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RESUMO 
  

A importância de refletir sobre a inclusão de estudantes Surdos na escola regular 
caminha paralelamente à urgência de preparar os estudantes ouvinte para 
acolherem os estudantes Surdos para convivência. Neste sentido, a presente 
pesquisa parte da problemática: em que medida é possível desenvolver no espaço 
escolar relações comunicativas entre Surdos e ouvintes, por meio do ensino de 
Libras, e como isso pode melhorar os aspectos relacionados à inclusão escolar dos 
Surdos? Quais os resultados podem ser trazidos para o processo de inclusão 
escolar com a vivência linguística no ambiente escolar, se os ouvintes aprenderem o 
básico da Língua de Sinais, para se comunicarem com o aluno surdo? A partir disso, 
propomos a alcançar o objetivo geral de: Investigar as relações entre Surdos e 
ouvintes. Como se comunicam. Avaliar os efeitos de um curso básico de LIBRAS 
para estudantes ouvintes. A pesquisa foi concretizada em sete fases, onde na 
primeira fase foram realizadas as revisões de literatura e levantamentos 
bibliográficos sobre as bases teóricas, na segunda fase foi feito a coleta de dados 
por meio da observação, e nesse primeiro momento foi identificado que  Surdo é 
acompanhado por interprete no desenvolvimento das atividades escolares, no 
entanto, na ausência desse intérprete os estudantes Surdos ficam isolados nos 
demais locais da escola. A terceira fase da pesquisa consistiu na elaboração de 
plano de ação como parte efetiva da execução do planejamento de um curso de 
LIBRAS, numa ação conjunta com o estudante Surdo, destinado aos estudantes 
ouvintes. Nesta etapa considerou –se os dados coletados na observação. A quarta 
fase consistiu na realização da intervenção prevista na pesquisa ação por meio da 
execução do Curso de Libras para ouvintes. O curso foi previsto com a carga horaria 
de 40 horas e foi realizado durante o período de dois meses e meio (10 semanas). 
Na quinta etapa da pesquisa, foram organizados juntamente com os discentes 
ouvintes e Surdo, uma sessão de entrevista semi-estruturada que permitiu o contato 
e o diálogo dos alunos com a pesquisadora e com a finalidade de ouvir os 
participantes da pesquisa quanto ao tema relacionado à inclusão dos Surdos e os 
impactos da aprendizagem da Língua de Sinais no cotidiano escolar, tanto para os 
ouvintes quanto para os Surdos, caracterizando a fase de avaliação da pesquisa-
ação realizada. Na sexta fase foi realizada a análise dados, na perspectiva de 
análise de conteúdos proposta por Bardin (1977) utilizando-se, para tanto, 
procedimentos de análise de conteúdo. E a sétima e última fase foi confeccionado 
um material pedagógico de apoio em LIBRAS com placas e frases em LIBRAS que 
será apresentado para a Secretaria de Educação do Estado de Rondônia e será 
sugerido que esse material que fique em locais visíveis nas escolas que forem 
disponibilizados. Os resultados apresentados e analisados,mostram que a pesquisa- 
ação proposta contribuiu para uma melhor interação entre o estudante Surdo e os 
ouvintes, que, a partir do curso de LIBRAS, passaram a se comunicar e incluir o 
estudante surdo em todos os contextos do cotidiano escolar. 

 
Palavras-chave: Educação Básica. Inclusão. Surdo. Ouvinte. Língua de Sinais. 
Relações comunicativas. 
 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The importance of reflecting on the inclusion of deaf students in mainstream 
education goes hand in hand with the urgency of preparing hearing students to 
welcome deaf students for coexistence. In this sense, the present work starts from 
the problematic: to what extent is possible to develop in the school space 
communicative relations between the deaf and hearing, through the teaching of 
Libras, and how can this improve the aspects related to the school inclusion of the 
deaf? What results can be brought to the process of school inclusion with linguistic 
experience in the school environment, if listeners learn the basics of sign language, 
to communicate with the deaf student? From this, we propose to achieve the general 
objective of: Investigating the relations between deaf and hearing. How they 
communicate. Evaluate the effects of a basic LIBRAS course for listening the 
students. The research was carried out in seven phases, where in the first phase the 
literature reviews and bibliographical surveys were carried out on the theoretical 
bases, in the second phase the data were collected through observation, and in this 
first moment it was identified that the Deaf are accompanied. by interpreters in the 
development of school activities, however, in the absence of this interpreter Deaf 
students are isolated in other places of the school. The third phase of the research 
consisted of the elaboration of an action plan as an effective part of the planning 
execution of a LIBRAS course, in a joint action with the Deaf student, aimed at the 
hearing students. At this stage we considered the data collected in the observation. 
The fourth phase consisted of the intervention provided for in the action research 
through the execution of the Libras Course for listeners. The course was planned 
with a workload of 40 hours and was conducted over a period of two and a half 
months (10 weeks). In the fifth stage of the research, a semistructured interview 
session was organized together with the hearing and deaf students, which allowed 
the students to contact and dialogue with the researcher and with the purpose of 
listening to the research participants on the topic related to inclusion of the Deaf and 
the impacts of sign language learning on school daily, both for the hearing and the 
deaf, characterizing the evaluation phase of the action research carried out. In the 
sixth phase, data analysis was performed, from the perspective of content analysis 
proposed by Bardin (1977) using content analysis procedures. And the seventh and 
final phase was made a support material in LIBRAS with signs and phrases in 
LIBRAS that will be presented to the Secretary of Education of the State of Rondônia 
and it will be suggested that this material be visible in schools that are available. The 
results presented and analyzed show that the proposed action research contributed 
to a better interaction between deaf students and listeners, who, from the LIBRAS 
course, began to communicate and include the deaf student in all contexts of school 
daily life. 
 
Keywords: Basic Education. Inclusion. Deaf. Listener. Sign language. 
Communicative Relations. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Pensar que estou entrando na última fase do “mestrado” me faz analisar todo 

o meu caminho até aqui. Quando eu penso na minha trajetória acadêmica 

profissional, a primeira coisa que vem à mente foi a primeira vez que tive contato 

com uma pessoa surda. Eu devia ter entre sete e oito anos e morava no Estado da 

Bahia. Lembro que Wesley1, um primo de terceiro grau (era chamado de “mudinho” 

por todos), chegou à minha casa e começou a tentar estabelecer uma comunicação 

com o meu pai (hoje tentando ir até às minhas mais remotas memórias) lembro 

apenas dele fazendo um sinal icônico2 com a mão em “Y”, palma pra baixo com 

movimento acima da cabeça (sinal de avião) e eu, muito curiosa, perguntei ao meu 

pai: – Pai o que ele disse? Meu pai respondeu: – Disse que vai embora para 

Rondônia. E eu novamente indaguei: – Mas como o senhor sabe que ele vai para 

Rondônia se ele só fez um sinal assim (mostrando sinal de avião)? Meu pai 

encurralado e sem saber o que responder disse: – Filha, para de pergunta boba. A 

partir daquele momento, eu fiquei pensando por vários anos sobre como meu pai 

soube o que o Wesley estava dizendo.  

Até os sete anos, eu ainda não tinha conhecimento de que existia uma Língua 

que estabelecia a comunicação entre Surdos, e que eles se comunicavam por meio 

dela.  

Depois de alguns anos, já estando em Rondônia, no ano de 2005, tive a 

oportunidade de fazer uma oficina de dois dias de Língua Brasileira de Sinais. No 

curso, eu descobri que meu primo era Surdo e não “Mudinho”, que existe uma 

Língua com a qual os Surdos3 se comunicavam, e que naquele dia em que Wesley 

fez o sinal de avião, meu pai na verdade não sabia o que ele estava dizendo – que 

viria para Rondônia – ele simplesmente imaginou que seria isso. 

                                            

1
 Os nomes foram mudados. 

2
 Para Martelotta (2011, p. 72), a iconicidade “do signo linguístico fundamenta-se na ideia de uma motivação que se reflete na 

estrutura das palavras, indicando uma espécie de relação natural entre os elementos linguísticos e os sentidos por eles 
expressos” 

3
  Em todo o texto o termo “Surdo(s)” está com a letra maiúscula pois, segundo Moura (2000 p. 46) a comunidade surda adota 

os termos “Surdo” e “surdo”. O termo “Surdo” com letra maiúscula passa a ser usado para aqueles que se identificam com o 
conceito de identidade e cultura surdas, enquanto que o mesmo termo com letra minúscula passa a ser aplicado àqueles que 
continuam a manter a perspectiva médica, ou seja, que se continuam a ver como pessoas em tudo iguais às ouvintes, só que 
com problemas de audição. Estas designações foram criadas pelo sociolinguista James Woodward (1972) e adotadas 
mundialmente pelas comunidades surdas 
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 Depois desse primeiro contato com a Língua de Sinais, comecei a me 

apaixonar por essa Língua e procurei a Comunidade Surda da minha cidade para 

me aproximar deles. A primeira pessoa Surda com quem tive contato era professora 

de uma escola municipal. Por meio dela, criei relações com a Comunidade Surda do 

meu município. Fiz amizade com a Maria4 (Surda), que se tornou uma grande amiga 

e passava normalmente os finais de semana na minha casa. A partir disso, fui me 

aperfeiçoando e criando fluência no uso da Língua de Sinais. E para o 

aprimoramento procurei e fiz dezenas de cursos que não exigiam o nível superior, 

para que eu pudesse me aperfeiçoar. 

Terminando o ensino médio no ano de 2010, eu não sabia ainda muito bem o 

que iria fazer dali para frente, qual graduação conseguiria de forma gratuita, na 

cidade em que residia. Sem muitas opções, iniciei o curso de Pedagogia no ano de 

2011, na verdade eu não sabia exatamente o que esperar do curso e nem do meu 

futuro até aquele momento, afinal... Eu não estava ali por escolha, e sim por ser a 

única opção gratuita para alguém que chegou até aquela etapa sendo fruto de 

programas sociais.  

Apesar de não ter sido minha a primeira opção o curso que estava fazendo, 

logo no primeiro semestre fui apresentada a filósofos como Karl Marx, Friedrich 

Engels, Antônio Gramsci entre outros, e logo me identifiquei por saber que existem 

pessoas que estudaram e defendiam a classe social à qual pertencia. E isso me 

entusiasmou muito!  

O meu ingresso na Universidade me deu oportunidade de concorrer a uma 

vaga como Tradutora e Intérprete de Língua de Sinais e de trabalhar com algo que 

eu já tinha um pouco de conhecimento: Língua de Sinais. Um ano depois de estar 

trabalhando pelo regime de CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), fui aprovada 

num concurso do Estado de Rondônia para o cargo de Inspetora de Pátio, no 

entanto, fui convidada pelo diretor da escola (onde terminei o ensino médio) para 

atuar não na função do concurso, mas como o tradutora e intérprete de LIBRAS 

(Língua Brasileira de Sinais) . Aceitei o convite, e lá, durante alguns anos, tive maior 

                                            

4
 Os nomes foram mudados.  
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contato com a Comunidade Surda e um grupo de profissionais comprometidos com 

essa causa. Nesse momento, tive certeza de que queria continuar atuando nesse 

campo, queria conhecer mais a fundo a Comunidade Surda, queria saber como 

poder ajudar.  

Como forma de aprofundar o meu conhecimento nessa área, decidi escrever 

no meu Trabalho de Conclusão de Curso sobre a Comunidade Surda no espaço 

escolar. Logo em seguida, no ano de 2015, iniciei uma pós-graduação em tradução 

e interpretação em Língua de Sinais e continuei indo a cursos onde tive 

oportunidade de conhecer pessoas Surdas de outras cidades e Estados e 

aprofundar o conhecimento. Continuei/continuo me transformando enquanto pessoa 

e profissional. 

Durante todo esse percurso, sempre fui surpreendida pela gama de 

possibilidades e aprendizados existentes.  Nesse trajeto, aprendi, ensinei, sorri, sofri, 

me dediquei e me envolvi da forma que pude.  

No entanto, mesmo depois de tantos anos já atuando na área de Língua de 

Sinais e com pessoas Surdas, existia algo que me mexia comigo e me deixava 

bastante aflita:  Ver que os Surdos eram inseridos na sala de aula e que a “inclusão” 

deles na verdade não existia. 

 Em alguns momentos na minha caminhada profissional, já cheguei a sair 

chorando da sala de aula ao ver o Surdo sendo totalmente excluído daquele 

ambiente. Um dos momentos muito marcantes foi um dia em que uma professora fez 

uma avaliação em dupla para todos os estudantes e, quando chegou a vez de 

formar a dupla do estudante Surdo, ela disse para ele sentar comigo (intérprete de 

LIBRAS). O estudante Surdo retrucou: – Professora, mas todo mundo está sentado 

com um amigo, por que eu tenho que sentar com a intérprete? E ela respondeu: – 

Ninguém vai querer sentar com você! Além de não saberem se comunicar com você, 

vão fazer a prova quase só, porque você não sabe nada do conteúdo. Naquele 

momento, eu quebrei o protocolo como profissional, saí da sala chorando 

disfarçadamente. Imaginei que aquele estudante poderia ser um filho meu ou 

alguém que eu amasse muito. Depois daquele episódio, eu decidi que em todas as 

oportunidade que tivesse, eu iria ensinar LIBRAS para alunos ouvintes que tivessem 

na sala de aula um ou mais estudantes Surdos, porque, se no dia daquela avaliação 

todos os alunos da sala soubessem Língua de Sinais, o estudante Surdo poderia 
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sentar com qualquer um deles. Ele não teria que ficar na sala de aula apenas com o 

intérprete.  

