de tímpanos, entre outras. 

No século XIX, os Estados Unidos se destacam na educação de surdos utilizando a 

ASL (Língua de Sinais Americana), com a influência da língua de sinais francesa trazida por 

Laurent Cler (1785-1869), um professor surdo francês. Em Abril de 1817, Laurent Cler 

junto com Thomas Hopkins Gallaudet (1787-1851), educador ouvinte, fundaram a primeira 

escola americana para surdos, a Escola de Hartford, foi instituída nessa escola a Língua 

Gestual Americana, o inglês escrito e o alfabeto manual. 
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Edward Miner Gallaudet (1837-1917), filho de Thomas Gallaudet e também 

educador de surdos, fundou a primeira universidade para surdos nos EUA. A “Universidade 

Gallaudet.” A Universidade Gallaudet é a única do mundo cujos programas são desenvolvidos 

para e por pessoas surdas. É uma instituição privada que conta com o apoio direto do 

congresso americano. 

Nesse ínterim, Alexander Graham Bell, foi um cientista, inventor e fundador da 

companhia telefónica Bell, defendia o oralismo por considerar a língua de sinais inferior à fala 

e acreditar que os sinais não propiciavam o desenvolvimento intelectual dos surdos, Em 1870 

publicou vários artigos criticando casamentos entre pessoas surdas alegando que favoreciam o 

isolamento. Ele defendia a idéia de que os surdos deveriam obrigatoriamente frequentar 

escolas normais, regulares. Em 1873, dando aulas de Fisiologia da Voz aos surdos da 

Universidade de Boston, Grahn Bell conheceu a surda Mabel Gardiner Hulbard, com quem se 

casou em 1877. No Congresso de Milão, Bell foi um dos defensores do oralismo, para ele os 

surdos deveriam ser oralizados durante um ano, mas se isso não resultasse, então poderiam ser 

expostos à língua gestual. Esta luta entre o oralismo e a língua gestual continua até aos nossos 

dias. 

 

2.2 CONGRESSO DE MILÃO 

 

O Congresso de Milão foi um momento obscuro na História dos surdos, uma vez que 

lá um grupo de ouvintes declara que o método oral, na educação de surdos, deveria ser 

preferido em relação ao gestual, pois as palavras eram, para os ouvintes, indubitavelmente 

superiores aos gestos.  

Em 1880 no dia 6 a 11 de setembro, aconteceu o Congresso Internacional de 

Professores de Surdos em Milão, onde reuniram-se cento e oitenta e duas pessoas a 

maioria ouvintes, eram provenientes de países  como a França, Itália, Grã-Bretanha, 

EUA, Canadá, Bélgica, Suécia e Rússia, eles se reuniram para discutir e avaliar a importância 

de três métodos rivais: língua de sinais, oralista e mista (língua de sinais e o oral). Cada 

representante falou sobre o método usado na instrução e educação. 

 

Os temas propostos foram: vantagens e desvantagens do internato, tempo de 

instrução, número de alunos por classe, trabalhos mais apropriados aos surdos, 

enfermidades, medidas, medidas curativas e preventivas, etc. Apesar da variedade de 

temas, as discussões voltaram-se às questões do oralismo e da língua de sinais. 

(BORNE, 2002, p. 51) 
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No dia 11 de setembro de 1880, houve uma votação por 160 votos com quatro contra, 

a favor de métodos orais na educação de surdos, A Grã Bretanha e os Estados Unidos, 

resistiram à proibição da língua de sinais e houveram sujeitos surdos representantes de povo 

surdo que queriam participar mas foram excluídos na votação e tiveram seus discursos 

negados. Edward Gallaudet foi um dos poucos que defendeu a combinação de oralismo e 

sinais, mas não foi ouvido. Grahn Bell teve grande influência neste congresso que determinou 

a proibição do uso da língua de sinais nas escolas de surdos. A partir desse dia a língua de 

sinais foi proibida oficialmente alegando que a mesma destruía a habilidade da oralização dos 

sujeitos surdos. 

 

(...) ficou decidido no Congresso Internacional de Professores Surdos, em Milão, 

que o método oral deveria receber o status de ser o único método de treinamento 

adequado para pessoas surdas. Ao mesmo tempo, o método de sinais foi rejeitado, 

porque alegava que ele destruía a capacidade de fala das crianças. O argumento para 

isso era que ‘todos sabem que as crianças são preguiçosas’, e por isso, sempre que 

possível, elas mudariam da difícil oral para a língua de sinais (WIDELL, 1992, p. 

26) 

 

Skliar (1997, p. 45) relata o conjunto das 8 resoluções votadas no Congresso,  sendo 

que apenas uma (a terceira) foi aprovada por unanimidade, a resolução demonstram a 

substituição da língua de sinais pela língua oral na educação de surdos: 

 

1. O uso da língua falada, no ensino e educação dos surdos, deve preferir-se à língua 

gestual; 

2. O uso da língua gestual em simultâneo com a língua oral, no ensino de surdos, afeta a 

fala, a leitura labial e a clareza dos conceitos, pelo que a língua articulada pura deve 

ser preferida; 

3. Os governos devem tomar medidas para que todos os surdos recebam educação; 

4. O método mais apropriado para os surdos se apropriarem da fala é o método intuitivo 

(primeiro a fala depois a escrita); a gramática deve ser ensinada através de exemplos 

práticos, com a maior clareza possível; devem ser facultados aos surdos livros com 

palavras e formas de linguagem conhecidas pelo surdo; 

5. Os educadores de surdos, do método oralista, devem aplicar-se na elaboração de obras 

específicas desta matéria; 

6. Os surdos, depois de terminado o seu ensino oralista, não esqueceram o conhecimento 

adquirido, devendo, por isso, usar a língua oral na conversação com pessoas falantes, 

já que a fala se desenvolve com a prática; 

7. A idade mais favorável para admitir uma criança surda na escola é entre os 8-10 anos, 

sendo que a criança deve permanecer na escola um mínimo de 7-8 anos; nenhum 

educador de surdos deve ter mais de 10 alunos em simultâneo; 

8. Com o objetivo de se implementar, com urgência, o método oralista, deviam ser 

reunidas as crianças surdas recém admitidas nas escolas, onde deveriam ser instruídas 

através da fala; essas mesmas crianças deveriam estar separadas das crianças mais 

avançadas, que já haviam recebido educação gestual, a fim de que não fossem 
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contaminadas; os alunos antigos também deveriam ser ensinados segundo este novo 

sistema oral. 
 

A proibição da língua de sinais gerou empobrecimento lingüístico, cultural e cognitivo para os 

Surdos, marcas difíceis de serem restauradas até hoje, segundo esclarecem Perlin e Ströbel (2006): 

 

A proibição da língua de sinais por mais de 100 anos sempre esteve viva nas mentes 

dos povos surdos até hoje, no entanto, agora o desafio para o povo surdo é construir 

uma nova história cultural, com o reconhecimento e o respeito das diferenças, 

valorização de sua língua, a emancipação dos sujeitos surdos de todas as formas de 

opressão ouvintistas e seu livre desenvolvimento espontâneo de identidade cultural! 

(PERLIN; STRÖBEL, 2006, p. 17). 

 

Assim desde 1880, o ano da decisão que marcou a história dos surdos, até a década de 70 

deste século, em todo o mundo a educação dos surdos foi seguindo e se conformando com a 

orientação oralista decidida por ouvintes. Uma década depois do Congresso de Milão, 

acreditava-se que o ensino da língua gestual tinha desaparecido das escolas em toda a Europa, 

pois o oralismo espalhava-se para outros continentes. Mais as atitudes de proibição de gestos 

não terminaram com as escolas especiais que ensinavam códigos de sinais aos surdos. 

Segundo Moores (1978 apud Moura, 2000, p. 56) com os estudos efetuados por William 

Stockoe (1960) está situação alterou-se. William Stokoe, professor da Universidade 

Gallaudet, estudou exaustivamente a língua de sinais americana (ASL) e realizou estudos 

comparativos entre filhos surdos de pais surdos (FSPS) e filhos surdos de pais ouvintes 

(FSPO), concluindo que FSPS tinham um desenvolvimento escolar melhor que FSPO. FSPS 

eram superiores em matemática, leitura e escrita, sem apresentar diferenças em relação à fala 

e na leitura oral-facial. Com essa pesquisa comprovou-se que os sinais não prejudicavam, 

muito pelo contrário, eles favoreciam o desenvolvimento intelectual dos alunos surdos. 

Em 1971, em Paris, no Congresso Mundial de Surdos, foram discutidos os resultados 

dessa e de outras pesquisas sobre “Comunicação Total.” Passou-se então a permitir o uso do 

oralismo combinado com gestos e língua de sinais. 

 

2.3 A EDUCAÇÃO DE SURDOS NO BRASIL 

 

Não se sabe o real interesse pela educação dos surdos demonstrado por D. Pedro II, 

mas em 1855, a convite do imperador chega ao Brasil o professor francês Hernest Huet, 

seguidor das idéias do abade L’Epée, nascido na França em 1822, e surdo desde os 12 anos de 

idade, com a intenção de fundar uma escola para os surdos. (FENEIS, 2005, p. 4). No entanto 

segundo Reis, D. Pedro II se interessou pela educação dos surdos por motivos familiares:  



25 

 

 

Corria a informação, nos primórdios da instituição, de que D. Pedro II teria trazido 

para o Brasil o professor Huet para iniciar o ensino do surdo no Brasil, porque a 

Princesa Isabel tinha um filho que era surdo e que, em função disso, D. Pedro II teria 

se interessado em iniciar a educação dos surdos no Brasil. (1992, p. 62) 

 

Huet tinha sido diretor do Instituto de Surdos-Mudos de Bourges e trouxe consigo uma 

carta de apresentação do Ministro da Instrução Pública da França, após a apresentação da 

carta ao Governo brasileiro, D. Pedro II determinou que fosse organizada uma comissão com 

figuras importantes do Império para promover a fundação da escola para surdos. Então em 26 

de setembro de 1857 foi fundado a primeira escola para meninos surdos, o Instituto de 

Surdos-Mudos - INSM, hoje é o atual Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES).  