Partindo dessa minha angústia, quando surgiu a oportunidade do mestrado 

profissional, foi a primeira coisa que veio à minha mente em pesquisar e escrever. 

Na verdade, não seria a escrita de uma dissertação apenas pra cumprir as regras; 

seria a concretização de um sonho. E a partir de agora vocês terão a oportunidade 

de ler esta realização. 
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2 INTRODUÇÃO  

 

No Brasil a primeira Lei que trata da inclusão especificamente na esfera 

educacional é a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) de Dezembro de 

1961, posteriormente o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei 8.069/90 

que profere em seu art. 53 inciso primeiro à igualdade de condições para o acesso e 

a permanência na escola e depois a Lei de Diretrizes e Bases da Educação LDBEN 

9394/96 traz um capítulo V que assegura aos alunos com necessidades específicas, 

o direito a: currículo, métodos, recursos educativos e de organização específica para 

atender às suas necessidades, tendo como objetivo assegurar às essas pessoas a 

igualdade e a participação plena na vida social e no desenvolvimento escolar. 

 A presente pesquisa partiu das indagações pertinentes às relações 

interpessoais, comunicativas e educacionais entre alunos surdos e ouvintes na 

escola regular na qual o surdo está inserido, que com frequência, contrasta com os 

objetivos da educação especial numa perspectiva inclusiva, pois ainda é possível 

identificar os estudantes surdos completamente isolados do grupo social, ou seja, 

distante de seus colegas ouvintes de sala de aula. 

Diante disso surgiram os seguintes questionamentos: Em que medida é 

possível desenvolver no espaço escolar relações comunicativas entre Surdos e 

ouvintes, por meio do ensino de LIBRAS, e como isso pode melhorar os aspectos 

relacionados à inclusão escolar dos Surdos? Quais resultados podem ser trazidos 

para o processo de inclusão escolar com a vivência linguística no ambiente escolar, 

se os ouvintes aprenderem o básico da Língua de Sinais para se comunicarem com 

o aluno Surdo? 

Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa consistiu em identificar quais os 

efeitos de um curso básico de LIBRAS nas relações comunicativas entre Surdos e 

ouvintes e, consequentemente, no processo de inclusão escolar. 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, crendo que essa opção 

permite entender e interpretar as ações sociais por meio do planejamento da ação, 

tendo como metodologia adotada para responder os objetivos propostos a pesquisa-

ação. Levamos em consideração a observação não participante, que ajudou na 

coleta, na análise e na compreensão da pesquisa como um todo.  
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A escola selecionada foi a Escola Estadual Anísio Teixeira, por ser a única no 

município que tem alunos Surdos matriculados. Optou-se pela escolha da turma do 

segundo ano do ensino médio, por sugestão da gestão e da coordenadora da sala 

de Atendimento Educacional Especializado – AEE da escola. 

O convite aos participantes, por envolver públicos distintos dentro de um único 

ambiente, foi realizado em três momentos: O primeiro constou do convite à equipe 

gestora e à equipe que atua no AEE; no segundo momento, o convite foi estendido 

aos estudantes Surdos; no terceiro, aos estudantes ouvintes. A população da 

pesquisa foi de 40 discentes ouvintes e 01 estudante Surdo, sendo que a adesão do 

grupo foi realizada de forma voluntária e os nomes dos participantes foram 

substituídos por números e serão identificados no corpo do texto como P1, P2, P3 e 

assim sucessivamente e o estudante Surdo como ES.  

Foram realizados os levantamentos bibliográficos sobre as bases teóricas do 

tema abordado e sobre a realidade da escola, em seguida, a coleta de dados, 

usando a técnica de observação não participante, após constou com um plano de 

ação como parte efetiva da execução do planejamento de um curso de LIBRAS 

destinado aos alunos ouvintes, tendo a participação dos alunos Surdos em todas as 

aulas. O curso foi previsto com a carga horaria de 40 horas e foi realizado durante o 

período de dois meses e meio (10 semanas). As aulas foram ministradas duas vezes 

na semana tendo duração de 2 horas cada dia, totalizando por semana 4 horas-

aulas.  

Também foram organizados juntamente com os discentes ouvintes e Surdo, 

uma sessão de entrevista coletiva que permitiu o contato e o diálogo dos alunos com 

a pesquisadora e, por último, foi realizada a análise de dados, na perspectiva da 

Análise de Conteúdo, proposta por Bardin (1977), utilizando-se, para tanto, 

procedimentos de análise de conteúdo. 

A dissertação está organizada obedecendo a seguinte ordem: na primeira 

seção irá trazer um levantamento sobre a educação especial e dos Surdos. Será 

feito um levantamento dos diferentes paradigmas da educação especial colocando 

em foco a história da educação dos surdos. Na segunda seção será esclarecido 

sobre a importância da linguagem, pois, sem a mesma torna-se impossível 

aprofundar as relações pelo fato de não se poder desenvolver um diálogo a respeito 

dos sentimentos, emoções, dúvidas, ponto de vista, valores sociais e etc. Esse é o 



22 

 

maior limitante do processo de inclusão do surdo na sociedade. Pois a limitação de 

inclusão da pessoa surda não está necessariamente no surdo e sim na sociedade 

como um todo em virtude de sua longa tradição monolinguística e por falta de um 

sistema de educação eficiente estas pessoas não desenvolve a curiosidade e o 

interesse por aprender a língua e a cultura de minorias como é o caso das pessoas 

surdas. Na terceira seção será eito um levantamento da metodologia da pesquisa, 

onde mostrará quais as abordagens teórico-metodológica foram escolhidas e como 

elas foram aplicadas durante a pesquisa. A quarta seção trará os resultados das 

análises que foram feitas no período de diagnóstico inicial o planejamento da ação 

que seria executada e a intervenção que foi a aplicação do curso de Libras. Por fim a 

última seção será feito uma análise dos dados na perspectiva da Análise do 

Conteúdo, utilizando como embasamento teórico Laurence Bardin. 

Nesse interim, nas linhas que seguem, partindo das revisões prévias que me 

conduziu a compreender o processo que se dá para a inclusão efetiva do estudante 

Surdo, em sete seções exponho todo o conteúdo e percurso da presente pesquisa.  
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3  A HISTÓRICA E COMPLEXA EDUCAÇÃO ESPECIAL E OS SURDOS  

 
A concepção que se tem a respeito da deficiência reflete com nitidez, em 

todos os momentos, os interesses sociais, religiosos, morais, éticos, políticos e 

econômicos privilegiados em cada período histórico, ou seja, o modo pelo qual o 

homem era considerado nas diferentes culturas. 

As primeiras menções citadas por Oliveira (2011) explicam que as pessoas 

com deficiência sofriam discriminação a tal ponto de serem mortas, e isso estava 

presente em muitas culturas e povos. Não era dado nem mesmo a chance de que 

esses indivíduos convivessem naquela sociedade.  

De acordo com Bueno (1994), Omote (1995), Aranha (2001), Jannuzzi (2004), 

Mazzotta (2005), considerar que há quatro fases de fundamental importância e que 

são determinantes para a compreensão do histórico da concepção de deficiência. 

Segundo Bueno (1993, p.55-56):  

Na era pré-cristã, tendia-se a negligenciar e a maltratar [...]. Num segundo 
estágio, com a difusão do cristianismo, passou-se a protegê-los e 
compadecer-se deles. Num terceiro período, nos séculos XVIII e XIX, foram 
fundadas instituições para oferecer-lhes uma educação à parte. Finalmente, 
na última parte do século XX, observa-se um movimento que tende a aceitar 
as pessoas deficientes e a integrá-las, tanto quanto possível.  

 

Nestes contextos históricos diferenciados e marcados por diferentes posições 

da sociedade diante das pessoas com deficiência, expus nesta pesquisa cada uma 

dessas fases, que se constituíram como diferentes paradigmas na Educação 

Especial, impulsionados pelos processos ocorridos durante cada época e as suas 

implicações culturais. O que se nota ao longo da história é que a presença das 

pessoas com deficiência na sociedade impulsionou diversos movimentos 

educacionais voltados para o atendimento educacional, cada um no seu tempo, mas 

nos moldes do pensamento da sociedade e consolidando os diversos paradigmas 

em torno da educação dos mesmos. 

 

3.1   PARADIGMA DA EXCLUSÃO  

 

A primeira fase é marcada pela exclusão total da pessoa com deficiência do 

contato e da participação social, podendo ser comprovada com relatos desde a 

antiguidade.  
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 Bueno (1993, p.55) relata o extremo da agressão, e diz que: “na época 

espartana, se matavam os bebês que eram deficientes ou deformados”. Nesse 

momento histórico os deficientes eram vistos apenas como obstáculo para 

sociedade, pois, segundo Coutrim (2005 p.69): 

 

O governo de Esparta tinha como um dos seus principais objetivos fazer de 
seus cidadãos modelos de soldados, bem treinados fisicamente, corajosos 
e obedientes às leis e às outras autoridades, a fim de engajá-los no exército 
e manter o modelo de Estado espartano.  

 

 As pessoas que nasciam com alguma deficiência eram abandonadas ou 

mortas, pois não correspondiam aos padrões de beleza valorizados na sociedade 

grega. Segundo Oliveira (2011 p.29) 

 

Tais práticas discriminatórias eram traduzidas por políticas de assassinato 
de bebês e crianças portadoras de algum tipo de deficiência, e isso esteve 
presente em diferentes povos e culturas da antiguidade. As principais 
civilizações da época eliminavam os surdos de diferentes formas como, por 
exemplo, os chineses que os lançavam ao mar. Já os gauleses o 
sacrificavam aos deuses, e na Grécia, principalmente em Esparta, eram 
lançados do Alto dos Rochedos.  
 

 Fica explícito que o extermínio das crianças com deficiência seguia 

demanda social, pois, na comunidade grega era primordial respeitar as regras pré-

estabelecidas para a formação do homem: o homem ser um hábil guerrilheiro e a 

mulher uma boa dona de casa.  Assim, o crescimento da população com deficiência 

criaria uma ruptura aos padrões da época.  

 Conforme evidencia Amaral (1995), citando Platão, (428-348 a.C.)  nos 

livros III, V e VII da República, dava as seguintes recomendações:  

 

[...] (a medicina e jurisprudência) cuidarão apenas dos cidadãos bem 
formados de corpo e alma, deixando morrer os que sejam corporalmente 
defeituosos [...] é melhor tanto para esses desgraçados como para as 
cidades em que vivem [...] os (filhos) dos homens inferiores, e qualquer dos 
que seja disforme, escondê-los-ão num lugar interditado e oculto como 
convém. (PLATÃO, 1949,p.229;1972 apud AMARAL,1995, p.44) 

 
 Seguindo essa direção, têm-se as palavras de Aristóteles, que propôs no 

capítulo 14 do Livro IV, da política, a seguinte ordem: 

 

Com respeito a conhecer quais os filhos devem ser abandonados ou 
educados, precisa existir uma lei que proíba nutrir toda criança desforme 
(ARISTÓTELES,1966, p,150 apud AMARAL, 1995, p.44) 
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 Bueno (1993, p.122), explica que “com a difusão do Cristianismo, passou-se 

a protegê-los e compadecer-se deles”, referindo-se a pessoas com deficiência5. As 

pessoas com deficiência são vistas em alguns momentos como dignas de pena, em 

outros como possuídas pelo demônio. 

Na idade média, as pessoas estavam dominadas por uma visão teocêntrica, a 

sociedade medieval concebia a pessoa com deficiência como sendo um fenômeno 

sobrenatural. Curiosamente, é nesse período que se reconhece a existência da alma 

no deficiente, sendo prescrita ora a dádiva de caridade, ora o açoite. De acordo com 

Amaral (1995) muitas vezes era considerado como possuído pelo demônio, pois, 

entendia-se que quando faltava a razão e a perfeição aí estava o “mal” e em 

consequência eram frequentes os rituais de flagelação, vítimas de tortura e das 

crueldades da inquisição.  

 Segundo Bueno (1993 p. 168) ao serem vistas como seres possuídos pelo 

demônio, portanto, “deveriam ser maltratadas e marginalizadas pela sociedade, 

além disso, muitas foram vítimas da inquisição”. Apesar disso, havia pessoas que 

acreditavam que as pessoas com deficiência eram filhas de Deus (possuidoras de 

almas), reconhecidas até mesmo como profetas, e, é nesse período, que as pessoas 

com deficiência passam a ser acolhidas por instituições de caridade, pois, segundo o 

pensamento dessa época, o povo devia buscar a salvação da alma. 

  Em meio às controvérsias religiosas e ao compadecimento social ora 

citado, fez com que a história da educação das pessoas com deficiência tivesse 

início beneficiando a classe. Os relatos indicam que no caso da educação dos 

surdos, esse início de atendimento educacional, se deu com Pedro Ponce de Leon, 

ou seja: 

É atribuído ao monge beneditino, Pedro Ponce de Leon o papel de iniciador 
da educação especial, através de seu trabalho com crianças surdas, 
iniciado em 1541, na Espanha, tendo educado uma dezena de surdos-
mudos, filhos todos eles de grandes personagens da corte espanhola, 
morrendo em 1549 (QUIRÓS E GUELER, 1966, p.238). 

                                            

5
 Segundo Sassaki (2002 p. 1) “A partir de 1981, por influência do Ano Internacional das 

Pessoas Deficientes, começa-se a escrever e falar pela primeira vez a expressão pessoa deficiente. 
O acréscimo da palavra pessoa, passando o vocábulo deficiente para a função de adjetivo, foi uma 
grande novidade na época. No início, houve reações de surpresa e espanto diante da palavra 
pessoa: “Puxa, os deficientes são pessoas!?” Aos poucos, entrou em uso a expressão pessoa 
portadora de deficiência, frequentemente reduzida para portadores de deficiência”. Por volta da 
metade da década de 90, entrou em uso a expressão pessoas com deficiência, que permanece até 
os dias de hoje. (Grifo nosso) 
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 É notório que neste período não existiam ainda as instituições, e que não 

era qualquer surdo ou pessoa com deficiência que tinha o privilégio de ter acesso a 

tal educação, proporcionada pelo monge.  Era destinada apenas à elite da 

sociedade e existia uma razão implícita para esse início de educação, ou seja, 

muitos que faziam parte da elite social da Europa se preocupavam com os seus 

herdeiros, como seriam deixadas as heranças para tais herdeiros se supostamente 

eles não soubessem administrá-las. Essa foi à mola propulsora; um novo momento 

histórico para a educação dos surdos. 

 

3.2 PARADIGMAS DA SEGREGAÇÃO E O PARADIGMA DA INTEGRAÇÃO: 

INTERFACES HISTÓRICAS COM A EDUCAÇÃO DE surdos  

 

 Segundo Miranda “nos séculos XVIII e meados do século XIX, encontra-se 

a fase de institucionalização, em que os indivíduos que apresentavam deficiência 

eram segregados e protegidos em instituições residenciais”. (2003 p.2) 

 A “fase da institucionalização” ou segregação que se originou, também, dos 

primeiros avanços da medicina, pois a deficiência passa a ser associada como 

doença, vista por muitos como contagiosa, como uma ameaça para a sociedade, 

fazendo com que as pessoas com deficiência fossem isoladas, tratadas e 

institucionalizadas, em geral, em hospitais psiquiátricos e/ou manicômios. Pessotti 

(1984) comenta, que o período de segregação nasceu com o intuito de oferecer 

apenas um tratamento médico, aliviar a sobrecarga familiar e social e não, 

propriamente, para oferecer educação. Neste sentido, o cuidado destas pessoas era 

atribuído à medicina e ocorria, geralmente, em instituições filantrópicas e religiosas, 

com o aval do governo, mas sem nenhum envolvimento do poder público e ainda 

protegia a pessoa normal das anormais. 

  Dechichi et al. (2009) esclarecem que a fase de institucionalização se 

pautava na segregação social da pessoa com deficiência e seu isolamento do 

convívio social, sendo o mesmo confinado em instituições específicas.  

 Batalha (2009, p. 1067) afirma que “o paradigma da Institucionalização se 

fundamentava na ideia de que a pessoa com deficiência estaria melhor protegida e 

cuidada em ambiente segregado e, por conseguinte, a sociedade estaria protegida 

dela” 
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A terceira fase chamada de Integração deu-se no momento histórico que 

havia como pano de fundo a transição entre o Feudalismo e o Capitalismo, entre os 

séculos XVIII e XIX. Nesse contexto, as pessoas com deficiência deixam de ser 

totalmente negligenciadas e passavam a ser acolhidas em instituições de caridade, 

pois agora enquanto “filhos de Deus”, “possuidores de alma”, era preciso ajudá-los, 

para alcançarem a “salvação divina”. 

 Contudo, observamos que o interesse maior estava na busca da salvação 

das pessoas que “acolhessem” a pessoa com deficiência, com base no ato da 

caridade. Assim, em uma perspectiva assistencialista, todos aqueles que eram 

considerados desviantes, deficientes, diferentes dos padrões de comportamento 

comuns à sociedade passavam a ser institucionalizados. 

 Com o fim da idade média e início da Idade moderna, mediante a transição 

do feudalismo para o capitalismo, da mudança da visão teocêntrica para a 

antropocêntrica, da ascensão da burguesia, o cenário da deficiência ainda 

permaneceu o mesmo por um longo período, ou seja, as pessoas com deficiências 

continuariam sendo segregadas nas instituições. Bueno (1993, p.64), comenta que: 

As referências sobre a educação especial, após esses dois séculos iniciais, 
consideram o século XVIII como o marco definitivo no esforço que a 
sociedade moderna encaminhará no sentido de proporcionar educação 
especializada compatível com as necessidades das crianças excepcionais, 
analisada somente através da perspectiva da extensão de oportunidades 
educacionais a essas crianças. Esse marco é caracterizado pelo surgimento 
das primeiras instituições públicas: o Instituto Nacional de surdos Mudos, 
em 1760 e o Instituto dos Jovens Cegos, em 1784, ambos na cidade de 
Paris. 

 Trata-se de um momento marcante da educação dos surdos, pois é nesse 

século que se efetiva a educação institucionalizada.  

 Para compreender esse momento tão importante é necessário que se faça 

uma breve retrospectiva histórica.  

 Compreendemos que nos séculos que antecederam a revolução industrial, 

a sociedade europeia era praticamente rural. Segundo Carvalho (2004), a 

implantação do capitalismo trouxe profundas transformações econômicas, políticas e 

sociais. Nesse novo modelo de sociedade, o trabalho assalariado era o motor da 

sociedade e o principal produtor de riquezas. Nesse mesmo período, houve um 

grande avanço tanto geográfico como cientifico e, assim criou-se a máquina a vapor, 

resultando em profundas mudanças, tanto econômica quanto cultural. Entre diversas 

mudanças, o trabalho do homem deixou de ser um trabalho artesanal passa a ser 
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fabril. Carvalho (2004, p.2), elucida que “O homem passou a ser um simples 

acessório da máquina”. Nesse momento histórico sai de cena a nobreza e o clero 

que pertenciam à sociedade feudal e começa um novo período com a ascensão da 

burguesia. Toda essa transformação de relação de produção deslocou massas 

inteiras de oficinas artesanais para as fábricas e dos moradores rurais para as 

cidades.  Com isso, foram impostas novas necessidades, dentre elas, a da 

educação formal.  

Até esse período, a educação formal não se destinava a todas as pessoas da 

sociedade, somente aos membros da burguesia. Já o proletariado, aprendia lidando 

com a realidade, ou seja, o povo se educava no próprio processo de trabalho. Até 

esse momento, a educação formal era oferecida apenas à elite.  No entanto, 

percebemos que com a expansão do capitalismo, surgiu a necessidade de pessoas 

razoavelmente instruídas para acompanhar o dinamismo dos novos 

empreendimentos. 

O período [...] é marcado pela institucionalização da educação especial, 
com a criação das primeiras escolas públicas destinadas ao atendimento de 
pessoas com deficiências. Este fato vai se dar na França, na segunda 
metade do século XVIII, em plena agitação liberal por mudanças políticas. A 
primeira, no ano de 1760, foi o Instituto Nacional de surdos Mudos e, logo 
em seguida, em 1784, era criado o Instituto dos Jovens Cegos, que 
inicialmente tiveram a direção, respectivamente, do Abade L'Epée e de 
Valentim Hauy. Após alguns anos, enquanto a escola de L'Epée adquiriu o 
estatuto de Instituto Nacional, a de Haüy se transformou escancaradamente 
em asilo com trabalho obrigatório (BUENO, 1993, p.69). 
 

Assim, a classe trabalhadora passa a ter acesso à educação formal.  Anos 

mais tarde, essa oportunidade de educação se expande e, é oferecida também às 

pessoas com deficiências. As casas que anteriormente eram casas de repousos 

tornam-se instituições voltadas para a educação de deficientes. 

Em grande parte da história, os deficientes foram vítimas da marginalização, 

pois os destaques que se davam a elas eram a sua incapacidade e anormalidade. 

Até meados dos séculos XVIII, o relato que se tem é de que os deficientes eram 

mandados para asilos ou viviam como mendigos nas ruas (Bueno, 1993).  

Notamos que esse modelo de educação formal possibilitou a criação de 

instrumentos que, teoricamente pudessem oferecer as mesmas oportunidades a 

todas as pessoas; uma proposta de educação pública e gratuita, em que todos 

pudessem ter oportunidades iguais. Iniciando-se assim, a educação pública. 



29 

 

Segundo Bueno (1993, p.68), educação essa, que também se destinava às pessoas 

deficientes.   

 Porém, o que percebemos é que, esse atendimento com o objetivo de 

oferecer uma educação sistematizada aos deficientes, não permanecera por muito 

tempo, pois:  

[...] o atendimento institucional dos cegos, que se iniciou com proposta de 
educação sistemática, em apenas dez anos se transformou em escola 
industrial e asilos combinados, expressão que nada mais é do que um 
eufemismo para encobrir a internação dos cegos que, em troca de moradia 
e alimentação, deveriam corresponder com trabalho obrigatório (BUENO, 
1993, p. 69). 

Segundo o autor, a real intenção com a instrução dos deficientes seria 

institucionalizar, tirando-os das ruas e tornando-os minimamente produtivos. A 

exemplo,  temos os surdos, que eram colocados nessas instituições apenas com o 

objetivo de serem tirados da rua e que deixassem de ser elementos perturbadores. 

Como afirma Bueno (1993, p. 69): 

Com a criação das instituições de ensino especializado para cegos e 
surdos, a sociedade burguesa buscou resolver dois problemas: retirar estes 
“desajustados" do convívio social e fazê-los minimamente produtivos para 
torná-los úteis ao capitalismo. Desta forma, "a situação desses dois tipos de 
deficientes, em verdade, era muito semelhante: mão-de-obra manual e 
barata, reunida em instituição, que retirava os desocupados da rua e os 
encaminhava para o trabalho obrigatório". 

 Algo relevante a ser observado é que, nem todos os deficientes 

possuíam oportunidades de ingressarem nessas instituições. Segundo Bueno 

(1993), as deficiências “privilegiadas” eram a cegueira e a surdez. Muitos desses 

surdos e cegos trabalhavam sob um regime de escravidão.  O que era minimamente 

oferecido a eles era “a alimentação”, e ainda era trocado por trabalho forçado. Sobre 

isso, o autor acima citado esclarece: 

Diante da verdade, é importante salientar que tais procedimentos não 
atingiam a todas as pessoas cegas ou surdas, pois enquanto, aos cegos e 
surdos pobres se reservava trabalho manual imbecilizante, um arremedo de 
salário quando muito, ou senão um catre e um prato de comida. Os que não 
tiveram o infortúnio de nascerem pobres, marca muito mais significativa do 
que a surdez e a cegueira, apesar de sofrerem limitações impostas por suas 
deficiências, puderam, contudo, usufruir da vida familiar e da riqueza 
produzida (BUENO, 1993, p. 70). 

O autor demonstra que a condição social, independentemente de serem 

surdos ou cegos, era de extrema relevância.  Pois, aos que eram pobres, 

“reservavam-lhes o trabalho manual imbecilizante”. Dessa maneira, os deficientes 

pobres que de início eram colocados nessas instituições com o objetivo de serem 

escolarizados, simplesmente passaram a servir de mão-de-obra barata.  Por um 
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lado, essas instituições ofereciam-lhes a moradia e a comida, por outro, submetiam-

lhes ao trabalho forçado. 

No Brasil, a institucionalização das pessoas com deficiência que se iniciou 

com a criação do Imperial Instituto de meninos cegos e o Imperial Instituto de 

surdos-mudos, notamos que o seu percurso não foi muito diferente das instituições 

europeias, sobre isso Bueno comenta: 

A educação especial brasileira, nascida no século passado, com a criação 
dos institutos imperiais para meninos surdos e cegos, segue basicamente a 
mesma trajetória ocorrida na Europa e nos Estados Unidos: expansão da 
rede de atendimento, absorção de crianças com problemas antes não 
incorporadas por ela, diversificação dos serviços oferecidos e organização 
no plano nacional como subsistema educacional, mas, como sistema 
capitalista periférico e devido às suas próprias especificidades econômicas, 
políticas e culturais, apresenta um percurso que, embora tenha como base 
a expansão da sociedade capitalista, responde a essas peculiaridades. A 
expansão da rede de educação especial no Brasil se concretiza através de 
duas formas básicas: apesar de ter se expandido durante todo este século e 
mais intensamente à partir dos anos 60, grande parte da população 
excepcional não é por ela absorvida em razão do número reduzido de vagas 
em relação à sua incidência; assim, ao contrário dos países centrais, onde, 
pelo menos os deficientes mentais, físicos, auditivos e visuais têm garantido 
o acesso a escolaridade (BUENO, 1993, p.21). 

O atendimento às pessoas com deficiência no Brasil apresentou dois marcos 

históricos: A criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854 e o Instituto 

dos surdos -mudos, em 1857, ambos na cidade do Rio de Janeiro, por iniciativa do 

Governo Imperial. Tendo como chefe de comissão da criação do Instituto de surdos, 

o Marquês de Abrantes. Cita Bueno: 

[...] pela influência do cego José Álvares de Azevedo, que havia estudado 
no Instituto de Paris e que, através de sua amizade com o médico do Paço, 
Dr. Xavier Sigaud, que possuía uma filha cega, conseguiu convencer o 
imperador a criar, pelo Decreto Imperial n. 1.428, de 12 de setembro de 
1854, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos (BUENO, 1993, p.83). 

Contudo, percebemos que a criação do Instituto de surdos não foi por um ato 

de caridade do imperador, ou que ele tivesse uma visão avançada sobre a educação 

de deficientes, mas se deu por caso particular, conforme esclarece Ramos: 

[...] interesse do imperador D. Pedro II em educação de surdos [...] do fato 
de ser a princesa Isabel mãe de um filho surdo e casada com o Conde 
D’Eu, parcialmente Surdo. Sabe-se que, realmente, houve empenho 
especial por parte de D. Pedro II quanto à fundação de uma escola para 
surdos, mandando inclusive trazer para o país em 1855 um professor surdo 
francês, Ernest (ou Eduard)  Huet, vindo do Instituto de surdos -Mudos de 
Paris, para que o trabalho com os surdos estivesse  atualizado com as 
novas metodologias educacionais (RAMOS, 2002, p.6). 