 

O Professor Huet trouxe seu programa de ensino, cujas disciplinas eram: Língua 

Portuguesa, Aritmética, Geografia, História do Brasil, Escrituração Mercantil, 

Linguagem Articulada, Leitura sobre os Lábios e Doutrina Cristã. No que se refere à 

disciplina “Leitura sobre os Lábios”, esta só seria oferecida aos que tivessem 

aptidão, reconhecendo‐se que quem tivesse resíduo auditivo teria muito mais chance 

de desenvolver a Linguagem Oral. Esta questão sempre foi tomada como objeto de 

polêmica ao longo da história do Instituto, uma vez que a orientação educacional era 

diferenciada, ou seja, os que não tinham aptidão para a linguagem oral, segundo o 

entendimento da época, não freqüentavam as aulas de Leitura sobre os Lábios. 

(www.cultura- sorda.eu/resources/Bouth_vendo_vozes.pdf) 

 

Assim se deu o primeiro contato com a Língua de Sinais Francesa trazida por Huet, 

esse material juntamente com a língua dos sinais utilizada pelos alunos, foi adaptado e deu 

origem a Libras, cujo sistema foi amplamente divulgado e aceito no Brasil. (O INES- Instituto 

Nacional de Educação de Surdo, foram os principais divulgadores da Libras.) 

Tobias Rabello Leite foi o terceiro Diretor do INSM, ele escreveu assim em sua obra 

“Compêndio para o Ensino de Surdos-Mudos”:  

 

É estimá-lo, e dar-lhe sinais de afeição. Por outro modo não se poderia obter dele 

confiança, nem dominar sua índole selvagem. [...] A educação, que é indispensável 

ao surdo-mudo, [...] consiste nos hábitos de asseio, de decência, de ordem, de 

obediência e respeito, assim como na cultura das faculdades intelectuais e morais 

pela prática da linguagem (LEITE, 1990, p. 52) 

 

Em sua obra, Leite (1990) defendia a idéia de que as atividades agrícolas seriam mais 

apropriadas aos surdos, porque exigiam menos raciocínio, e por falta de escravos, a lavoura 

precisava de trabalhadores. Ele distinguia o surdo-mudo congênito e o surdo mudo acidental, 

para ele apenas 15% dos surdo-mudo congênito tinham inteligência suficiente para as letras. 

Já, entre os surdos-mudos acidentais, 65% teriam inteligência igual à dos falantes. Assim, 
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Leite só encaminhava para as oficinas do INSM os alunos que iriam morar nas cidades e que 

tinham emprego garantido, pois o Instituto não precisava formar letrado, mas cidadãos úteis. 

Em 1911, o Instituto Nacional dos Surdos, INS, com uma nova denominação e 

remodelagem adotou o método oral puro (Oralismo) e proibiu em sala de aula o uso da 

Língua de Sinais, dando preferência ao treinamento da fala. Para que os alunos que 

ingressavam nas primeiras séries não fizessem uso da Língua de sinal, foi proibido aos alunos 

mais velhos de terem contato com esses alunos, mais mesmo com a proibição, ela continuou 

sendo utilizada, tanto no Instituto como fora dele. (Hutzler, 1989, v.1. n. 1) 

Para superar dificuldades da Educação Especial foram iniciadas a partir de 1957, as 

chamadas Campanhas. Em dezembro de 1957, deu-se a primeira, denominada Campanha para 

a Educação do Surdo. As Campanhas representaram “a primeira participação direta, 

sistemática e de âmbito nacional do Poder Público brasileiro na ação em favor dos 

excepcionais” (Fundação Getúlio Vargas, 1989).  

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 4024/1961 enquadrou a 

educação de excepcionais no sistema geral de ensino, tendo em vista, justamente, a integração 

desses alunos na comunidade. Segundo Brejon (1983), foi essa lei que unificou toda a 

educação do país em um só sistema. A lei estabelece: 

 

Art. 88. 4 A educação de excepcionais, deve, no que fôr possível, enquadrar-se no 

sistema geral de educação, a fim de integrá-los na comunidade. 

Art. 89. Tôda iniciativa privada considerada eficiente pelos conselhos estaduais de 

educação, e relativa à educação de excepcionais, receberá dos poderes públicos 

tratamento especial mediante bôlsas de estudo, empréstimos e subvenções. 

 

 A Lei 5692/715, diferente da 4024/61, dedicou apenas um artigo à Educação Especial, 

essa postura na época, recebeu inúmeras críticas dos especialistas da área. O artigo 9º 

estabelece:  

 

Art. 9º Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se 

encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os 

superdotados deverão receber tratamento especial, de acordo com as normas fixadas 

pelos competentes Conselhos de Educação. 

 

O Poder Público, por meio do Decreto nº 93.481 de 29 de Outubro de 1986, criou a 

Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – CORDE, esse 

                                                           
4 Fonte: site: 

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/fontes_escritas/6_Nacional_Desenvolvimento/ldb%20lei%20no

%204.024,%20de%2020%20de%20dezembro%20de%201961.htm 
5 Fonte: site: http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/l5692_71.htm 
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órgão tem como objetivo apoiar, promover e acompanhar o desenvolvimento de programas 

que levem em conta a participação social e política da Pessoa Portadora de Deficiência, 

através de suas organizações representativas e de iniciativas comunitárias. A criação desse 

órgão foi de grande importância para as pessoas surdas, pois com ajuda dele elas podem ter 

garantias plenas à sua cidadania.  

Uma decisão de especial relevância para a educação dos surdos no Brasil foi tomada 

pelo Congresso Nacional, ao sancionar a lei federal nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que foi 

a lei da oficialização da Libras. 

 

2.4 LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

 

Legalmente, a oficialização da Libras só aconteceu em abril de 2002. O longo 

intervalo de tempo deveu-se por causa da decisão tomada no Congresso Mundial de Surdos de 

1880 em Milão, onde ficou decidido que a língua de sinais deveria ser abolida, ação essa que 

o Brasil aderiu em 1881. Depois dessa abolição a Libras só voltou a vigorar em 1991, no 

Estado de Minas Gerais, através de uma Lei estadual. Só em agosto de 2001, em razão do 

Programa Nacional de Apoio à Educação do Surdo, ocorreu que os primeiros 80 professores 

foram preparados para lecionar a Libras - Língua Brasileira de Sinais e então finalmente, foi 

instituída pela Lei Federal nº 10.436 de 24 de abril de 2002, e só regulamentada pelo Decreto 

Federal nº 5.6266 de 22 de dezembro de 2005. A seguir consta a transcrição desta lei:  

 

LEI N° 10.436, DE 24 DE ABRIL DE 20027 

 

Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências.  

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

 

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

Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela associados. 

Parágrafo único. Entende-se como 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  

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

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

difusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio de comunicação objetiva 

e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil.  

                                                           
6 Decreto disponível em: http://www.libras.org.br/leilibras.php 
7 Lei disponível em: site: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/lei10436.pdf 
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Art. 3° As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de 

assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamento adequado aos 

portadores de deficiência auditiva, de acordo com as normas legais em vigor.  

Art. 4o O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, 

municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação 

de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio e 

superior, do ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, como parte integrante 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, conforme legislação vigente.  

Parágrafo único. A Língua Brasileira de Sinais - Libras não poderá substituir a 

modalidade escrita da língua portuguesa.  

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Brasília, 24 de abril de 2002; 181° da Independência e 114o da República.  

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO  

Paulo Renato Souza 

 

Esta lei representa uma grande conquista em todo o processo dos movimentos sociais 

surdos e tem conseqüências extremamente favoráveis para o reconhecimento do profissional 

intérprete de língua de sinais no Brasil. Uma importante conquista para os surdos foi a 

assinatura do Decreto Federal nº 5626/2005, que não só regulamenta a Lei no 10.436, de 24 

de abril de 2002, como também o art. 18 da Lei nº 10.0988, de 19 de dezembro de 2000, que 

diz: “Art. 18. O Poder Público implementará 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.” O Decreto também estabelece que 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 Fonoaudióloga, de instituições de ensino, públicas 

e privadas. Vale destacar também a Lei nº 12.3199, de 1º de Setembro de 2010 que 

regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. 

Segundo essa lei o tradutor e intérprete terá competência para realizar interpretação das duas 

línguas de maneira simultânea ou consecutiva e proficiência em tradução e interpretação da 

Libras e da Língua Portuguesa. 

Podemos notar que aos poucos a comunidade surda veio conquistando seu espaço na 

sociedade. Hoje observa-se que os governos têm se preocupado com a inclusão. De acordo 

com a Declaração de Salamanca (1994, p. 15). 

 

(...) a expressão necessidades educacionais especiais refere-se a todas as crianças e 

jovens cujas carências se relacionam a deficiências ou dificuldades escolares. (...) 

Neste conceito, terão que se incluir crianças com deficiências ou superdotados, 

crianças de rua ou crianças que trabalham, crianças de populações remotas ou 

                                                           
8 Art. 18 disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10098.htm 
9 Lei disponível em: http://www.libras.org.br/leilibras.php 
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nômades, crianças de minorias lingüísticas, etnias ou culturais e crianças de áreas ou 

grupos desfavoráveis ou marginais. 

 

Vale destacar também a lei nº 9394/96, ela estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional e traz a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. A seguir consta a transcrição do 

capitulo V, desta lei: 

10Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade 

de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos portadores de necessidades especiais. 

§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, 

para atender as peculiaridades da clientela de educação especial. 

§2º 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 do ensino regular. 