 Em 26 de setembro de 1857, fora aprovada a lei  de nº 939, a qual  

designava uma certa quantia de dinheiro para auxílio dos alunos do Instituto. 
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Também, D. Pedro II trouxera para o Brasil um surdo francês de nome Edward Huet, 

designado para ser o professor presidente do Instituto. Como afirma Bueno: 

[...] professor Eduard Huet, recomendado pelo Ministro da Instrução Pública 
da França à Corte Imperial Brasileira, através da intermediação do Marquês 
de Abrantes, que foi nomeado, pelo Imperador, Presidente da Comissão 
organizadora do Instituto, oficialmente instalado em 26 de setembro de 1857 
(BUENO, 1993, p.83). 

 Em 1862, Huet deixa o Instituto por motivos pessoais, tendo como seu 

substituto o Dr. Manuel de Magalhães Couto, que por não possuir nenhuma 

especialização para trabalhar com pessoas surdas, deixou de ensinar a prática da 

fala e da leitura labial, abolindo a metodologia adotada por Huet, ocasionando assim, 

um abandono do Instituto. Devido ao fato, por ordem do governo, fora realizada uma 

inspeção, segundo a qual considerou o Instituto um asilo de surdos. Assim, o então 

presidente fora substituído por Tobias Leite, que retomou as antigas atividades do 

Instituto. 

Bueno (1993, p. 86), comenta: 

Aparentemente, o processo de deterioração dos Institutos parece seguir o 
mesmo percurso de seus congêneres franceses. Mas há uma diferença 
fundamental: enquanto os institutos parisienses se transformaram em 
oficinas de trabalho, seus similares brasileiros tenderam basicamente para o 
asilo de inválidos. 

Percebemos que o início das atividades, assim como as instituições de outros 

países, os Imperiais Institutos do Brasil, não foram diferentes, iniciaram-se de forma 

segregadora e ofereciam os seus serviços apenas para a elite da sociedade.  

Mediante esse contexto, pudemos fazer uma análise de que, as instituições 

não mais estavam satisfazendo as necessidades propostas. Por isso, surgiu a 

preocupação em criar uma nova proposta em que os deficientes pudessem estar o 

mais próximo possível dos demais. Com isso em mente, deu-se início a um novo 

processo “processo de integração”. 

Consolidado o processo de institucionalização, fins do século XX, já na 

década de 1970, pode ser percebido com mais clareza o objetivo das instituições 

como também suas limitações. Nesse novo processo, os estados Norte americanos 

sobressaem tendo maior representatividade, em que, foram criadas as primeiras 

classes especiais nas escolas públicas, também percebidos os primeiros 

movimentos por parte da sociedade civil, em particular: Pais de crianças com 

paralisia cerebral (década de 70) e na década posterior pais de crianças com 

deficiência mental.  
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Nesse ínterim, inicia-se um movimento de “aceitação” _ que todos deveriam 

seguir um padrão, ou seja, de normalização das pessoas com deficiências. Assim, 

criou-se o conceito de integração, referindo-se à necessidade de modificar a pessoa 

com deficiência, de forma que, essa pudesse assemelha-se ao máximo, aos demais 

cidadãos, para que pudesse ser inserida, integrada e poder fazer parte do convívio 

em sociedade (KASSAR, 2011). 

Entendemos assim, que o movimento de integração à deficiência passa a ser 

compreendida pelo princípio da normalização, na maneira em que a proposta 

educacional direcionada às pessoas com deficiência se fundamenta, na: 

(...) ideia de que toda pessoa com deficiência teria o direito inalienável de 
experienciar um estilo ou padrão de vida que seria comum ou normal em 
sua cultura, e que a todos indistintamente deveriam ser oferecidos 
oportunidades iguais de participação em todas as mesmas atividades 
partilhadas por grupos de idades equivalentes (SASSAKI, 2009 p.13) 

Assim sendo, Sassaki (2009), aborda que ocorreram várias ações visando à 

integração dessa população na comunidade, com a finalidade de usar meios 

normativos para promover e manter características, experiências e condutas 

pessoais tão normais, quanto possíveis para a inserção na sociedade. 

De acordo com Omote (2012), os movimentos ocorridos em outros países nas 

décadas de 60 e 70 só vieram a refletir no Brasil na década de 80, com a 

reorganização dos recursos e serviços ofertados às pessoas com deficiência. 

É notável que o foco da modificação esteja na pessoa com deficiência, com 

base no oferecimento de serviços educacionais e de reabilitação. A essa concepção 

dá-se o nome de paradigmas de serviços que, segundo Aranha (2005), caracterizou-

se pela oferta de recursos e serviços, com o objetivo de que pessoas com 

deficiência pudessem se “aproximarem” ao máximo possível do padrão de 

normalização.  

Tendo como referência esse princípio, verificamos que a pessoa com 

deficiência passa a ser vista como uma “cópia ruim” do modelo considerado padrão. 

Com isso, o processo de integração da pessoa, na vida em sociedade, acaba 

restringindo-se a diferentes níveis pelos quais, caberia ao sistema educacional à 

adequação desses níveis às necessidades do aluno com deficiência. No entanto, 

alunos com deficiências apesar de inseridos nas escolas comuns ficavam restritos 

às classes especiais. Sobre essas classes especiais Kassar (2011, p. 65), comenta: 
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Sob a supervisão de organismos públicos de inspeção sanitária, a 
organização das classes especiais públicas e o encaminhamento para 
instituições especializadas ocorreram a partir da justificativa científica de 
separação dos alunos “normais” e “anormais”.  

Uma vez que, essas classes especiais são inseridas no processo de 

integração, passam a ter como objetivo a separação entre os alunos que são 

“normais” e os que são “anormais”. Sobre esse aspecto Sassaki (2009, p. 34), 

chama a atenção ao destacar as críticas referentes aos princípios da integração, 

baseando-se na constatação de dois fatos: 

A passagem de alunos com necessidades educacionais especiais de um 
nível de serviços mais segregado para outro, supostamente mais integrador, 
dependia unicamente dos progressos da criança, mas na prática essas 
transições raramente aconteciam, o que comprometia os pressupostos da 
integração escolar. Em algumas comunidades, as politicas oficiais de 
integração escolar resultaram, na maioria das vezes, em práticas quase 
permanente de segregação total ou parcial, o que acabou gerando reações 
mais intensas no sentido de buscar novas formas de assegurar a presença 
e participação na comunidade, a promoção de habilidades, da imagem 
social, da autonomia, e o empowerment das pessoas com necessidades 
especiais. Omote (2012, p. 54) 

  
 Para Bueno (2001), a integração escolar parte do pressuposto de que o 

problema está centrado na criança com deficiência e deixa implícita uma visão 

crítica da escola, à medida que pressupõe que a escola regular valoriza e educa 

apenas os considerados normais. Essa suposição fortaleceu um novo modelo de 

educação, onde os estudantes pudessem estar em um ambiente, que fosse levado 

em conta as suas diferenças e valorizado o tempo de aprendizagem de cada 

indivíduo. 

O paradigma da integração baseou-se na busca pela normalização e o foco 
de toda mudança a ser feita estava voltada para o sujeito, que devia se 
adaptar à escola. Na integração, a negação da questão da diferença fica 
explicitada e caracterizou-se como um modelo educacional segregado, 
fundamentado justamente com base no conceito de 
normalidade/anormalidade. A segregação previa a separação física entre 
alunos com e sem deficiência no contexto educacional. (RODRIGUES,2018, 
p.28) 

Portanto, podemos notar que o objetivo da integração, que seria educar 

apenas os considerados normais, assim, todos que fugissem desse padrão de 

normalidade deveriam se encaixar para que tivessem direito à educação. Além do 

objetivo já citado, leva-se em consideração o valor elevado que era gasto para 

manter tais pessoas em classes especiais. E, esse investimento de certa forma não 

gerava um bom custo/benefício, para o Estado. Visando reverter essa situação, cria-

se uma nova sugestão para as pessoas com deficiência, que seria incluí-los. A 



34 

 

proposta da inclusão, para que fosse concretizada, fez-se necessário a criação de 

embasamentos legais para que a mesma se efetivasse. 

Apesar da proposta de integração ter sido um grande salto para a atual 

inclusão, em seus anos iniciais recebera diversas críticas. Críticas essas que foram 

embasadas em pressuposto de que: “Diferença na realidade não se ‘apagam’, mas 

sim, são administradas na convivência social” (BRASIL, 2000, p.17).  

 

3.3  PARADIGMA DA INCLUSÃO 

 

Mediante o surgimento de novos ideais, começava-se a cogitar a 

possibilidade de uma nova estrutura escolar para o atendimento escolar voltado para 

as pessoas com deficiência e demais que necessitassem. 

No entanto, para Carvalho (2009, p. 91), essa nova proposta de inclusão não 

se tratava somente de uma proposta de reestruturação, mas sim de uma artimanha 

do estado capitalista, “articuladas às reformas impostas pela reestruturação 

produtivas que passaram a ocorrer nas últimas décadas do século XX”. Essa 

articulação não ocorreu somente nos Estados Unidos, ela se expandiu pelo mundo, 

chegando até nos países de economia em desenvolvimento. 

Nos anos de 1980, o Brasil fora marcado por diversos movimentos sociais 

que contribuíram para a luta das pessoas com deficiência. E, no bojo desse amplo 

processo de mobilização social que se expandiu o movimento das pessoas com 

deficiência. Nesse movimento, conforme explica Carvalho (2009, p. 92), eram 

“exigidos o fim dos procedimentos paternalistas, tutelarizantes e segregativos”. No 

segmento acadêmico surgem diferentes entendimentos a respeito do processo de 

aprendizagem, que consequentemente chegam à conclusão de que, “não é a 

pessoa que tem que se ajustar ao meio, mas a sociedade que deve garantir os 

suportes necessários para que todos possam usufruir a vida em comunidade” (idem, 

p. 92).  

No entanto, além da organização das pessoas com deficiência e das 

descobertas acadêmicas “cabe destacar que a proposta de inclusão social surgiu 

num momento em que o capitalismo busca encontrar saída para a crise que emergiu 

no inicio dos anos 1970”; como explica Tomazi (2010, p. 101): 

A partir da década de 1970, após a crise do petróleo, houve nova 
necessidade na mudança de organização estatal. O capitalismo enfrentava 
então vários desafios. As empresas multinacionais precisavam expandir-se, 
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ao mesmo tempo em que havia um desemprego crescente nos Estados 
Unidos e nos países europeus; os movimentos grevistas se intensificavam 
em quase toda a Europa e aumentava o endividamento dos países em 

desenvolvimento. 
 

A nova reestruturação capitalista, nomeada também como Neoliberalismo, 

aprofunda a crise sistêmica das estruturas políticas e sociais que passam a ser 

minimizadas e redirecionadas. É nesse momento, que a inclusão é proposta, num 

período histórico marcado por reformas. É interessante notar que, conforme 

Carvalho (2009, p.112) a proposta de inclusão não é uma artimanha apenas do 

estado capitalista, nem somente um resultado das lutas das pessoas com 

deficiência, “mas sim, da interação dialética entre esses dois fatores”. 

A palavra “Inclusão” remete primariamente ao ambiente escolar. Apesar da 

mesma não ocorrer apenas nesse espaço, Cury (2002 p.3), justifica: 

 

Eles se deram conta de que, apesar de tudo, ela é um instrumento viável de 
luta porque com ela podem-se criar condições mais propícias não só para a 
democratização da educação, mas também para a socialização de 
gerações mais iguais e menos injustas. 

 

Contudo, é possível compreender a inclusão de diversas formas, não apenas 

na questão educacional. Porém, segundo Cury (2002) é nesse espaço que começa 

a socialização de uma geração mais igual e menos injusta. Não que, nesse 

ambiente, seja criado um padrão a ser seguido, mas que as diferenças sejam 

respeitadas. Assim, falar da inclusão escolar é falar do estudante que está dentro da 

escola, ao participar daquilo que o sistema educacional oferece, poder colaborar 

com sua potencialidade para os projetos e as programações da instituição.

 Segundo Amaral (1995) o paradigma inclusivo, estabelece que as diferenças 

humanas são naturais, mas também, reconhece que a sociedade atual tem 

provocado ou acentuado desigualdades associadas às diferenças de origem 

pessoais, sociais, culturais e políticas, devido ao fato de que as pessoas vivem em 

uma sociedade movida pela exclusão. Vê-se que a exclusão é o motor da sociedade 

capitalista, da exploração de uma maioria em benefício de uma minoria e por isso, 

tende a defender a necessidade de reestruturação do sistema, a fim de prover uma 

inclusão, proclamada apenas ideologicamente para todas as pessoas.  

Segundo Pietro (2006), contrariamente ao movimento da integração, o 

objetivo na inclusão escolar é tornar reconhecida e valorizada a diversidade como 
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condição humana favorecedora da aprendizagem. Desse modo, ao invés de 

“aproximar” o aluno com deficiências dos chamados padrões de normalidade, a 

ênfase está na identificação de suas potencialidades, finalizando com a construção 

de escolhas para garantir condições favoráveis à sua autonomia escolar e social. 