§3º A oferta da educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na 

faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 

especiais: 

I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para 

atender às suas necessidades; 

II – terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido 

para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e 

aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; 

III – 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; 

IV – educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em 

sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de 

inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, 

bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, 

intelectual ou psicomotora; 

V – acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 

disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. 

 

Segundo o texto constitucional, na concepção da lei, a “educação especial” é definida 

no artigo 58, como “a modalidade de educação escolar na rede regular de ensino, para 

educando portadores de necessidades especiais, desde a educação infantil.” No artigo 59, 

assegura que as escolas, providenciem recursos educativos a alunos com necessidades 

especiais. Se todas as escolas garantissem o atendimento educacional especializado para essas 

crianças o processo de inclusão no sistema público de ensino brasileiro, iria melhorar cada dia 

mais. 

Segundo Sassaki (1997, p. 150), é preciso rever toda a legislação pertinente à 

deficiência, levando em conta a constante transformação social e a evolução dos 

conhecimentos sobre a pessoa deficiente.  

                                                           
10 Lei disponível: site: http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109224/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96 
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Mesmo com o amparo das leis ainda é preciso lutar, participar das políticas 

comunitárias dentro das escolas, das clínicas, dos órgãos públicos buscando mudanças as 

políticas educacionais. 

 

2.5 METODOLOGIAS ESPECÍFICAS UTILIZADAS PARA O ENSINO DOS SURDOS 

 

Durante o decorrer dos séculos tem-se proposto uma variedade de abordagens e 

métodos para educação dos alunos com surdez. A maioria deles fundamenta-se em substituir a 

audição perdida, pois existem diferentes tipos e dificuldades de deficiência auditivas (como já 

foi abordado nesta pesquisa). Esses métodos de ensino dividem-se, de um lado há os que 

defendem o Oralismo (ensinar a falar) e, de outro, os defensores da linguagem gestual 

(Língua De Sinais), havendo ainda uma corrente que defende a Comunicação Total. Apesar 

das diferentes opiniões que dividem e subdividem esses métodos específicos ao ensino de 

surdos ao longo de toda história, essas três metodologias coexistiram sem que nenhuma delas 

conseguisse prevalecer, embora a tendência atual seja optar pelo Bilingüismo. 

 

2.5.1 Oralismo 

 

Nessa metodologia de ensino, o principal objetivo é a oralização, as crianças surdas 

para aprenderem a falar, passavam a maior parte do seu tempo nas escolas recebendo 

treinamento oral. No oralismo a integração dos sujeitos surdos na comunidade de ouvintes só 

pode ocorrer se o sujeito oralizar bem.  

Nos cursos de formação de grande parte dos professores que ensinam em instituições 

especializadas para surdos, a aprendizagem da fala é ponto central. Para desenvolvê-la, 

algumas técnicas específicas as orientações orais são utilizadas. Essas técnicas são, 

basicamente, as relatadas a seguir: 

a) O treinamento auditivo: estimulação auditiva para reconhecimento e discriminação 

de ruídos, sons ambientais e sons da fala:  

b) O desenvolvimento da fala: exercícios para a mobilidade e tonicidade dos órgãos 

envolvidos na fonação (lábios, mandíbula, língua etc), e exercícios de respiração e 

relaxamento (chamado também de mecânica de fala);  

c) A leitura labial: treino para a identificação da palavra falada através da 

decodificação dos movimentos orais do emissor. 
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No atendimento educacional de surdos, a orientação oralista consolidou-se no final do 

século XIX, predominou em todo mundo até a década de 60 e se faz presente ainda hoje. 

 

O oralismo, ou filosofia oralista, usa a integração da criança surda a comunidade de 

ouvintes, dando-lhe condições de desenvolver a língua oral (no caso do Brasil, o 

Português). O oralismo percebe a surdez como uma deficiência que deve ser 

minimizada através da estimulação auditiva. (GOLDFELD, 1997, pp. 30 e 31) 

 

O Oralismo em suas divergências de configuração passou a ser criticado pelo fracasso 

em oferecer condições efetivas para a educação e o desenvolvimento da pessoa surda, o fato 

de defenderem a língua oral como a única forma desejável de comunicação da pessoa surda, 

rejeitando qualquer forma de gestualização, especialmente a Língua de Sinais, reduziu as 

possibilidades de trocas sociais, somando assim, em obstáculos à integração pretendida. 

Para Sheets (1971), quando o bebê nasce, mesmo sendo incapaz de ouvir sua própria 

voz, a criança surda se engaja na produção de sons auto-reflexivos durante os primeiros meses 

de vida, chora e vocaliza da mesma maneira que uma criança ouvinte, mas, devido à ausência 

da estimulação sonora, irá regredir e gradualmente se tornar silencioso, enquanto que o 

indivíduo ouvinte irá continuar com a produção dos sons, para o estágio do balbucio.  

Para o máximo aproveitamento auditivo, o Oralismo tem como princípio a indicação 

de prótese individual, que amplifica os sons, admitindo a existência de resíduo auditivo em 

qualquer tipo de surdez, mesmo na profunda. Esse método procura assim, reeducar 

auditivamente a criança surda, através da amplificação dos sons juntamente com técnicas 

específicas de oralidade.  

 

2.5.2 A Língua de Sinais 

 

Na década de 60, ocorreram vários fatores que fizeram vir à tona novos conhecimentos 

teóricos e que levaram a uma mudança significativa na educação do surdo, tornava se claro 

para os professores de surdos que a abordagem oralista na educação de surdos não estava 

proporcionando um nível suficiente de linguagem oral, leitura orofacial, articulação e 

habilidades de leitura que garantissem a sua validade. Concomitantemente, os estudos 

realizados sobre a Língua de Sinais (Stokoe, 1960), tanto no nível de sua estruturação interna 

como de sua gramática, provaram que ela tinha valor lingüístico semelhante às línguas orais e 

que cumpria as mesmas funções, com possibilidades de expressão em qualquer nível de 

abstração.  
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Segundo Moores (1978 apud Moura, 2000, p. 56) foram então realizados estudos 

comparando Filhos Surdos de Pais Surdos (FSPS) com Filhos Surdos de Pais Ouvintes 

(FSPO). Estes estudos vieram da observação de que FSPS que freqüentavam as escolas para 

surdos e que tinham acesso desde pequenos à Língua de Sinais em casa com seus pais tinham 

um desenvolvimento escolar melhor de que seus colegas FSPO, sem detrimento do 

desenvolvimento da fala e da leitura orofacial. Concluiu-se que os FSPS eram superiores aos 

FSPO em realização acadêmica, matemática, leitura e escrita, vocabulário, sem diferenças na 

fala e na leitura orofacial.  

Como resultado dessas pesquisas, concluiu-se que o aprendizado da Língua de Sinais 

não prejudicava o desenvolvimento das crianças surdas, mas, ao contrário, ajudavam-nas no 

seu desenvolvimento escolar sem prejuízo para as suas habilidades orais. Além disso, essas 

pesquisas foram o embrião da idéia da implantação de uma educação bilíngüe para surdos 

(sob a forma de exposição à Língua de Sinais e ainda não com a denominação de 

Bilingüismo), já que os dados científicos delas demonstravam a ineficiência do Oralismo, a 

validade da Língua de Sinais como uma língua completa e a necessidade do surdo ser 

reconhecido como diferente e não como doente.  

Atualmente a Língua de Sinais é considerada como a língua natural dos surdos, pois 

ela é adquirida de forma espontânea sem que seja preciso um treinamento específico. Porém 

muitas vezes, é apenas na escola que o surdo tem o primeiro contato com a língua brasileira 

de sinais, na escola ele aprende primeiro o alfabeto e depois as palavras e as frases do seu 

cotidiano. Por isso, é muito importante que as crianças surdas sejam incluídas na rede de 

ensino logo na infância, quando a possibilidade de aprendizado é maior e rápida.  

Os surdos, ao não poderem adquirir naturalmente a língua oral por seu déficit auditivo, 

criaram, desenvolveram e transmitiram, de geração em geração, a língua de sinais, cuja 

modalidade de recepção e produção é viso-gestual. Capovilla (1997) explica que a Língua 

Brasileira de Sinais – Libras foi desenvolvida a partir da língua de sinais francesa. Os sinais 

são formados por meio da combinação de formas e de movimentos das mãos e de pontos de 

referência no corpo ou no espaço. Constitui um sistema linguístico de transmissão de idéias e 

fatos, oriundos de comunidades de pessoas com deficiência auditiva do Brasil, na qual há uma 

forma de comunicação e expressão, de natureza visual-motora, com estrutura gramatical 

própria. O alfabeto manual, apresentado a seguir, é a base da língua natural usada pela 

comunidade surda brasileira. 
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Figura 2 – Libras 

 
 

A língua de sinais representa um papel expressivo na vida do sujeito surdo, 

conduzindo-o, por intermédio de uma língua estruturada, ao desenvolvimento pleno. Sacks 

(1998) considera que a língua de sinais é adquirida de forma fácil e rápida pelo surdo, 

propiciando para ele a oportunidade de se comunicar, pensar e expressar sentimentos. 

Todavia, é negada para o surdo a oportunidade de interagir com o mundo por meio de sua 

língua própria. E apesar de tantas imposições, a língua de sinais continua presente entre os 

surdos, resistindo, em razão da necessidade que o surdo tem, como todo ser humano, de se 

expressar.  

Muitos profissionais que trabalham com surdos persistem ainda na visão sobre a 

Língua de Sinais como uma forma de comunicação, não atribuindo a ela o status de língua e 

considerando-a apenas uma alternativa para os surdos que não conseguiram desenvolver a 

língua oral. Segundo Skliar (1997), o oralismo é considerado pelos estudiosos uma imposição 

social de uma maioria lingüística sobre uma minoria lingüística. Como conseqüência do 

predomínio dessa visão oralista sobre a língua de sinais e sobre surdez, o surdo acaba não 

participando do processo de integração social. Embora a premissa mais forte que sustenta o 

Oralismo seja a integração do surdo na comunidade ouvinte, ela não consegue algumas vezes 

ser alcançada na prática por alguns surdos, prejudicando o desenvolvimento de sua 

linguagem.  

Em 1976, segundo Schindler (1988, apud MOURA, 2000, p.57), foi encontrada pelos 

estudiosos uma situação intermediária em que os sinais seriam utilizados como instrumento 
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de comunicação, mas sem que fosse utilizada a Língua De Sinais. Esta situação intermediária 

recebeu o nome de Comunicação Total, que será apresentada a seguir.  

 

2.5.3 Comunicação Total 

 

Define-se como uma filosofia que requer a incorporação de modelos auditivos, 

manuais e orais para assegurar a comunicação eficaz entre as pessoas com surdez. Tem como 

principal preocupação os processos comunicativos entre surdos e surdos, e entre surdos e 

ouvintes. 

De acordo com Denton apud Freeman, Carbin, Boese (1999), a definição citada 

freqüentemente sobre a Comunicação Total é a seguinte: 

 

A Comunicação Total inclui todo o espectro dos modos lingüísticos: gestos criados 

pelas crianças, língua de sinais, fala, leitura oro-facial, alfabeto manual, leitura e 

escrita. A Comunicação Total incorpora o desenvolvimento de quaisquer restos de 

audição para a melhoria das habilidades de fala ou de leitura oro-facial, através de 

uso constante, por um longo período de tempo, de aparelhos auditivos individuais 

e/ou sistemas de alta fidelidade para amplificação em grupo (p. 171). 

 

A Comunicação Total trata-se de uma proposta flexível no uso de meios de 

comunicação oral e gestual. Com a expansão da Comunicação Total, a proposta inicial é 

transformada e se consolida não como método, mas como uma filosofia educacional. Ciccone 

(1990) diz que essa filosofia diferente dos oralistas, possui uma maneira própria de entender o 

surdo, ou seja, ele não é visto só como alguém que tem uma patologia que precisa ser 

eliminada, mas sim como uma pessoa, e a surdez como uma marca que repercute nas relações 

sociais e no desenvolvimento afetivo e cognitivo dessa pessoa. Por não explicitar claramente 

procedimentos de ensino, a Comunicação total é incorporada, em diferentes lugares, em 

versões muito variadas, caracterizando-se, basicamente pela aceitação de vários recursos 

comunicativos, com a finalidade de ensinar a língua majoritária e promover a comunicação. 

A Comunicação Total valoriza a comunicação e a interação e não apenas a língua. Seu 

objetivo maior não se restringe ao aprendizado de uma língua, é uma filosofia que respeita a 

família da criança com surdez e acredita que cabe à família o papel de compartilhar valores e 

significados, formando, junto com a criança, através da possibilidade da comunicação, sua 

subjetividade. Uma diferença marcante entre a Comunicação Total e as outras abordagens 

educacionais constitui-se no fato de que a Comunicação Total defende a utilização de 

qualquer recurso lingüístico, seja a língua de sinais, a linguagem oral ou códigos manuais, 

para propiciar a comunicação com as pessoas com surdez. 
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2.5.4 Bilingüismo 

  

É uma filosofia que vem ganhando força na ultima década principalmente no âmbito 

nacional. Para os adeptos do Bilingüismo, os surdos formam uma comunidade, com cultura e 

língua próprias, tendo assim, uma forma peculiar de pensar e agir que devem ser respeitadas. 

O bilingüismo, tal como entendemos, é mais do que o uso de duas línguas. É uma filosofia 

educacional que implica em profundas mudanças em todo o sistema educacional para surdos. 

A educação bilíngüe parte do principio que o surdo deve adquirir como sua primeira língua, a 

língua de sinais (língua materna) com a comunidade surda. A língua portuguesa é ensinada 

como segunda língua, na modalidade escrita e, quando possível, na modalidade oral.  

O surdo, em contato com outros surdos, passa por um processo de identificação com 

sua comunidade de surdos e isto facilita o desenvolvimento de conceitos e sua relação com o 

mundo. Essa comunidade está inserida na grande comunidade de ouvintes que, por sua vez, 

caracteriza-se por fazer uso de linguagem oral e escrita.  

O Bilingüismo caracteriza-se da seguinte forma: 

 

O Bilinguismo tem como pressuposto básico que o surdo deve ser Bilíngue, ou seja, 

deve adquirir como língua materna a língua de sinais, que e considerada a língua 

natural dos surdos e, como Segunda língua, a língua oficial de seus pais (...) os autores 

ligados ao Bilinguismo percebem o surdo de forma bastante diferente dos autores 

oralistas e da Comunicação Total. Para os bilinguistas, o surdo não precisa almejar 

uma vida semelhante ao ouvinte, podendo assumir sua surdez. (GOLDFELD, 1997, p. 

38) 

 

O Bilingüismo propõe que o surdo comunique-se fluentemente na sua língua materna 

(língua de sinais) e na língua oficial de seu país. Existem duas vertentes dentro da filosofia 

Bilingue. Uma defende que a criança com surdez deve adquirir a língua de sinais e a 

modalidade oral da língua, o mais precocemente possível, separadamente. Posteriormente, a 

criança deverá ser alfabetizada na língua de seu país. Outra vertente acredita que se deve 

oferecer num primeiro momento apenas a língua de sinais e, num segundo momento, só a 

modalidade escrita da língua. A língua oral neste caso fica descartada.  

Sánches (1993 apud Goldfeld 1997) acredita ser necessário para o surdo adquirir a 

língua de sinais e a língua oficial de seu país apenas na modalidade escrita e não na oral. Já 

Perlin (1998) afirma que a escrita do surdo não vai se aproximar da escrita ouvinte, e não há 

que se exigir do surdo uma construção simbólica tão natural como a do ouvinte. Koslowski 

(1998) preconiza, entre outros instrumentos, a leitura precoce, desenvolvida a partir de 18 
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meses, como parte de sua proposta pedagógica, visando garantir aos surdos instrumentos para 

comunicação e estruturação do pensamento. 

Segundo Quadros (1997), o bilingüismo é uma proposta de ensino usada por escolas 

que propõem a tornar acessível à criança duas línguas no contexto escolar. Os estudos têm 

apontado para essa proposta como sendo a mais adequada para o ensino das crianças surdas, 

tendo em vista que considera a língua de sinais como língua natural e parte desse pressuposto 

para o ensino da língua escrita. 

A preocupação do bilingüismo é respeitar a autonomia das línguas de sinais 

organizando-se um plano educacional que respeite a experiência psicossocial e lingüística da 

criança com surdez. 

 

2.6 COMUNIDADE SURDA 

 

As comunidades surdas cada dia mais estão espalhadas pelo país, e como o Brasil é 

muito grande e diversificado, cada comunidade possui diferenças regionais e por causa destes 

fatores acabou se gerando algumas variações lingüísticas regionais. 

As escolas de surdos, mesmo sem uma proposta bilíngüe (língua portuguesa e língua 

de sinais), acabam propiciando o encontro do surdo com outro surdo, favorecendo as crianças, 

jovens e adultos o uso das Libras. Em muitas escolas de surdos há vários professores que já 

sabem ou estão aprendendo com “professores surdos” a língua de sinais, além de oferecer 

cursos também para os pais destas crianças. 

Para Strobel (2009) cultura surda é o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e de 

modificá-lo para que assim possa torná-lo acessível e habitável e fazer ajustes de acordo com 

as suas percepções visuais, que contribuem para a definição das identidades surdas e das 

“almas” das comunidades surdas. Isto significa que abrange a língua, as idéias, as crenças, os 

costumes e os hábitos de povo surdo. A pesquisadora surda descreve: 

 

[...] As identidades surdas são construídas dentro das representações possíveis da 

cultura surda, elas moldam-se de acordo com maior ou menor receptividade cultural 

assumida pelo sujeito. E dentro dessa receptividade cultural, também surge aquela 

luta política ou consciência oposicional pela qual o individuo representa a si mesmo, 

se defende da homogeneização, dos aspectos que o tornam corpo menos habitável, 

da sensação de invalidez, de inclusão entre os deficientes, de menos valia social 

(PERLIN, 2004, p. 77-78) 

 

A principal característica da comunidade surda é que ela é composta por um grupo de 

pessoas que vivem num determinado local, compartilham objetivos comuns aos dos seus 
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membros, e trabalham no sentido de alcançarem esses objetivos. Uma comunidade surda pode 

incluir pessoas que não são elas próprias surdas, mas que apóiam os objetivos da comunidade 

e trabalham em conjunto com as pessoas surdas para os alcançarem. Segundo Felipe (2007) os 

surdos por não se comunicarem com as pessoas ouvintes decidem relacionarem-se com 

pessoas surdas, talvez pela própria identidade e domínio da língua de sinais. Às vezes, a 

maneira como a sociedade cria piadas, demonstra a incompreensão da surdez. 

Por possuírem um mundo diferente, através da identidade e cultura os surdos possuem 

uma língua de visual-gestual, por isso com poucos sinais conseguem comunicarem-se através 

do olhar e expressão facial e corporal e também os Surdos sempre evitam tocar outro surdo 

por trás para evitar o acanhamento de um susto, a menos que, por brincadeira. Conforme 

Felipe, (2007, p. 197) diz “O surdo tem um modo próprio de olhar o mundo onde as pessoas 

são expressões faciais e corporais. Como fala com as mãos, evita usá-las desnecessariamente 

e quando as usam, possui uma agilidade e leveza que podem se transformar em poesia.” 