Compreendemos que nessa direção, tem-se um novo paradigma, 

denominado paradigma de suportes. Sobre isso, Aranha (2001), menciona que:   

 

Este tem se caracterizado pelo pressuposto de que a pessoa com 
deficiência tem direito à convivência não segregada e ao acesso aos 
recursos disponíveis aos demais cidadãos. Para tanto, fez-se necessário 
identificar o que poderia garantir tais prerrogativas. Foi nesta busca que se 
buscou a disponibilização de suportes, instrumentos que viabilizam a 
garantia de que a pessoa com deficiência possa acessar  todo e qualquer 
recurso da comunidade. Os suportes podem ser de diferentes tipos (suporte 
social, econômico, físico, instrumental) e têm como função favorecer o que 
se passou a denominar inclusão social, processo de ajuste mútuo, onde 
cabe à pessoa com deficiência manifestar-se com relação a seus desejos e 
necessidades e à sociedade, a implementação dos ajustes e providências 
necessárias que a ela possibilitem o acesso e a convivência no espaço 
comum, não segregado. (p. 20) 

 

Assim, se antes a pessoa com deficiência precisava adaptar-se à sociedade, 

agora a partir do novo paradigma, teoricamente a sociedade organiza-se, ou até 

mesmo modifica-se para atender às necessidades dessas pessoas, nos segmentos 

econômicos, sociais, físicos, instrumentais, legais e humanos. 

A sociedade passa a se reestruturar para garantir o acesso das pessoas com 

deficiências aos diferentes serviços, como também disponibilizar a esses cidadãos 

diferentes tipos de apoio necessários à otimização de sua real inclusão social. 

O movimento mundial pela inclusão é uma ação politica, cultural, social e 
pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de 
estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de 
discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional 
fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e 
diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação a ideia de 
equidade formal ao contextualizar as circunstancias históricas da produção 
da exclusão dentro e fora da escola. (BRASIL, 2007) 

 

O ponto de vista de inclusão está alinhado com a sugestão de reorganização 

das escolas para a transformação de estigmas onde polarizam o “normal e anormal” 

que geram a exclusão escolar decorrentes de tantas dificuldades no sistema 

educacional. 
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Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino 
evidenciam a necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar 
alternativas para superá-las, a educação inclusiva assume espaço central 
no debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da escola na 
superação da lógica da exclusão. A partir dos referenciais para a construção 
de sistemas educacionais inclusivos, a organização de escolas e classes 
especiais passa a ser repensada, implicando uma mudança estrutural e 
cultural da escola para que todos os estudantes tenham suas 
especificidades atendidas. (BRASIL, 2007, p.1) 

 

Ou seja, o ponto de vista da inclusão está alinhado com a sugestão de 

reorganização das escolas para a transformação de estigmas onde polarizavam o 

“normal e anormal” gerando a exclusão escolar.  

 

3.4 MÉTODOS DE ENSINO NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO DOS SURDOS  

 

No atendimento educacional voltado às pessoas surdas, podemos destacar 

três abordagens educacionais: o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo. O 

oralismo visou a integração da criança surda na comunidade ouvinte, dando-lhe 

condições de desenvolver a língua oral por meio de estimulação intensa da audição. 

Essa abordagem percebe o surdo como deficiente, portador de uma patologia 

médica a ser eliminada e busca normalizar o por meio da reabilitação da sala, sendo 

que a língua de sinais é rejeitada. Slomski (2012, p. 34) referenda que: 

 
[...] a educação oralista parte do pressuposto de que a sociedade majoritária 
é ouvinte e que, portanto, para as pessoas se integrarem socialmente, 
necessitam falar, mesmo que possuam limitações na sua acuidade auditiva 
para a comunicação. 

 

A Comunicação total defende a utilização de qualquer recurso linguístico para 

facilitar a comunicação com as pessoas surdas, tais como línguas de sinais, língua 

oral, escrita, alfabeto manual, expressão corporal, gestos e recomenda-se o uso 

simultâneo desses códigos manuais. No entanto, o objetivo ainda é centrado no 

desenvolvimento da fala e os sinais são utilizados na estrutura da língua oral. 

Uma das principais críticas a esta abordagem está no fato de ela utilizar duas 

línguas ao mesmo tempo, sobrepostas: a língua de sinais e a língua portuguesa, 

ambas utilizam os sinais de Libras na estrutura da língua portuguesa. Isso não é 

positivo, já que é impossível sobrepor duas línguas com estruturas e funcionamentos 

diferentes. 
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Na atualidade a abordagem defendida remete ao bilinguismo.  
 
Bilinguismo é mais do que o domínio puro e simples de outra língua como 
mero instrumento de comunicação. E neste sentido, apenas os integrantes 
dessa comunidade, como surdos, podem contribuir de modo efetivo, para a 
educação de crianças surdas (FERNANDES, 2003, p. 55). 

 

Segundo Ribeiro; Biernaski (2017), o bilinguismo é o melhor método de 

ensino para que as pessoas surdas se desenvolvam. Sob este aspecto, os autores 

afirmam que o acesso à cultura surda e a compreensão da identidade surda está 

diretamente dependente de um processo que privilegie a comunicação Surdo-

ouvinte. Para tanto, é importante a adoção de uma Educação Bilíngue tendo em 

vista que: 

[...] o objetivo da educação bilíngue é criar uma identidade bicultural, pois 
permite à criança surda desenvolver suas potencialidades dentro de uma 
cultura surda e aproximar-se, através dela, à cultura ouvinte [...] a 
necessidade de incluir duas línguas e duas culturas dentro da escola em 
dois contextos diferentes, ou seja, com representantes de ambas as 
comunidades desempenhando na aula papéis pedagógicos diferentes. O 
que irá garantir a eficácia da educação (SKLIAR, 2006, p. 104). 

 

Cabe observar que ensino bilíngue para surdos é um direito definido pela 

Declaração Universal dos Direitos Linguísticos (1996), respaldado na Declaração 

Universal dos Direitos do Homem (1948). Segundo Souza (2011, p. 30-31),  

 
[...] O ensino bilíngue não deve ser pensado apenas na questão pedagógica 
de sala de aula, quando é disponibilizada a presença do intérprete. Faz-se 
necessário que o Projeto Político Pedagógico das escolas seja bilíngue, 
com a participação dos sujeitos surdos, que as políticas educacionais 
contemplem uma educação que reconheça a surdez como diferença, e, 
principalmente, ultrapassem os muros da escola e atinjam outras 
instituições, em especial, a família. 

 

É interessante que a autora explica sobre a questão do bilinguismo. Ela diz 

que não deve ser algo apenas que acontece em sala de aula ou na presença de um 

intérprete de LIBRAS, mas o PPP (Projeto Político Pedagógico) da escola também 

cumpra essa função. Para Slomski (2012, p. 55), 

 
[...] ser bilíngue não é só conhecer as palavras, estruturas das frases, enfim 
a gramática de duas línguas, mas também, conhecer profundamente as 
significações sociais e culturais das comunidades linguísticas de que faz 
parte. E que o bilinguismo só é possível, associado ao bi culturalismo, isto 
é, quando o indivíduo se identifica e convive, de fato, com os grupos 
linguísticos com quem mantém contato. 
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Segundo a autora supracitada, o conhecimento das duas línguas e das 

culturas são indispensáveis para que haja o bilinguismo. Envolve muito mais do que 

o conhecimento teórico e gramatical sobre a temática, abrange convívio e contato. 

Segundo Lacerda, (2000 p.94): 

O ensino bilíngue preconiza que o surdo deve ser exposto, o mais 
precocemente possível, a sua língua natural, identificada como uma língua 
passível de ser adquirida por ele sem que sejam necessárias condições 
especiais de aprendizagem. Que também seja ensinada, ao Surdo, a língua 
da comunidade ouvinte na qual está inserido em sua modalidade oral e/ou 
escrita, sendo que esta será ensinada com base nos conhecimentos 
adquiridos por meio da língua de sinais. 

 

No caso da pessoa surda, a sua Língua Natural é a Língua de Sinais e a 

mesma deve ser colocada em contato desde a mais tenra idade. Isso não isola a 

necessidade do aprendizado da língua da comunidade ouvinte na modalidade mais 

adequada ao seu aprendizado. Lacerda (2000 p.96) explica que: 

[...] aprendizagem de uma língua está relacionada com o desenvolvimento 
social do sujeito, pois este recebe influência e influencia o ambiente em que 
está inserido. Este ambiente também precisa ser rico em estímulos, a fim de 
que o sujeito surdo possa fazer inferências e generalizações a partir do que 
vê. Portanto, o conhecimento de uma língua possibilita apreender o mundo 
de maneira tal que novas descobertas surgem a partir do que já é 
conhecido. Com isso, o desenvolvimento da criança, quer surda, quer 
ouvinte, vai depender das relações que ela pode estabelecer com o 
ambiente sociocultural em que está inserida.  

 

Porém, segundo Quadros (1997), ser bilíngue não é suficiente. A escola deve 

precisa ser bicultural para que os surdos tenham acesso à comunidade ouvinte, mas 

participante da comunidade surda. 

Podemos dizer que a educação do surdo remete especificamente a essas três 

abordagens e nesse sentido a realização desta pesquisa ação parte do pressuposto 

de que a inclusão dos surdos poderá ter ganho significativo quando surdos e 

ouvintes puderem estabelecer uma comunicação e para tanto, ensinar Libras aos 

ouvintes pode ser um caminho.   

 

 

4 A LIBRAS NA COMUNICAÇÃO ENTRE SURDOS E OUVINTES: INTERFACES 

NAS RELAÇÕES COMUNICATIVAS. 

 

É interessante como detalhes relativos a alguns elementos contidos no 

processo de comunicação entre pessoas, às vezes passam desapercebidos de tão 
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comuns e corriqueiros que são, não nos deixando perceber as interfaces contidas no 

ato comunicativo. No caso da relação estabelecida entre surdos e ouvintes, este fato  

é um pouco mais evidentes, tendo em vista que:  

 
“A linguagem é um instrumento facilitador de aproximação entre as pessoas 
desde os mais primórdios dos tempos, quer seja de forma oral, simbólica, 

escrita ou gesto-visual.” (GÓIS; et. al, 2016, p. 1).  
 

A comunicação e a linguagem estão na base das relações estabelecidas em 

uma sociedade, por isso, Silva; Gomes (2018, p. 60) afirmam que “a inclusão de 

pessoas surdas na sociedade faz-se necessária para a melhor interação com o 

mundo oralizado. Requer também compreender a relação interpessoal Surdo-

ouvinte, tendo em vista que a inclusão não é um processo que se dá isoladamente 

na sociedade”.  

A qualidade das relações sociais estabelecidas entre membros de uma 

sociedade recebe uma forte influência da comunicação e como consequência a 

inclusão social (RIBEIRO; BIEMASKI, 2017). Os referidos autores afirmam que: 

 
A inclusão de surdos tem sido um tema recorrente nas discussões a 
respeito das barreiras comunicacionais presentes na sociedade. Essa 
dificuldade decorre da falta de conhecimento dos ouvintes em relação aos 
surdos enquanto minoria linguística, visto que a língua majoritária do Brasil 
é a Língua Portuguesa (RIBEIRO; BIEMASKI, 2017, p. 21.461). 

 

A verdade é que a comunicação pode ser entendida como um fator 

determinante nos processos de Inclusão Social da pessoa com deficiência auditiva 

visto que,  

[...] a comunicação é fator preponderante para que haja troca de 
experiências, conhecimentos, valores, culturas, integração do sujeito em 
seus diferentes espaços, contribuindo para uma participação social plena 
(GÓIS; et. al, 2016, p. 1). 

 

 Seguindo nesta perspectiva, podemos aferir a importância da linguagem, 

pois, sem a mesma torna-se impossível aprofundar as relações pelo fato de não se 

poder desenvolver um diálogo a respeito dos sentimentos, emoções, dúvidas, ponto 

de vista, valores sociais e etc. (LACERDA, 2006). 

 

4.1 A COMUNICAÇÃO ENTRE SURDOS E OUVINTES 
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Ao longo de nossas vidas, estabelecemos relações muito próximas com as 

pessoas que compartilham conosco os seus valores e sua cultura. Para que tal 

partilha aconteça é importante estabelecer uma comunicação que seja capaz de 

transmitir mensagens que expressem tanto a intenção quanto os significados dos 

signos que semanticamente organizamos através da nossa principal ferramenta de 

comunicação que é a linguagem. Graças à linguagem é possível estabelecer um 

diálogo, mas: 

Para tanto, é preciso que se preserve e garanta o direito à fala, de modo 
que o diálogo verbal e gesto-visual seja o elo nas inter-relações humanas, 
sobretudo entre surdos e ouvintes, sendo também um instrumento de 
significação e um ato de humanização na luta contra a opressão e a 
discriminação, afinal o diálogo é uma exigência do existir (GÓIS; et. al, 
2016, p. 1-2) 

 

Deste modo, é possível pensar que para existir uma comunicação entre 

surdos e ouvintes é primordial que ambos existam dentro de um contexto. Tal 

existência, necessariamente implica no desenvolvimento de um diálogo mediado 

pela comunicação. Embora pareça óbvio tal afirmação, podemos perceber que 

muitas vezes as pessoas surdas praticamente inexistem dentro da sociedade e 

principalmente no ambiente escolar, justamente pelo fato de a maioria dos ouvintes 

não conseguirem estabelecer um diálogo com estas pessoas, “sendo assim, é 

preciso que seja preservado o diálogo entre todos, considerando as dificuldades e 

habilidades existente nas inter-relações humanas ao mesmo tempo em que se 

facilite a aproximação apesar das diferenças linguísticas” (GÓIS; et. al, 2016, p. 2).  

Tal aproximação pode ser garantida por meio de um espaço de convivência 

como o ambiente educacional, tendo em vista que, por meio do contato cotidiano 

entre surdos e ouvintes é possível estabelecer uma relação enriquecedora para 

ambos, pois, “mesmo diante das dificuldades de comunicação, percebo que o aluno 

ouvinte tendo o conhecimento básico da Língua de Sinais busca se comunicar, 

ainda que de forma lenta, tenta fazer-se entender e compreender aquilo que lhe é 

dito, seja da maneira que for” (OLIVEIRA; PÔRTO, 2014, p.341). 

O surdo vive um curioso paradoxo, ele é um estrangeiro em sua própria 

pátria, pois, em virtude de uma comunicação deficiente ele fica isolado dos grupos 

sociais ainda que existam contato e relacionamentos amigáveis. As barreiras da 

comunicação impede a construção de um diálogo que permita incluir socialmente a 

pessoa surda no mundo cultural dos ouvintes (LACERDA, 2006). Sob este aspecto 
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Oliveira; Pôrto (2014, p. 341) argumenta que “há também uma dificuldade em 

compreender a cultura surda” tal dificuldade só pode ser vencida por meio de uma 

interação fazendo com que o ouvinte se integre ao mundo cultural dos surdos.  

Existem grandes barreiras a serem superadas no processo de melhoria da 

comunicação entre surdos e ouvintes, neste sentido Ribeiro; Biemaski (2017, p. 

21.472) argumentam que “existe um grande preconceito da parte dos ouvintes, e as 

leis que transmitem ao sujeito surdo direitos de cidadania como educação, saúde, 

trabalho e o direito de participar da sociedade, ainda não são cumprido”. Tais 

elementos, além de uma evidente e incontestável violação dos direitos dos surdos 

dificulta a inclusão social dessas pessoas ao mundo dos ouvintes.  

 

4.2 INTERFACES DA COMUNICAÇÃO SURDO-OUVINTE 

 

Segundo Gomes (2007), ao longo dos tempos, a comunicação sempre foi 

entendida como uma das bases que sustentam e estruturam a sociedade, que está 

no centro dos fatores responsáveis pelo fortalecimento das relações humanas. Para 

Schelles (2008) a comunicação estabelecida entre os sujeitos pode ser entendida 

como uma ferramenta imprescindível para todos os tipos de relações e só é 

estabelecida de forma satisfatória quando a mensagem recebida é compreendida 

integralmente com o mesmo sentido que foi transmitida. Seguindo nesta perspectiva, 

podemos perceber que: 

A inclusão dos surdos não é um fato que envolve somente as pessoas que 
apresentam esta necessidade educativa especial, mas também diz respeito 
às famílias, professores, funcionários e toda comunidade escolar, na 
medida em que a instituição escola tem como função construir uma 
sociedade justa e igualitária (FUKUSHIMA, 2008, p. 1). 

 

Percebe-se que as interfaces da comunicação entre Surdo-ouvinte podem ser 

consideradas como elementos importantes para a inclusão social da pessoa surda e 

que sua efetividade depende da construção de uma relação respeitosa da sociedade 

para com as necessidades e a cultura da pessoa surda. Isto porque, “conforme 

contemplado no Parecer nº17/2001–CNE/CEB, é direito da pessoa surda, como de 

todos os cidadãos, sentir-se e perceber-se parte integrante da vida social”. Para 

tanto, é necessário que o surdo e o ouvinte compartilhem a mesma língua em totais 

condições de igualdade, tendo em vista que: 

É a língua, como sistema de signos, que permite a interação entre 
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indivíduos e o partilhar de uma mesma cultura. É também pela linguagem e 
na linguagem que os conhecimentos são construídos, pois, ao partilharem 
um sistema de signos constitutivos de uma língua, estes sujeitos podem, 
além de desenvolverem uma compreensão mútua, colocar em circulação os 
múltiplos sentidos presentes na linguagem, configurando, assim, a 
polissemia constitutiva desta. (LODI; LACERDA, 2014, p.13) 

 

Neste aspecto, alguns autores vão mais além, ao afirmar que o maior 

limitante do processo de inclusão do surdo na sociedade não está necessariamente 

no surdo e sim na sociedade como um todo em virtude de sua longa tradição 

monolinguística e por falta de um sistema de educação eficiente estas pessoas não 

desenvolve a curiosidade e o interesse por aprender a língua e a cultura de minorias 

como é o caso das pessoas surdas (VASCONCELOS et al., 2016). As limitações do 

processo comunicativo faz com que a relação Surdo-ouvinte não aconteça em pé de 

igualdade, tendo em vista que: 

No processo de importância da interação através da linguagem é que se 
percebe o quanto o surdo fica em desvantagem por ser usuário de uma 
língua que, na maioria dos espaços que ele frequenta, poucas ou quase 
nenhuma das pessoas conseguem se comunicar usando a Libras. Percebe-
se através da fala dos próprios alunos surdos que eles encontram 
dificuldades para se comunicarem não só na sociedade, como também com 
os pais e irmãos, pois os familiares também não usam a língua de sinais, o 
que implica não conseguir entender e nem ser entendido dentro do próprio 
ambiente familiar (VASCONCELOS et al., 2016, p. 71). 

 

Deste modo, é possível afirmar que o primeiro desafio enfrentado pelas 

pessoas surdas é conseguir desenvolver um processo comunicativo eficiente com 

seus familiares. Tal fato limita a aquisição de valores culturais e hábitos construídos 

historicamente pela sua família dentro do contexto social.  

 

4.3 O MULTICULTURALISMO NA EDUCAÇÃO DOS SURDOS: A INCLUSÃO 

DO OUVINTE NA CULTURA SURDA 

 

As concepções de multiculturalismo fazem parte de atitudes que povoam a 

sociedade e a instituição escolar e são válidas também para a educação de surdos, 

o que torna urgente que se repense sobre quais caminhos devemos seguir para 

aperfeiçoar a educação dessa minoria. É com essa ótica que se deve reconsiderar a 

construção de um currículo, levando em conta as especificidades dos alunos surdos 

e também um programa pedagógico que conte com o apoio de técnicos, professores 
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e comunidade. Requer uma mudança de paradigma na concepção do que significa 

educar (MOREIRA, 2001).  

Muito se fala sobre a inclusão da pessoa surda no ambiente social das 

pessoas ouvintes, entretanto, durante as pesquisas realizadas para a elaboração 

desta dissertação surgiu o seguinte questionamento: o que tem sido feito para incluir 

a pessoa ouvinte na cultura dos surdos? 

A resposta a essa pergunta nos moveu no sentido de buscar compreender 

melhor a identidade cultural da pessoa surda e as relações de poder cultural 

estabelecida em favor da pessoa ouvinte em detrimento da valorização cultural dos 

surdos tendo em vista que muito se fala sobre a inclusão social dos surdos na 

sociedade ouvinte, porém, pouco se fala sobre a inclusão social do ouvinte na 

cultura surda.  

É interessante observar que segundo muitos especialistas e estudiosos o 

conceito de cultura é um dos mais difíceis de ser conceituados e definidos em 

virtude da dimensão e amplitude de significação de seus signos. Para o Portal 

Online Conceito (2010) que oferece um conjunto de verbetes de conceitos, 

trabalhando sob a perspectiva de um dicionário: 

 
O termo cultura, que provém do latim cultus, faz referência à ação de 
cultivar o espírito humano e as faculdades intelectuais do homem. A sua 
definição foi evoluindo ao longo dos anos: desde a época do Iluminismo, a 
cultura passou a ser associada à civilização e ao progresso. Em geral, a 
cultura é uma espécie de tecido social que abarca as diversas formas e 
expressões de uma determinada sociedade. Como tal, os costumes, as 
práticas, as maneiras de ser, os rituais, a indumentária (forma de se vestir) e 
as normas de comportamento são aspectos incluídos na cultura 
(CONCEITO, 2010, p. 1). 
 

A evolução das sociedades nos últimos três séculos fez com que esse 

conceito fosse incorporando novos significados e traduzindo uma nova significância 

para o contexto social. A revolução causada pela era da informação nos conduziu a 

um novo patamar no entendimento do conceito de cultura. Deste modo: 

No século XX a cultura passa a ser tratada como um sistema ou sistemas 
de significação, mediante os quais, uma dada ordem social é comunicada, 
vivida, reproduzida, transformada e estudada. Cultura torna-se então um 
vocábulo polissêmico e, mais que isso, em transformação, em um contínuo 
processo de ampliação e desdobramento de significados. Configura-se 
como palavra que a priori remete à nossa relação com o mundo, à 
civilização, ao conjunto de padrões de comportamento, crenças, 
conhecimentos, costumes etc. (CAMPOMORI, 2008, p. 75). 
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Percebe-se a relevância deste conceito por organizar o conjunto de sistema 

de significações construídas pelas pessoas surdas para dar maior sentido aos seus 

hábitos e valores permitindo assim a estruturação de costumes vivenciados, 

reproduzidos, transformados e transmitidos dentro de um micro mundo cultural 

através de uma identidade cultural que se diferencia dos demais. Neste aspecto 

podemos aferir uma diferença entre cultura e identidade cultural tendo em vista que 

a: 

Identidade cultural se refere à identificação com, ou ao sentido de se 
pertencer a um grupo específico baseado em várias categorias culturais, 
inclusive nacionalidade, etnicidade, raça, gênero, e religião. A identidade 
cultural é construída e mantida pelo processo de compartilhamento de 
conhecimento coletivo, como tradições, herança cultural, linguagem, 
estética, normas e costumes. Assim como as pessoas tipicamente se afiliam 
a mais de um grupo cultural, a identidade cultural é complexa e multi-
facetada. Embora outrora pesquisadores presumiram que a identificação 
com grupos culturais era óbvia e estável, hoje ela é percebida como 
contextual e dependente das mudanças temporais e espaciais. No mundo 
globalizado, com encontros interculturais aumentando, a identidade cultural 
é sempre estabelecida, negociada, conservada e desafiada pelas práticas 
comunicativas (CHEN, 2017, p. 1). 

 

Tal definição do conceito de identidade ajuda a entender o contexto cultural 

da pessoa surda, pois, esta pertence a um grupo específico que constrói sua cultura 

e a vive de forma única se tornando pequenas ilhas em meio ao oceano de pessoas 

ouvintes. Sob este aspecto, Oliveira; Pôrto (2014, p. 342) afirmam que: 

 
A cultura surda deve ser mais bem difundida dentro dos espaços 
acadêmicos, visando atender as necessidades educacionais e sociais do 
Surdo, ausentando-se o desrespeito à identidade deles. Cabe ao surdo 
fomentar suas escolhas acerca de quais formas de comunicação utilizar 
para se inserir na universidade e, futuramente, no mercado de trabalho. 

 

Sobre essa inserção cultural Karnopp (2010, p.162) se posiciona explicando 

que: 

[...]que não é somente o domínio da língua de sinais ou a surdez que 
constituem os elementos principais em relação ao pertencimento á 
comunidade surda, mas também uma atitude surda, ou seja, a participação, 
o estar junto compartilhando informações e ideias. Neste sentido, há dois 
planos que interagem quanto à identificação dos membros da comunidade 
surda: a descrição mais típica (ser surdo e usar a língua de sinais) e outro 
mais relacionada a uma atitude surda (p.162) 

 

Segundo Silva; Gomes (2018, p. 76) “as diferenças surdas devem ser 

percebidas pelos ouvintes como sendo características de uma identidade própria do 

surdo e não por suas limitações físicas”. Sob esta perspectiva, percebe-se a 



46 

 

importância do conhecimento do ouvinte acerca da realidade vivenciada pelos 

surdos em suas nuances que ajudam a definir e caracterizar a identidade cultural da 

pessoa surda. Não se pode desvalorizar a importância da família neste processo de 

valorização da identidade da pessoa surda, tendo em vista que: 

 
A família exerce grande importância na relação interpessoal do sujeito 
Surdo, pois se não há a utilização da Libras por parte dos familiares, o 
surdo fica sem entender sua própria identidade, visto que fica limitado em 
sua comunicação e não pode se expressar plenamente por meio da 
linguagem [...] Os pais tem grande papel no desenvolvimento cognitivo de 
seus filhos,e fica como atribuição deles, a inserção de seus filhos no mundo 
da Libras, para um desenvolvimento linguístico pleno de seus filhos surdos 
(RIBEIRO; BIERNASKI, 2017, p. 21.470-21.471). 

 

Sob esta perspectiva, podemos verificar que a família é o primeiro grupo 

social, a primeira representação do conceito sociedade, que transmite aos seus 

descendentes o conhecimento cultural que construiu sua identidade cultural, através 

dos costumes, hábitos e valores que estes elegeram, construíram, se identificaram e 

moldaram ao longo de sua história. Com base neste panorama, é possível afirmar 

que um prejuízo na comunicação pode fazer com que a pessoa surda sofra seu 

primeiro processo de exclusão dentro da própria família.  

A participação da família do surdo no desenvolvimento do bilinguismo é 

amplamente discutida por Hoffmeister (1999), principalmente quanto a promover 

interação de familiares com surdos adultos capacitados para o ensino de Libras e 

com outros profissionais da educação para: propiciar as trocas de experiências, 

promover discussões sobre questões relativas às diferenças dos surdos e criar 

espaços para o estabelecimento de vínculos. (DIAS e col., 2001). Ainda segundo 

Almeida (2010, p.28) “O reconhecimento da Língua de Sinais como língua natural da 

comunidade surda permitiu o fortalecimento identitário do grupo”. 