 A Comunidade Surda não é um "lugar" aonde pessoas surdas e ouvintes tem 

problemas de comunicação e marcam um local para conversação, mas um ponto de 

articulação cultural, política e de lazer, pois cada vez mais, os Surdos têm lutado por seus 

direitos e de cidadania. Como diz Trindade (2003) especificamente, não existe a chamada 

cultura inútil, absolutamente tudo é útil e deve ser considerado (p. 184). 

A diferença da comunidade surda e outras comunidades, é que distingue-se por ter 

uma língua própria - a língua de sinais - e, por isso, esta se dá numa modalidade espaço-

visual, indicada num olhar de mundo totalmente diferente da modalidade oral-auditiva. Com 

isso, apresenta costumes, história, cultura e estrutura social próprias, que a distinguem e a 

caracterizam das demais comunidades.  

Os Surdos, que freqüentam esses espaços de Surdos, convivem com duas comunidades 

e cultura: a dos surdos e a dos ouvintes, e precisam utilizar suas línguas; a Libras e a língua 

portuguesa. Portanto, numa perspectiva sócio-lingüística e antropológica, uma Comunidade 

Surda não é um lugar onde pessoas deficientes, que têm problemas de comunicação se 

encontram, mas um ponto de articulação política e social porque, cada vez mais, os Surdos se 

organizam nesses espaços enquanto minoria lingüística que lutam por seus direitos 

lingüísticos e de cidadania, impondo-se não pela deficiência, mas pela diferença (FELIPE, 

2007, p. 197).  

O surdo quando em contato com o seu espaço cultural, sua comunidade, cresce e 

desenvolve sua identidade, pois o convívio com outros surdos permite que o processo de 
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adaptação a sociedade seja mais fácil, assim sendo ele poderá socializar suas manifestações 

culturais e também lutar por seus direitos e sua língua. 

 

2.7 INCLUSÃO 

 

É difícil pensar que pessoas são excluídas do meio social em razão das características 

físicas que possuem, como cor da pele, cor dos olhos, altura, peso e formação física. As 

pessoas nascem com essas características e não podem mudar e nem serem culpadas por tê-

las.  

A inclusão está ligada a todas as pessoas que não têm as mesmas oportunidades dentro 

da sociedade. Mas os excluídos socialmente são também os que não possuem condições 

financeiras dentro dos padrões impostos pela sociedade, além dos idosos, os negros e os 

portadores de deficiências físicas, como cadeirantes, deficientes visuais, auditivos e mentais. 

Existem as leis específicas para cada área, como a das cotas de vagas nas universidades, em 

relação aos negros, e as que tratam da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho. 

O mundo sempre esteve fechado para mudanças, em relação a essas pessoas, porém, a 

partir de 1981, a ONU (Organização das Nações Unidas) criou um decreto tornando tal ano 

como o Ano Internacional das Pessoas Portadoras de Deficiências (AIPPD), a partir de então 

foram reconhecidos alguns direitos como cidadãos na sociedade, surgindo oportunidades no 

mercado de trabalho, preferências em ônibus, filas, bancos, etc. Isso proporcionou uma 

conquista bastante significativa e que através delas os portadores de necessidades especiais, 

ganham forças para cada vez mais mostrar a sociedade de que as pessoas especiais são tão 

capazes quanto qualquer outro cidadão. 

Segundo Marisa Faermann Eizirik (2000), "na inclusão o que está em jogo é a ruptura 

com o conceito estático do homem, de mundo, de conhecimento; é a necessidade de cruzar 

experiências, de compartilhar caminhos, de compreender a complexidade e a diversidade 

através da abertura de canais para o diferente, o que não é meu, nem igual ao meu, mas por 

isso mesmo, merece respeito. E esse respeito descortina a possibilidade da descoberta de 

coisas. pessoas, situações, - insuspeitáveis, fascinantes. - É certo que esse caminho provoca 

ferimentos pela insegurança, pela quebra de certezas, de normas estáveis." 

Nossa cultura tem uma experiência ainda pequena em relação à inclusão social, ainda 

existem pessoas que criticam a igualdade de direitos e não querem cooperar com aqueles que 
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fogem dos padrões de normalidade estabelecido por um grupo que é a maioria. E é importante 

lembrar que aos olhos dos portadores de necessidades especiais, também somos diferentes. 

 

2.7.1 A Escola Inclusiva 

 

A Escola é a instituição responsável pela passagem da vida particular e familiar para o 

domínio público, tendo assim função social reguladora e formativa para os alunos. 

  

A Escola é a instituição por intermédio da qual a criança se introduz no mundo 

público, e daí o papel do Estado em relação a todas elas. À família cabe o dever de 

garantir à criança o que é típico do domínio privado do lar, e ao Estado cabe garantir 

o direito indispensável da criança à educação Escolar, pois é ela que faz a transição 

entre essas duas vidas (MANTOAN, 2006, p. 11). 

  

Acima de tudo, a Escola tem a tarefa de ensinar os alunos a compartilhar o saber, os 

sentidos diferentes das coisas, as emoções, a discutir, a trocar pontos de vista. É na Escola que 

desenvolvemos o espírito crítico, a observação e o reconhecimento do outro em todas as suas 

dimensões. 

 

As escolas inclusivas propõem um modo de se constituir o sistema educacional que 

considera as necessidades de todos os alunos e que é estruturado em função dessas 

necessidades. A inclusão causa uma mudança na perspectiva educacional, pois não 

se limita a ajudar somente os alunos que apresentam dificuldades na escola, mas 

apoia a todos: professores, alunos, pessoal administrativo, para que obtenham 

sucesso na corrente educativa geral (MANTOAN, 1997, p.121) 

 

Muito freqüentemente, as diferenças entre alunos são vistas como um problema. 

Muitas pessoas acreditam que as diferenças dos alunos em relação a ajustes educacionais são 

dificuldades que necessitam ser trabalhadas, melhoradas ou os alunos precisam estar 

“prontos” (homogeneizados) para se encaixarem em uma situação de aprendizagem. Essa 

visão pode ser um grande inconveniente, prejudicando, assim, o processo de aprendizagem 

nas salas de aula que tentam promover valores e oportunidades de aprendizagem inclusivas 

para todos os alunos. 

 Para que a inclusão seja bem sucedida, as diferenças dos alunos devem ser 

reconhecidas como um recurso positivo. As diferenças entre os alunos devem ser 

reconhecidas e capitalizadas para fornecer oportunidades de aprendizagem para todos os 

alunos da classe. 
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Segundo Diniz e Vasconcelos (2004, p. 23), o princípio fundamental da Educação 

Inclusiva consiste em que todas as crianças devem aprender juntas, onde isso for possível, não 

importando quais dificuldades ou diferenças elas possam ter.  

No sistema de ensino inclusivo é a escola que se reorganiza para atender a 

especificidade de cada aluno. Sendo assim, o foco da integração é o aluno com deficiência e o 

foco da inclusão é o sistema de ensino que tem que oferecer um ensino de qualidade a todos. 

O processo de inclusão se refere a um processo educacional que visa estender ao máximo a 

capacidade da criança portadora de deficiência na escola e na classe regular. Envolve fornecer 

o suporte de serviços da área de Educação Especial através dos seus profissionais. A inclusão 

é um desafio que precisa ser superado a cada dia. 

Werneck (1997) diz: “O processo de inclusão beneficia a todos os alunos. Ele é 

indiscutível para a construção da idéia de cidadania e sociabilidade. Falo de uma sociedade 

mais justa e igualitária, na qual as diferenças sejam consideradas e respeitadas” (p. 56). 

A Escola Inclusiva beneficia a todos os alunos, indiscutivelmente; e beneficia, 

também, a construção de uma identidade mais ética e com valores mais humanitários e 

democráticos, favorece a construção da cidadania e a sociabilidade, o que promoverá uma 

sociedade mais justa e igualitária. 
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

 Antes de iniciar a pesquisa realizamos um primeiro contato com a escola 21 de Abril, 

para solicitar a permissão da diretora Carla Suzete Barba e assim com a liberação foi possível 

realizar a pesquisa.  

 

3.1 ABORDAGEM DA PESQUISA  

 

Com o objetivo de apresentar um estudo sobre o que os alunos surdos pensam sobre o 

processo de inclusão em escolas públicas e também saber quais as dificuldades destes alunos 

dentro deste processo foi realizada uma pesquisa de campo do tipo exploratória e descritiva 

com abordagem qualitativa, uma vez que possibilitou o contato direto e constante com os 

colaboradores da pesquisa, dando oportunidade para a realização de uma coleta de dados 

descritivos, no qual procura relatar as perspectivas dos participantes envolvidos.  

De acordo com Bogdan e Biklen (1982 apud LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 11): “A 

pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador 

como seu principal instrumento”.  

A pesquisa nos proporciona um contato direto com o cotidiano, ela contribui para um 

maior envolvimento por parte do pesquisador, e isso acaba acarretando numa maior eficiência 

nos resultados da pesquisa.  

 

3.2 COLABORADORES DA PESQUISA  

 

A população que foi convidada a participar da pesquisa constituiu-se em oito alunos 

surdos da sala do 8º ano, da Escola 21 de Abril de Porto Velho. Para tanto contamos com a 

ajuda da professora Edilânia Dias e também da interprete Nágila do 8º ano que me atenderam 

muito bem. 

A escola 21 de Abril é uma escola com inclusão escolar, no entanto a educação para os 

alunos surdos é aplicada em salas de ensino especial. Na escola são 5 salas de educação 

especial, 5º ao 9º ano.   
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3.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

Foi realizada uma pesquisa de campo na escola, localizada na cidade de Porto Velho. 

Sabemos que a aprendizagem da língua portuguesa escrita para os surdos é completamente 

diferente da escrita dos ouvintes, os alunos surdos escolarizados às vezes têm pouco ou 

nenhum domínio da língua portuguesa escrita, de acordo com Brasil (2004 apud Svartholm, 

1998, p. 38) 

 

'Ninguém esperaria que uma criança ouvinte adquirisse uma língua com base apenas 

em fragmentos indefinidos dessa língua. Então, por que deveríamos esperar que uma 

criança surda o fizesse quando a fala é considerada obrigatória para o aprendizado 

de uma língua \oral\? E ninguém esperaria que uma criança ouvinte aprendesse uma 

língua com alguém que mistura fragmentos de duas línguas totalmente diferentes, 

usando algumas palavras de uma língua em estruturas frasais pinçadas de outra 

língua. Então, por que devería-mos esperar que uma criança surda aprendesse uma 

língua desse modo, quando tipos diferentes de sistemas inventados de fala e sinais 

são utilizados?'.   

 

Desta forma foi pensando nas dificuldades de aprendizagem da língua portuguesa 

escrita que as perguntas da entrevista que seria feita aos alunos foram adaptadas para um 

questionário com 12 questões objetivas e abertas. Através do questionário elaborado e das 

respostas obtidas foi possível conhecer a opinião dos alunos surdos. 
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4. RELATO, APRESENTAÇAO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Ao chegar à escola 21 de Abril fui muito bem atendida por uma funcionária chamada 

Anna Cecília, logo depois a Diretora Carla Suzete Barba me deu a liberação para aplicar os 

questionários. Anna me encaminhou pra uma sala de 6º ano, onde a professora gentilmente 

me disse que não poderia me atender, então fui encaminhada para uma sala de 7º ano e a 

professora também não pôde me atender, assim ela pediu para que uma aluna surda me 

levasse até a sala do 8º ano, no qual a professora Edilânia Dias permitiu que eu aplicasse o 

questionário na sala.  

Na escola 21 de Abril as salas são especiais, no 8º ano estudam 10 alunos surdos, no 

entanto neste dia tinha faltado duas alunas, com a ajuda da Intérprete Nágila Bandeira foi 

possível aplicar o questionário aos 8 estudantes. Eu lia as perguntas do questionário e ela 

traduzia a eles, foi uma experiência incrível e estranha, pois a minha falta de conhecimento 

fez me sentir em outro país, não entendia nada, eu pude presenciar a falta de comunicação 

entre surdos e ouvintes, e não é agradável, isto como pedagoga me vez refletir na minha 

necessidade de um curso específico de Libras.  

Ao conversar com a professora, ela me disse que era o primeiro ano dela como 

professora na educação especial, mas como trabalha ha alguns anos na escola e sempre teve 

contanto com os alunos surdos ela disse que “conseguia se virar quando era necessário”. A 

intérprete trabalha há 10 anos com Libras, então pude observar a facilidade de comunicação 

entre elas e os alunos, quando não entendiam a pergunta do questionário, ela traduzia 

novamente, uma das alunas teve mais dificuldade, então quando terminamos todas as 

questões, ela traduziu e explicou novamente tudo o que a aluna não tinha entendido. A 

paciência e dedicação são fundamentais para um intérprete e para o professor, pois 

proporciona uma boa relação entre alunos, intérpretes e professores.  

Ao analisar os dados coletados da entrevista, pude perceber que praticamente todos os 

alunos, tinham a mesma opinião sobre as questões, uma vez que o questionário elaborado 

continha em sua grande parte perguntas diretas. Os dados retirados dessa entrevista serão aqui 

apresentados em seqüência. 
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4.1 ENTREVISTA COM OS ALUNOS SURDOS 

 

Quando perguntado aos alunos o que pensavam sobre a Inclusão dos Surdos, eles 

foram bem categóricos, praticamente todos disseram não, exceto o aluno 2, ele diferente dos 

demais concorda com a Inclusão.  

 

Quadro 2 – Inclusão dos Surdos 

Você concorda com a Inclusão Escolar dos Surdos? 

Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 Aluno 4 Aluno 5 Aluno 6 Aluno 7 Aluno 8 

Sim Não Não Não Não Não Não Não 
Fonte: Questionário de pesquisa de campo, 2012/1. 

 

Podemos então perceber que na opinião desses alunos surdos a idéia de uma sala 

inclusiva não é aceita, no entanto a educação inclusiva é um processo que afirma a educação 

conjuntamente e de maneira incondicional nas salas de ensino regulares, no qual surdos e 

ouvintes façam parte.  

De acordo com a Declaração de Salamanca de Junho de 199711: 

• aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola 

regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na criança, 

capaz de satisfazer a tais necessidades, 

• escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais 

eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras, 

construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos;  

 

Segundo a Declaração de Salamanca, muitas crianças experimentam dificuldades de 

aprendizagem e, portanto possuem necessidades educacionais especiais em algum ponto 

durante a sua escolarização, por isto as escolas devem buscar formas de educar tais crianças 

bem-sucedidamente, incluindo aquelas que possuam desvantagens severas. A Declaração 

também afirma que “qualquer pessoa portadora de deficiência tem o direito de expressar seus 

desejos com relação à sua educação, tanto quanto estes possam ser realizados” e na opinião 

dos alunos surdos entrevistados a inclusão pode ser feita em salas especiais dentro da escola 

regular, ou seja, a essa opinião reforça a idéia de ensino especial e não de inclusão escolar. 

A inclusão escolar é a oportunidade de proporcionar aos alunos da escola, um 

aprendizado no qual todos, tanto os surdos, quanto os ouvintes percebam que cada um 

diferente, cada pessoa pensa, age e tem necessidades diferentes. Baseado nessa idéia de 

diferença a escola deve proporcionar métodos no qual estimule o convívio entre surdos e 

                                                           
11 http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf 
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ouvintes para que dessa forma não se desenvolva um ambiente excludente em uma escola 

inclusiva.  

 

Quadro 3 – Inclusão Escolar como Direito das Pessoas com Deficiência 

Você reconhece a Inclusão Escolar como um Direito das Pessoas com Deficiência? 

Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 Aluno 4 Aluno 5 Aluno 6 Aluno 7 Aluno 8 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Fonte: Questionário de pesquisa de campo, 2012/1. 

 

Os alunos surdos concordam que a Inclusão é um direito das pessoas com deficiência, 

como demonstra o Quadro 3(acima), para eles todos devem ter acesso a educação, desde que 

este processo de inclusão seja feito em salas especiais. O Decreto nº 6.94912, de 25 de Agosto 

de 2009, artigo 24 sobre a educação declara que:  

 

1.Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. 

Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de 

oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em 

todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida, com os seguintes 

objetivos:  

a) O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e auto-

estima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades 

fundamentais e pela diversidade humana; 

b) O máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e da 

criatividade das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e 

intelectuais; 

c) A participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre.  

2.Para a realização desse direito, os Estados Partes assegurarão que:  

a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob 

alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do 

ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino secundário, sob alegação de 

deficiência; 

b) As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino primário inclusivo, de 

qualidade e gratuito, e ao ensino secundário, em igualdade de condições com as 

demais pessoas na comunidade em que vivem; 

c) Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam 

providenciadas; 

d) As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito do sistema 

educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação; 

e) Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas em ambientes que 

maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de 

inclusão plena. 

 

Este Decreto regulamenta os direitos de todas as pessoas com deficiência a educação, 

ele afirma que as pessoas com deficiência podem ter acesso ao ensino primário inclusivo, de 

                                                           
 

12 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm 
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qualidade e gratuito, e ao ensino secundário, em igualdade de condições com as demais 

pessoas na comunidade em que vivem e que devem ser providenciadas adaptações razoáveis 

as necessidades deles e que no âmbito do sistema educacional geral, eles recebam apoio 

necessário para facilitar o seu aprendizado. 

Foi perguntado aos alunos surdos o que é uma Escola Inclusiva e de acordo com o 

quadro 4 (abaixo), todos responderam que “escola inclusiva é aquela que possibilita o acesso 

de alunos com necessidades educacionais especiais às escolas e classes comuns da rede 

regular de ensino”. Ao analisar a questão percebe-se pelas respostas que todos os alunos têm 

consciência de que a educação inclusiva deve ser oferecida nas redes públicas de ensino. 

Conforme a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, No artigo 58, 

em seus parágrafos 1º, 2º e 3º dizem que: 

 

§ 1º. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, 

para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.  

§ 2º. 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.  

§ 3º. A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na 

faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil.  

 

A educação especial é entendida como a modalidade de ensino voltada para a 

formação do indivíduo e tem como objetivo quebrar as barreiras que impedem a criança de 

exercer a sua cidadania. Veja o quadro: 

 

Quadro 4 – Escola Inclusiva 

Escola Inclusiva é: 

A) Um sistema, separado, de educação das crianças com deficiência com apoio 

especializado em escolas especiais. 

B) Aquela que possibilita o acesso de alunos com necessidades educacionais 

especiais às escolas e classes comuns da rede regular de ensino. 

C)  Aquela onde seus professores atendem a esses alunos com atividades 

adaptadas a cada tipo de grau de deficiência. 

D) Não tenho conhecimento. 

Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 Aluno 4 Aluno 5 Aluno 6 Aluno 7 Aluno 8 

B B B B B B B B 
Fonte: Questionário de pesquisa de campo, 2012/1. 

 

Quanto ao domínio de LIBRAS pelos alunos as respostas evidenciaram que todos dominam a 

Libras, veja o quadro: 
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Quadro 5 – Domínio da Libras 

Você domina a Libras? 

Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 Aluno 4 Aluno 5 Aluno 6 Aluno 7 Aluno 8 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Fonte: Questionário de pesquisa de campo, 2012/1. 