É interessante perceber a relevância da língua para a definição de uma 

identidade social. Portanto: 

 
Ao tomar a língua como definidora de uma identidade social, ainda que se 
leve em conta as relações e os conflitos relativos às distintas posições 
ocupadas por grupos sociais, enfatiza-se o seu caráter instrumental. Assim, 
sua natureza, ou sua significação social, passa a ser creditada às 
interações sociais às quais está ligada. Dessa forma, para alguns autores a 
identidade está relacionada tanto aos discursos produzidos quanto à 
natureza das relações sociais (SANTANA; BERGAMO, 2005, p. 567). 
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O primeiro passo necessário percebido durante a pesquisa parece ser o da 

existência, ou seja, é preciso reconhecer que existe uma identidade cultural surda, 

para então valorizar e propor um novo modelo de inclusão, que desta vez possibilite 

a inclusão da pessoa ouvinte no mundo da pessoa surda. Para tanto, é possível 

conceber a relevância de um Sistema Educacional que seja capaz de tornar a 

pessoa ouvinte bilíngue. Diante de tal fato, podemos entender que: 

 
A identidade seria uma construção permanentemente (re)feita que buscaria 
tanto determinar especificidades que estabeleçam fronteiras identificatórias 
entre o próprio sujeito e o outro quanto obter o reconhecimento dos demais 
membros do grupo social ao qual pertence. Seria, portanto, nessa relação, 
no tempo e no espaço, com diferentes outros que o sujeito se construiria. É, 
com isso, nas práticas discursivas que o sujeito emerge e é revelado. Ou 
seja, é principalmente no uso da linguagem – e não qualquer materialidade 
linguística específica – que as pessoas constroem e projetam suas 
identidades (SANTANA; BERGAMO, 2005, p. 568). 

 

Partindo desta concepção, podemos visualizar que a raiz de toda essa 

exclusão da pessoa surda acontece em virtude de um Sistema educacional 

ineficiente que não prioriza a inserção da pessoa surda na cultura do ouvinte e vice-

versa. Talvez a base para tal realidade esteja na falta de formação ou de 

sensibilidade dos gestores educacionais que não permitem aos mesmos 

perceberem e agirem em favor da efetivação de Políticas Públicas de educação, que 

priorize o desenvolvimento da pessoa surda por meio de processos educacionais 

direcionados e comprometidos com uma mudança do paradigma educacional atual. 

Deste modo, podemos perceber a pertinência da Declaração de Salamanca, ao 

afirmar que: “as diferenças humanas são normais e que, em consonância com a 

aprendizagem de serem adaptadas as necessidades da criança, ao invés de se 

adaptar a criança às assunções pré-concebidas a respeito do ritmo e da natureza do 

processo de aprendizagem” (UNESCO, 1994, p. 4). Os surdos possuem uma 

necessidade evidente de se adaptar o sistema educacional de acordo com suas 

exigências educacionais, culturais e sociais, para tanto, as interfaces da 

comunicação Surdo-ouvinte é um fator de extrema importância a ser considerado 

neste processo.  

 

5  DELINEAMENTO DA PESQUISA: O MÉTODO 
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Considerando o objetivo da presente pesquisa, o estudo necessário para este 

contexto se desenvolve inicialmente a partir da pesquisa bibliográfica, pois, a revisão 

de literatura relacionada à temática de interesse, oferece suporte para o 

delineamento do problema de pesquisa, bem como para a definição do percurso 

metodológico. 

 As publicações periódicas neste aspecto, também representam uma das 

mais importantes fontes bibliográficas tratando de assuntos diversos, possíveis de 

serem relacionados ao objetivo da pesquisa. Para situar o debate sobre a inclusão 

de estudantes Surdos, os artigos de periódicos especializados em educação 

possibilitaram uma visão rápida das tendências que vinham ocorrendo acerca do 

que foi produzido nos campos da educação, e que ao mesmo tempo permitisse 

constituir o problema a ser investigado. Os demais delineamentos da pesquisa 

estarão descritos a seguir.  

 

5.1 ASPECTOS ÉTICOS  

 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram realizados os Procedimentos 

Preparatórios para a Pesquisa que constou, inicialmente, do Encaminhamento do 

projeto de pesquisa para o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) para as devidas 

considerações.  

O mesmo foi encaminhado para avaliação do CEP via plataforma Brasil e sua 

aprovação consta no processo CAAE no 03594818.3.0000.5300 (anexo B) cujos 

cuidados quanto à preservação da imagem dos participantes foram tomados 

incluindo o uso de nomes fictícios para os participantes. 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA E OS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA 

PESQUISA 

 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa na qual, entre outras 

características o pesquisador “não se preocupa com representatividade numérica, 

mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social ou de uma 

organização” (GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p. 31). 
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A abordagem qualitativa, nesta pesquisa, tem como objetivo entender e 

interpretar as ações sociais por meio do planejamento da ação, passando o 

pesquisador a investigar seu objeto de estudo para coletar dados e informações 

necessárias à sua pesquisa, que de acordo com Creswell (2010), é:  

 
Um processo de investigação e entendimento baseado em tradições de 
investigação metodológicas que exploram o problema humano e social. O 
pesquisador constrói um quadro complexo e holístico, analisa palavras, 
reporta detalhadamente as visões de informantes e conduz o estudo em um 
campo natural. (p. 15) 
 

 Diante disso, a metodologia adotada foi a pesquisa-ação. Esta é definida por 

Thiollent (1985,) como uma pesquisa social que é concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação para a resolução de um problema coletivo, na qual os 

pesquisadores e os participantes estão envolvidos em um ciclo de planejamento e 

ação, visto que:  

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 
concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 
resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 
participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos 
de modo cooperativo ou participativo (p. 14) 

 

. Para Thiollent (1985), a pesquisa-ação proporciona a construção de 

conhecimentos capazes de transformar a realidade social, e isso é possível quando 

os sujeitos pesquisados são inseridos na ação ou na resolução de um problema 

coletivo para melhorar a prática docente.  

A pesquisa-ação na etapa pós diagnostica nos possibilitou elaborar os objetivos 

para a realização da ação, onde os participantes e o pesquisador envolvido 

constituíram a questão chave para a obtenção das respostas e a solução do 

problema investigado, uma vez que a pesquisa-ação busca resolver uma 

problemática do contexto vivenciado pelo sujeito.  Além disso, a pesquisa-ação 

consiste em ajudar a coletividade por meio de uma intervenção desenvolvida pelo 

pesquisador no ambiente pesquisado, onde o pesquisador passa a intervir no 

“problema e encontrar a solução” do mesmo (BARBIER, 2007). 

 Barbier (2007, p. 59) destaca que a pesquisa-ação deve promover o 

envolvimento tanto dos sujeitos participantes como do próprio pesquisador, a fim de 

melhorar a prática docente e, assim, trazer melhores condições para a educação, 

uma vez que a pesquisa-ação se torna neste contexto a “ciência das práxis 

exercidas pelos técnicos no âmago de seu local de investimento”.  
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A pesquisa-ação seguiu os processos de pesquisa indicados por Barbier 

(2007), ou seja a formulação do problema, as técnicas de coleta de dados, avaliação 

ação de pesquisa desenvolvida, a análise e interpretação dos dados.  

Desta forma, na formulação do problema, consideramos o relevante papel do 

pesquisador para ajudar a coletividade, por meio de uma pesquisa -ação, buscar as 

alternativas para a solução da questão norteadora desta pesquisa,  ou seja,  diante 

da constatação da exclusão do estudante Surdo das diversas relações nos 

ambientes escolares, em que medida é possível desenvolver no espaço escolar 

relações comunicativas entre Surdos e ouvintes, por meio do ensino de Libras, e 

como isso pode melhorar os aspectos relacionados a inclusão escolar dos Surdos? 

Quais os impactos desse aprendizado para o processo de inclusão a partir de uma 

vivência linguística, se os ouvintes aprenderem o básico da Língua de Sinais, para 

se comunicarem com o aluno surdo? 

Para responder a problemática apresentada estabeleceu-se os objetivos da 

pesquisa: Investigar as relações entre Surdos e ouvintes. Como se comunicam. 

Avaliar os efeitos de um curso básico de LIBRAS para estudantes ouvintes. 

A realização de uma pesquisa-ação conforme Barbier (2002) configura-se a 

partir do momento que há o reconhecimento de um determinado problema 

vivenciado pela instituição escolar e posterior aceitação da presença e colaboração 

do pesquisador, favorecendo um processo de reflexões e tomadas de decisão 

coletivas e possibilita criar oportunidades de aprendizagem e problematizar as 

situações que envolvem o ambiente escolar, oportunizando à comunidade que 

transita na escola a reflexão e a crítica. 

Thiollent (2011) menciona que a mesma exerce um grande potencial dentro 

da área educacional por visar e possibilitar a percepção da pesquisa como atributo 

indissociável ao aprimoramento da prática, justamente por isso, a pesquisa ação 

subsidiou a referida pesquisa. 

Assim, a pesquisa foi realizada em 07 fases:  

a) A revisão de literatura sobre Surdos e estudos sobre a pesquisa –ação  

b) A utilização da observação para realizar o diagnóstico inicial com objetivo 

de coletar dados relativos a comunicação existente entre estudantes 

ouvintes e Surdo e implicações no processo de inclusão, para subsidiar as 

escolhas de conteúdo para o curso de LIBRAS;  
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c)  A etapa do planejamento do Curso de Libras para estudantes ouvintes em 

parceria com o Estudante Surdo;   

d) A etapa de intervenção que consistiu na execução do Curso de Libras para 

estudantes ouvintes; com a participação do estudante Surdo e em 

constante tomadas de decisões coletivas sobre o próprio conteúdo do 

curso. 

e) A etapa da avaliação da Intervenção realizada por meio de uma entrevista 

em grupo sobre a pertinência do aprendizado da LIBRAS com a finalidade 

de verificar os impactos do Curso de Libras nas relações entre surdos e 

ouvintes e consequentemente no processo de Inclusão escolar do ponto de 

vista do estudante surdo e dos estudantes ouvintes. 

f) Análise dos dados com base na Análise conteúdo de Bardin (1977) para 

deduzir certos dados que dizem respeito à situação estudada.  

g) Produção de um material pedagógico de apoio em LIBRAS com placas e 

frases em LIBRAS que ficarão em locais visíveis nas escolas oriundos da 

pesquisa, produto das ações desenvolvidas e seus benefícios como 

instrumento normativo para implementação de ações afins cuja finalidade 

seja consolidar a prática do diálogo, entre estudantes Surdos e ouvintes, 

por meio da LIBRAS com vistas a inclusão escolar. 

A revisão de literatura, primeira fase da pesquisa, foi realizada artigos, 

dissertações e teses disponíveis sobre o tema investigado. Para Luna (2002) a 

relevância de uma pesquisa é afirmada a partir do seu confronto com outras 

pesquisa e trabalhos desenvolvidos na área.  

A realização de uma pesquisa-ação que conforme Barbier (2002) configura-se 

a partir do momento que há o reconhecimento de um determinado problema 

vivenciado pela instituição escolar e posterior aceitação da presença e colaboração 

do pesquisador, favorecendo um processo de reflexões e tomadas de decisão 

coletivas. 

A pesquisa-ação como metodologia de pesquisa possibilita criar 

oportunidades de aprendizagem e problematizar as situações que envolvem o 

ambiente escolar, oportunizando à comunidade que transita na escola a reflexão e a 

crítica. 



52 

 

Thiollent (2011) menciona que a mesma exerce um grande potencial dentro 

da área educacional por visar e possibilitar a percepção da pesquisa como atributo 

indissociável ao aprimoramento da prática, justamente por isso, a pesquisa ação 

subsidiou a referida pesquisa. 

A opção pela entrevista semi estruturada realizada junto ao grupo de 

colaboradores reunidos, teve como finalidade identificar os impactos do Curso de 

Libras em si, e se mostrou pertinente pois os colaboradores envolvidos na pesquisa 

já mantem estreita convivência em sala de aula e experimentaram os mesmos 

desafios impostos pela aprendizagem da Libras. A entrevista semi-estruturada é 

aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 

hipóteses, que interessam à pesquisa e que, em seguida, oferecem amplo campo de 

interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem 

as respostas do entrevistado. Este, seguindo espontaneamente a linha de seu 

pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo 

investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa. É útil 

esclarecer que essas perguntas fundamentais que constituem, em parte, a entrevista 

semiestruturada, são resultado não só da teoria que alimenta a ação do investigador 

mas, também, de toda a informação que ele já recolheu sobre o fenômeno que 

interessa. (MINAYO, 1994). 

E dentro do contexto da pesquisa ora realizada, onde as relações 

comunicativas entre estudantes Surdos e ouvintes por meio da aproximação entre 

ambos, tem na Libras um instrumento indispensável para sua efetivação no 

ambiente escolar, a técnica da entrevista semi -estruturada, realizada em grupo, 

permite analisar também as relações ora estabelecidas pelos colaboradores. 

Richardson (1999, p. 207) salienta ainda que “é uma técnica importante que permite 

o desenvolvimento de uma estreita relação entre as pessoas.” 

Os registros dos dados apresentados ao longo da pesquisa se deram por 

anotações no diário de bordo6 e gravações que eram feitas no celular.7 

                                            

6
 Para não perder o Time. Todas as informações eram repassadas para o computador de maneira 

escrita assim que terminava a atuação na escola onde a pesquisa estava sendo desenvolvida.  

7
 As Gravações foram feitas em alguns momentos em forma de vídeo e em outros apenas áudio. 
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A pesquisadora constituiu-se como moderadora nas entrevistas em grupo e 

cuidou para que os participantes ficassem tranquilos e participativos durante os 

debates. “Uma das coisas importantes ao trabalhar em entrevistas em grupo é 

produzir informalidade na discussão. Os moderadores precisam criar um clima 

liberal, facilitando para que os membros contribuam abertamente com suas 

experiências” (FLICK, 2009, p. 188-189). 