  

A língua de sinais para os surdos é tão eficaz quanto a língua oral para os ouvintes, ela 

possui estrutura gramatical própria, permite a expressão de qualquer significado, ela contém 

todos os mecanismo adequados de comunicação, é uma língua plena e com diferenças e 

variações regionais. Conforme SKLIAR (1997, p. 141): 

 

A língua de sinais constitui o elemento identificatório dos surdos, e o fato de 

constituir-se em comunidade significa que compartilham e conhecem os usos e 

normas de uso da mesma língua, já que interagem cotidianamente em um processo 

comunicativo eficaz e eficiente. Isto é, desenvolveram as competências linguísticas e 

comunicativa - e cognitiva - por meio do uso da língua de sinais própria de cada 

comunidade de surdos. 

 

A Libras permite ao surdo uma forma de comunicação diferente que deve ser 

respeitada, pois trata-se de uma língua legalmente reconhecida, e além do mais a língua de 

sinais cumpre com os aspectos linguísticos, uma vez que possui todo o processo próprio da 

língua, que leva a comunicação. 

Perguntamos ainda onde aprenderam a Libras e de acordo com o quadro 6, todos os 

alunos aprenderam a Libras no CENE, veja o quadro: 

 

Quadro 6 – O aprendizado da Libras 

Onde aprendeu a Libras? 

Com a família 

No CENE 

Na Escola Inclusiva 

Em outro. Onde? 

Aluno 1 No CENE 

Aluno 2 No CENE 

Aluno 3 No CENE 

Aluno 4 No CENE 

Aluno 5 No CENE 

Aluno 6 No CENE 

Aluno 7 No CENE 

Aluno 8 No CENE 
Fonte: Questionário de pesquisa de campo, 2012/1. 
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O Cene- Centro Educacional Professor Abnael Machado de Lima é uma escola que 

atende alunos surdos, do 1º ao 5º ano, tendo em seus quadros um professor e uma professora 

que também são surdos. Os professores surdos atuam como monitores, ficando em sala de 

aula com os demais professores, auxiliando nas dificuldades de comunicação que surgem e no 

reforço dos aspectos pedagógicos.13 

As escolas que tem matriculados alunos com deficiência auditiva devem ter em seu 

quadro de funcionários intérprete de língua de sinais, baseado na Lei nº10. 098 de 19 de 

Dezembro de 2000, artigo 18, que diz:  

 

O Poder Público implementará 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. 

 

A lei declara que as escolas devem ser adequadas para atender aos alunos com 

deficiência, disponibilizando intérpretes que possibilitem com um melhor aprendizado e 

também facilitem a comunicação entre surdos e ouvintes. Portanto perguntamos aos alunos se 

na escola tem intérprete e as respostas foram: 

 

Quadro 7 – Intérprete na escola 

Na escola onde estuda tem Intérprete? 

Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 Aluno 4 Aluno 5 Aluno 6 Aluno 7 Aluno 8 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Fonte: Questionário de pesquisa de campo, 2012/1. 

 

A lei garante o direito aos alunos com deficiência auditiva de terem um intérprete em 

sala. O decreto n° 5.296 de 2 de dezembro de 2004 no artigo 6°, inciso III diz: 

 

III. Serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por 

intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e no 

trato com aquelas que não se comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdocegas, 

prestado por guias-intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento; 

 

A presença do intérprete em sala de aula é fundamental, principalmente quando o 

professor não domina a língua de sinais, pois é ele quem faz a intermediação da comunicação 

entre aluno surdo e professor. 

Procuramos ainda saber se os professores dominam a libras e ao que consta no quadro 

8: 
                                                           
13 http://www.rondonia.ro.gov.br/noticias.asp?id=4246&tipo=Mais%20Noticias 
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Quadro 8 – Professores e o domínio da Libras 

Os professores dominam a Libras? 

Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 Aluno 4 Aluno 5 Aluno 6 Aluno 7 Aluno 8 

Não Não Não Não Não Não Não Não 
Fonte: Questionário de pesquisa de campo, 2012/1. 

 

De acordo com as respostas do quadro 8, os professores não dominam a Libras. 

Quando o docente não conhece a Libras a falta de comunicação interfere na relação 

aluno/professor, por isso é muito importante que o professor aprenda a lidar com as 

necessidades educacionais específicas e também aprenda a Libras. A Lei n.º 10.436 de 24 de 

Abril de 2002, no artigo 4º diz que: 

 

Art. 4o O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, 

municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação 

de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio e 

superior, do ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, como parte integrante 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, conforme legislação vigente.  

 

Para que não exista exclusão, ou até mesmo falta de comunicação os professores 

devem estar preparados para atender alunos com deficiência auditiva e se conhecerem a 

língua de sinais terá uma maior interação com os alunos, isto possibilitará uma melhor 

comunicação, facilitando assim o aprendizado dos alunos surdos. 

Perguntamos também se os surdos conhecem a história da educação dos surdos e 

como mostra o quadro 9, as alunos surdos não tem conhecimento sobre a história da Educação 

dos Surdos. Veja o quadro: 

 

Quadro 9 – História dos Surdos 

Você conhece a história da Educação dos Surdos? 

Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 Aluno 4 Aluno 5 Aluno 6 Aluno 7 Aluno 8 

Não Não Não Não Não Não Não Não 
Fonte: Questionário de pesquisa de campo, 2012/1. 

 

A história da educação de surdos não é uma história difícil de ser analisada e 

compreendida, ela evolui continuamente, teve seus momentos obscuros e marcantes, mas 

agora vivemos momentos históricos caracterizados por mudanças e surgimento de 

oportunidades. É preciso que esta história seja contada, o ideal seria se ela fosse incluída e 

fizesse parte das disciplinas que são ensinadas aos alunos surdos, pois toda esta trajetória faz 

parte das raízes dos surdos, e é essencial que todos saibam de suas origens, da luta, do avanço, 

das conquistas que os surdos tiveram ao longo de toda esta década.  
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Quanto à metodologia de ensino mais adequada para alunos surdos eles responderam 

que: 

Quadro 10 – Metodologia para os Surdos 

Qual a metodologia mais adequada para os Surdos? 

Oralismo 

Comunicação Total 

Bilinguismo 

Aluno 1 Bilinguismo 

Aluno 2 Bilinguismo 

Aluno 3 Bilinguismo 

Aluno 4 Bilinguismo 

Aluno 5 Bilinguismo 

Aluno 6 Bilinguismo 

Aluno 7 Bilinguismo 

Aluno 8 Bilinguismo 
Fonte: Questionário de pesquisa de campo, 2012/1. 

  

De acordo com os dados, para os alunos surdos o bilingüismo é a melhor metodologia 

de ensino. As pesquisas têm mostrado que essa proposta é a mais adequada para o ensino de 

crianças surdas, tendo em vista que considera a língua de sinais como primeira língua e a 

partir daí se passam para o ensino da segunda língua que é o português que pode ser na 

modalidade escrita ou oral. “Para os bilinguistas, o surdo não precisa almejar uma vida 

semelhante ao ouvinte, podendo assumir sua surdez.” (Goldfeld, 1997, p. 38) 

Na escola bilíngue a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS é adotada como a primeira 

língua, pois é através dela que o aluno surdo desenvolverá seus aspectos cognitivos, sócio-

afetivo-emocional e linguístico. É só depois de aprender a língua de sinais na escola, que o 

aluno surdo passa a aprender como sua segunda língua o português na modalidade escrita. 

Quanto ao fato de pertencer à comunidade surda constamos que: 

 

Quadro 11 – Comunidade Surda 

Você pertence à Comunidade Surda? 

Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 Aluno 4 Aluno 5 Aluno 6 Aluno 7 Aluno 8 

Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim 

Onde se encontram?  

Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 Aluno 4 Aluno 5 Aluno 6 Aluno 7 Aluno 8 

Praça 

do baú 

Praça 

do baú 
- 

Praça 

do baú 

Praça 

do baú 

Praça 

do baú 

Praça 

do baú 

Praça 

do baú 
Fonte: Questionário de pesquisa de campo, 2012/1. 
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Como mostra o quadro 11(acima), praticamente todos os alunos surdos pertencem à 

comunidade surda, pude observar que o aluno 3 que não faz parte da comunidade teve 

dificuldade em entender algumas perguntas, foi preciso uma atenção especial a ele, a 

interprete e a professora comentaram que os pais não sabiam a Libras e que ela realmente 

tinha mais dificuldades em entender o que era traduzido dos que os demais alunos surdos. 

Segundo Strobel: 

 

Então entendemos que a comunidade surda de fato não é só de sujeitos surdos, há 

também sujeitos ouvintes- membros de família, intérpretes, professores, amigos e 

outros- que participam e compartilham os mesmos interesses em comuns em uma 

determinada localização. (...) Em que lugares? Geralmente em associação de surdos, 

federações de surdos, igrejas e outros. (STROBEL, 2008, p.29). 

 

O surdo quando em contato com o seu espaço cultural, sua comunidade, cresce e 

desenvolve sua identidade, pois o convívio com outros surdos e também ouvintes permite a 

troca de conhecimentos e experiências e com isso acaba motivando ainda mais os 

relacionamentos sociais, no qual todos compartilham e participa.  

Sobre a relação alunos surdo e alunos ouvintes identificamos que: 

 

Quadro 12 – Relação alunos surdos e alunos ouvintes 

Como é a Relação dos alunos surdos com alunos ouvintes? 

Aluno 1 Bom ajudar ouvir ensine dar aprender legal bom. 

Aluno 2 Bom, legal 

Aluno 3 Difícil ouvinte comunicação 

Aluno 4 Legal ajudar bom 

Aluno 5 Bom legal ensine ajudar 

Aluno 6 Bom, legal 

Aluno 7 Legal ajudar bom 

Aluno 8 Bom legal ouvintes? Amigos 

Fonte: Questionário de pesquisa de campo, 2012/1. 

 

Como mostra o quadro 12, todos os alunos, exceto o aluno 3 tem uma relação boa com 

os ouvintes. O aluno 3 menciona a parceria de alunos ouvintes com os surdos como “difícil 

ouvinte comunicação” para ele os alunos ouvintes não sabem como se relacionar com os 

alunos surdos, ficando meio difícil de ter uma boa relação, mas o restante dos alunos surdos 

disseram que a relação é “bom, legal, ajudar, ensine, aprender, ouvintes? amigos” , segundo 

eles a relação é fácil, o aluno 1, 4, 5, 7 disseram que gostam de ensinar aqueles que se 

interessam ou simplesmente tentam ajudar um amigo ouvinte a entende-los, facilitando assim 

a comunicação entre eles. 
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A educação de surdos passa por um momento de transição importante porque “o que 

está mudando são as concepções sobre o sujeito surdo, as descrições em torno de sua 

língua, as definições sobre as políticas educacionais, a análise das relações de 

saberes e poderes entre adultos surdos e ouvintes” (SKLIAR, 2005, p.7). 

 

As mudanças sobre as concepções do sujeito surdo para os ouvintes são muito 

relevantes, mas, no entanto é importante lembrar que apesar de existir a comunicação entre 

surdos e ouvintes, na maior parte do tempo a falta de comunicação prevalece, sobretudo 

quando as narrativas não acontecem em um código conhecido por ambos, seja ele gesto ou 

palavra. 

Quanto aos desafios da inclusão escolar, como mostra o quadro 13, os alunos 

conseguem superar os desafios da Inclusão Escolar dos Surdos, eles disseram que conseguem 

se comunicar, até comentaram que “conseguiam se virar com a moça que trabalha na 

cantina”. Só o aluno 3, que diferente demais disse que os maiores desafios para ele é a falta de 

comunicação entre os alunos surdos e os ouvintes. 

 

Quadro 13 – Desafios da Inclusão Escola dos Surdos 

Quais são os maiores desafios da Inclusão Escolar dos Surdos? 

Aluno 1 Sentimento bom tem 

Aluno 2 Bom, legal 

Aluno 3 Pessoa comunicação 

Aluno 4 Sim bom 

Aluno 5 Bom fácil 

Aluno 6 Bom, legal 

Aluno 7 Bom fácil 

Aluno 8 Bom legal 
Fonte: Questionário de pesquisa de campo, 2012/1. 

 

Observamos que as maiores dificuldades encontram-se na forma de comunicação entre 

os alunos surdos e ouvintes, mesmo com todas as dificuldades os alunos surdos procuram 

desenvolver seu aprendizado junto aos ouvintes. 

De acordo com a Federação Nacional dos Surdos (FENEIS), aprender a língua oral 

não favorecerá a verdadeira inclusão dos surdos no mundo dos ouvintes, e como podemos 

perceber com o amparo de várias leis a língua de sinais vem a cada dia ganhando mais 

espaços na sociedade ouvinte, e isto tem permitido a interação entre a comunidade surda e a 

comunidade ouvinte.  

Apesar de a inclusão estar em foco na área da educação, percebe-se que os professores 

não dominam a Libras e são poucos que sabem como ensinar esses alunos. É muito 
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importante que cada professor tenha a conscientização de inovação e estejam abertos para 

buscar novas experiências, pois só desta forma eles poderão atender a todos as especificidade 

de seus alunos.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação das pessoas surdas, por muitos anos, desenvolveu-se de forma 

preconceituosa. Houve um padrão consistente de evolução em que podemos dizer, que o que 

prevaleceu foi a desigualdade social. As pessoas deficientes eram destacadas por possuírem 

características divergentes daquelas instituídas pela sociedade. Hoje, no entanto finalmente a 

educação dos surdos está cada dia mais ganhando espaço na sociedade. A lei que os defendem 

os empurra para frente e a cada dia que passa aquela história sóbria do passado, fica cada vez 

mais distante desta realidade, no qual eles conseguiram conquistar os direitos como cidadão, 

sua cultura, sua liberdade de expressão e também seu espaço no ambiente escolar.  

Esta pesquisa teve como foco saber qual a opinião dos alunos surdos sobre a inclusão. 

A partir dos dados coletados da opinião dos alunos surdos, constatou-se que segundo 

os surdos os professores não sabem Libras, no entanto é preciso relembrar que a formação do 

professor deve ser um processo contínuo, é fundamental que os profissionais considerem e 

valorizem o processo de inclusão, por isso é importante que o professor saiba como trabalhar 

com alunos com necessidades educacionais específicas, mas para que isso ocorra é preciso 

que ele domine a língua de sinais, assim ele saberá como poderá ensinar os alunos surdos. 

Quando o professor não domina a língua de sinais e precisa do intérprete pra se comunicar 

com os alunos surdos a “falta de comunicação” poderá afetar  a relação aluno/professor, e esta 

impossibilidade de comunicação não favorece o convívio social e acaba gerando a exclusão, 

por isto, para oferecer uma educação de qualidade é essencial que o professor seja capacitado, 

pois só assim ele poderá atender e dar suporte aos alunos com necessidades especiais.  

A inclusão não se faz apenas com boa vontade e legislação avançada. Deve se ter a 

clareza de que promover a inclusão, não significa apenas, permitir que um aluno com 

necessidades especiais adentre uma escola regular, mas principalmente, garantir que lhe sejam 

oferecidas condições de aprendizagem, desenvolvimento social, cognitivo e afetivo, por ser 

ele um sujeito de direitos e cidadão. 

Foi constado através da pesquisa que os alunos surdos entrevistados concordam que a 

inclusão é um direito de todos os que precisam de educação especial, mas por ser difícil a 

comunicação entre surdos e ouvintes os alunos surdos preferem estudar em salas especiais, 

pois para eles a falta de comunicação proporcionaria uma sala excludente e não inclusiva e o 

ambiente de uma sala especial proporciona um melhor aprendizado, pois apesar das 

necessidades e diferenças especiais de cada um, essas diferenças não impedem a comunicação 

entre eles.  
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Para que a inclusão escolar de fato aconteça, é preciso que a escola desenvolva a 

conscientização de que cada aluno tem uma necessidade especial diferente, é preciso que os 

professores como também toda a equipe pedagógica da escola esteja preparada para atender a 

demanda de alunos. A escola deve adaptar-se aos seus alunos, proporcionando a capacitação 

dos funcionários, inovando suas metodologias e adequando a estrutura escolar para atender a 

todos os alunos, especialmente os alunos com necessidades específicas.  

Na opinião dos alunos surdos entrevistados a melhor metodologia de ensino é o 

bilingüismo, essa metodologia considera a língua de sinais como língua materna, nela o surdo 

deve primeiro aprender a Libras, e só depois de ter adquirido a Libras, aprender a língua 

portuguesa como sua segunda língua.  

A inclusão representa um grande desafio para as escolas, pois elas precisam levar em 

conta a ampla diversidade das características e necessidades dos alunos, adotando um modelo 

nele centrado e não no conteúdo, com ênfase na aprendizagem e não apenas, no ensino. Para 

atingir este ideal as escolas ainda precisam avançar muito, mas podemos admitir que o 

primeiro passo já foi dado, a inclusão escolar é um direito no qual todos com necessidades 

especiais podem ter acesso e quando a escola, juntamente com os funcionários, interpretes e 

professores aceitam a enfrentar este desafio, eles estão contribuindo para a o ingresso e 

permanência dos educando surdo no ambiente escolar, já que o princípio fundamental da 

escola inclusiva é de que todos os alunos sempre que possível devem aprender juntos, 

independente de suas dificuldades ou diferenças. 
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APÊNDICE A – Questionário com as questões das Entrevistas com os alunos surdos. 
 
 
 
Caros alunos, esta pesquisa tem por finalidade realizar um diagnóstico sobre o 

pensamento dos alunos surdos, a cerca da Inclusão Escolar no Ensino Regular. 

Sua privacidade está assegurada, ficando garantido o sigilo e a confidencialidade, 

uma vez que você não será identificado nominalmente e os resultados serão divulgados de forma 

geral, considerando o conjunto de dados. 

Sua participação é muito importante e será determinante para que esta pesquisa 

possa ser realizada com êxito, pois contribuirá para a melhor compreensão do fenômeno 

pesquisado.  

Desde já agradeço: Loíde Teixeira da Silva (pesquisadora) 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1. Nome da Escola:_________________________________________________________  

 

2. Você concorda com a Inclusão Escolar dos Surdos? 

(   )Sim                                

(   )Não 

 

3. Você reconhece a Inclusão Escolar como um Direito das Pessoas com Deficiência? 

(   )Sim                                

(   )Não 

 

4. Escola Inclusiva é: 

a) ( ) Um sistema, separado, de educação das crianças com deficiência com apoio especializado em 

escolas especiais. 

b) (    ) Aquela que possibilita o acesso de alunos com necessidades educacionais especiais às 

escolas e classes comuns da rede regular de ensino. 

c) (   ) Aquela onde seus professores atendem a esses alunos com atividades adaptadas a cada tipo de 

grau de deficiência. 

d) (    ) Não tenho conhecimento. 

 

5. Você domina a Libras? 

(   )Sim                                

(   )Não 

 

6. Como aprendeu a Libras? 

(   ) Com a família 

(   ) No CENE 

(   ) Na Escola Inclusiva 

(   ) Em outro.  Onde? _______________________________________ 

 

7. Na escola onde estuda tem Intérprete? 

(   )Sim                                

(   )Não 

 

8. Os professores dominam a Libras? 

(   )Sim                                

(   )Não 
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9. Você conhece a história da Educação dos Surdos? 

(   )Sim                                

(   )Não 

 

10. Qual a metodologia mais adequada para os Surdos? 

(   ) Oralismo 

(   ) Comunicação Total 

(   ) Bilinguismo 

 

11. Você pertence à Comunidade Surda? 

(   )Sim                                

(   )Não 

 

 Onde se encontram? _______________________________________________ 

 

12. Como é a Relação dos alunos surdos com alunos ouvintes? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

13.  Quais são os maiores desafios da Inclusão Escolar dos Surdos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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