 

5.3 LOCAL DA PESQUISA: A ESCOLA SELECIONADA  

 

O município de Ariquemes conta com dez escolas estaduais, logo optei em 

executar a pesquisa em uma escola que tivesse alunos surdos matriculados. A 

escola selecionada foi a Escola Estadual Anísio Teixeira, que por ser a única que 

atendia essa exigência. A escola possui um total de Quatro (04) alunos surdos 

matriculados divididos em duas turmas, sendo um (01) aluno no primeiro ano do 

ensino médio e outros três (3) alunos no nono ano do ensino Fundamental. A gestão 

da escola em questão sugeriu que a pesquisa fosse realizada na turma de nono, 

onde consta o maior número de alunos surdos.  

 

5.4 SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

Efetuei o contato com a gestão da escola e ter como objetivo sensibilizá-los 

em relação à importância da pesquisa para o processo de inclusão de estudantes 

surdos e a necessidade de participação, juntamente com o engajamento nos 

contextos propiciadores de reflexão sobre as ações desenvolvidas em prol das 

relações de comunicação entre estudantes ouvintes e estudantes surdos por meio 

da LIBRAS no ambiente escolar. Assim, no caso específico, a explicação dos 

objetivos da pesquisa e o esclarecimento do que significa participar da mesma, 

explicitando os benefícios educacionais, profissionais e científicos, bem como os 

possíveis riscos dado a participação. O convite aos participantes, por envolver 

públicos distintos dentro de um único ambiente, foi realizado em três  momentos: O 

primeiro constou do convite à equipe gestora e equipe que atua no Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) e, no segundo momento, o convite foi estendido 
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aos estudantes surdos ; no terceiro momento, aos estudantes  ouvintes. A diretora 

da Escola autorizou a exposição do projeto e, a partir disso, seguiram-se as ações: 

1. Exposição do Projeto: seus objetivos, base teórica, metodologia e seus 

respectivos procedimentos de coleta de dados. 

2. Informação de que o Projeto já estava autorizado pelo Comitê de Ética 

devidamente regularizado na Plataforma Brasil. 

3. Esclarecimento sobre a importância da temática para inclusão de 

estudantes surdos e a importância da participação dos estudantes 

ouvinte e estudantes surdos, bem como da equipe gestora para o 

desenvolvimento da pesquisa e seus resultados. 

4. Formalização do convite e entrega aos participantes que manifestaram 

interesse em participar, bem como o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), apresentado no Apêndice A, cujo conteúdo aponta 

os riscos que poderiam existir, bem como ficou assegurada a 

manutenção do sigilo da identidade.  

A fase de solicitação de aceitação e consentimento ou não dos 

pais/responsáveis foi precedida de uma reunião, com o apoio da direção e 

coordenação escola, visando divulgar aos pais/responsáveis e alunos sobre o 

projeto/curso de Libras que trata sobre as relações comunicativas através da Língua 

de Sinais entre surdos e Ouvintes. Posterior aos esclarecimentos do projeto a etapa, 

compreendeu a aceitação e consentimento dos pais/responsáveis e alunos, 

lembrando que os pais têm livre escolha quanto à participação ou não na pesquisa. 

 

5.4.1 COLABORADORES SELECIONADOS  

 

A população foco da pesquisa e execução de Curso de LIBRAS a qual 

chamaremos de colaboradores constituiu-se respectivamente de:  

a) 40 discentes ouvintes do Primeiro ano do ensino médio da escola Estadual Anísio 

Teixeira, porém participaram efetivamente de forma alternada uma média de 35 

estudantes; 
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b) 01 estudante surdo8 matriculado no Segundo ano do ensino médio da escola 

Estadual Anísio Teixeira; 

Sendo assim, foram considerados 41 colaboradores. A adesão do grupo foi 

realizada de forma voluntária  

Os nomes dos participantes foram substituídos números e serão identificados 

no corpo do texto como P1,P2, P3 e sucessivamente. Sobre os grupos que foram 

formados Flick (2009) explica: 

Algumas vezes é até mesmo sugerido o uso de grupos reais, ou seja, 
grupos que se interesse pelo assunto da discussão em grupo 
independentemente também discussão, o que, enquanto grupo real, 
incluam os mesmos membros da situação de pesquisa. Um motivo para isso 
é o fato de que os grupos reais partem de uma história de interações 
compartilhadas em relação ao assunto em discussão, já tendo, portanto, 
desenvolvido formas de atividades comuns e padrões subjacentes de 
significados (p. 183). 

 

O grupo foi formado a partir do interesse dos mesmos pelo assunto da 

pesquisa, por isso trata-se de um grupo real.  

 

5.5 A DESCRIÇÃO DAS FASES DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada em sete fases: Na primeira, foram realizados revisão 

de literatura, os levantamentos bibliográficos sobre as bases teóricas do tema 

abordado bem como sobre a realidade da escola na qual a pesquisa foi 

desenvolvida.  

 

Na segunda fase da pesquisa, realizei a coleta de dados usando a técnica de 

observação, que segundo Godoy (1995):  

Quando observamos, estamos procurando apreender aparências, eventos 
e/ ou comportamentos. A observação pode ser de caráter participante ou 
não-participante. Quando o pesquisador atua apenas como espectador 
atento, temos o que se convencionou chamar de observação não-
participante. Baseado nos objetivos da pesquisa e num roteiro de 
observação, o investigador procura ver e registrar o máximo de ocorrências 
que interessam ao seu trabalho (p.34). 

A finalidade da observação foi realizar o diagnóstico das situações 

experimentadas pelo estudante surdo e ouvintes no cotidiano escolar, bem como 

coletar junto ao surdo um conjunto significativo de palavras e expressões do uso 

                                            

8
 Para garantir o sigilo do estudante, o mesmo será denominado Estudante surdo (ES).  
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cotidiano dos mesmos que pudessem ser trabalhadas a seguir junto aos ouvintes, 

no curso de LIBRAS, de maneira a potencializar o diálogo entre os mesmos.   

A terceira fase da pesquisa consistiu na elaboração de plano de ação como 

parte efetiva da execução do planejamento de um curso de LIBRAS, numa ação 

conjunta com o estudante Surdo, destinado aos estudantes ouvintes. Nesta etapa 

considerou –se os dados coletados na observação não participante. 

 A quarta fase consistiu na realização da intervenção prevista na pesquisa 

ação por meio da execução do Curso de Libras para ouvintes. O curso foi previsto 

com a   carga horaria de 40 horas e foi realizado durante o período de dois meses e 

meio (10 semanas). As aulas foram ministradas duas vezes na semana tendo 

duração de 2 horas cada dia, totalizando por semana 4 horas aulas. As aulas 

ocorreram nos horários das aulas em parcerias com os professores das disciplinas: 

História, Sociologia, Filosofia, Língua Portuguesa, Educação Física a disciplina de 

Arte estava com falta de professor e também foi usada. 

Na quarta etapa da pesquisa, foram organizados juntamente com os 

discentes ouvintes e Surdo, uma sessão de entrevista semi estruturada que permitiu 

o contato e o diálogo dos alunos com a pesquisadora e com a finalidade de ouvir os 

participantes da pesquisa quanto ao tema relacionado à inclusão dos Surdos e os 

impactos da aprendizagem da Língua de Sinais no cotidiano escolar, tanto para os 

ouvintes quanto para os Surdos, caracterizando a fase de avaliação da pesquisa-

ação realizada. 

Na quinta fase foi realizada a análise dados, na perspectiva de análise de 

conteúdos proposta por Bardin (1977) utilizando-se, para tanto, procedimentos de 

análise de conteúdo. 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 2009, p. 42) 

 
E neste caso em especifico optei por analisar os dados de acordo com as 

categorias que surgiram a partir dos dados extraídos da observação, da participação 

dos estudantes ouvintes e do estudante Surdo no Curso de Libras, bem como dos 

relatos, depoimentos oriundos da entrevista semi estruturada realizada junto aos 

grupo de estudantes ouvintes, estudante Surdo e intérprete de Língua de Sinais.  
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A análise dos dados com base na análise de conteúdo foi a opção da 

pesquisadora considerando que o problema de pesquisa apresentado permite que 

as pessoas, ao refletirem sobre o Curso e seu aprendizado possam mostrar, por 

meio de sua fala, as concepções ou representações consolidadas por meio do 

aprendizado da Libras. É importante destacar que,  

A análise de conteúdo é usada quando se quer ir além dos significados, da 

leitura simples do real. Aplica-se a tudo que é dito em entrevistas ou depoimentos ou 

escrito em jornais, livros, textos ou panfletos, como também a imagens de filmes, 

desenhos, pinturas, cartazes, televisão e toda comunicação não verbal: gestos, 

posturas, comportamentos e outras expressões culturais.  

Não se trata apenas de aprender a Libras mas de se pensar sobre as 

relações que esse novo conhecimento permitiu. Neste sentido é possível pensar 

sobre hipóteses levantadas no início do processo, explorar melhor os dados 

coletados, identificando temáticas não expostas explicitamente, mas que estão no 

discurso e comportamento dos colaboradores da pesquisa.  

 Ao final, será apresentado para a Secretaria de Educação do Estado de 

Rondônia um material pedagógico de apoio em LIBRAS com placas e frases em 

LIBRAS que ficarão em locais visíveis nas escolas que forem disponibilizados, 

produto das ações desenvolvidas e seus benefícios como instrumento normativo 

para implementação de ações afins, cuja finalidade seja consolidar a prática do 

diálogo, entre estudantes surdos e ouvintes, por meio da LIBRAS com vistas a 

inclusão escolar. 

Esta leitura exige uma atenção muito maior do pesquisador, que influenciado 

por suas próprias convicções pode equivocar-se com algumas interpretações. Esta 

estratégia de análise é muito interessante para estudar dados obtidos por meio de 

entrevistas, depoimentos registrados com recursos multimídia, devido à facilidade 

em estudar cada detalhe da expressão e do comportamento dos participantes. Este 

foi um dos motivos pelos quais escolhemos este tipo de análise para o 

desenvolvimento do presente trabalho de pesquisa. O envolvimento do pesquisador 

com a comunidade pode deixar passar algo despercebido, no entanto, refletindo em 

um estudo posterior, fica mais fácil identificar a existência ou não de controvérsias 

entre discurso e prática. 

 Neste sentido, buscamos na análise do conteúdo, interpretar as concepções 
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dos participantes quanto à receptividade a pesquisa que estava sendo desenvolvido 

com os alunos e quanto à própria contribuição que estava proporcionando neste 

trabalho. Além disso é possível identificar informações sobre formação, experiência 

pessoal e profissional que emergem em discussões de forma inconsciente. A análise 

do material coletado obedeceu a seguinte sequência, proposta por Bardin (1977): 

em um primeiro momento, estabelecemos uma pré análise: realizamos diversas 

leituras e analisamos os registros em áudio e vídeo, visando à obtenção de um 

maior número de informações possíveis. Estas foram elencadas em um registro à 

parte no diário de bordo. No segundo momento executamos a fase exploratória do 

material, selecionando palavras e expressões emergentes, com repetições 

constantes, no intuito de estabelecer a separação por categorias. E finalmente, em 

um último momento, realizamos o estudo com objetivo de interpretar as informações 

obtidas procedendo a classificação por categorias que são:  Categoria 1: fatores que 

inviabilizavam a inclusão escolar/social do estudante surdo. Categoria 2 - 

Aprendizagem: conteúdos mais discutidos. Categoria 3 - A avaliação da 

aprendizagem e as implicações para os ouvintes e para os estudantes surdos.   

 

6  CARACTERIZAÇÃO DAS RELAÇÕES COMUNICATIVAS ENTRE 

ESTUDANTES OUVINTES E SURDO: DA OBSERVAÇÃO, O DIAGNÓSTICO 

INICIAL, O PLANEJAMENTO E A INTERVENÇÃO  

 

Nesta seção apresentarei os dados coletados em cada etapa da pesquisa 

com as respectivas análises de cada etapa. Cabe destacar que os registros dos 

momentos que seguem se deram por anotações no diário de bordo9 e gravações 

que eram feitas no celular.10 

 

6.1 A OBSERVAÇÃO E O DIAGNÓSTICO INICIAL 

 

Nessa subseção apresentaremos os dados coletados na primeira etapa da 

                                            

9
 Para não perder o Time. Todas as informações eram repassadas para o computador de maneira 

escrita assim que terminava a atuação na escola onde a pesquisa estava sendo desenvolvida.  

10
 As Gravações foram feitas em alguns momentos em forma de vídeo e em outros apenas áudio. 
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pesquisa de campo, que foi a Observação não participante. O período da 

observação se deu no segundo ano “A” do Ensino médio período matutino, num 

tempo aproximado de 20 horas, o que corresponde a uma semana. A semana 

observada foi entre os dias 18/02/2019 e 22/02/2019. 

A conversa inicialmente iniciou-se com a coordenadora da sala de AEE 

(Atendimento Educacional Especializado) que se demonstrou muito empolgada com 

a proposta do mestrado. A mesma também faz uso da Língua de Sinais com os 

estudantes surdos e relatou que na escola já havia anteriormente tido a tentativa de 

execução de um projeto parecido com os estudantes do nono (9°) ano de 2017. A 

coordenadora me encaminhou até a direção Geral para que eu pudesse explanar o 

meu projeto e solicitar a permissão. Como já havia sido desenvolvido um projeto de 

extensão com foco nos funcionários da escola no ano de 2016, a gestora recordou 

do ocorrido e demonstrou boa vontade em acolher a nossa pesquisa ação. Nesse 

primeiro encontro, foram feitos os acertos, combinados e explanado cada etapa do 

projeto e como a escola poderia fazer adaptações para que a ação fosse colocada 

em prática. 

A observação se deu no segundo ano “A” da turma matutina, num período 

aproximado de 20 horas, o que corresponde a uma semana. A semana observada 

foi entre os dias 18/02/2019 e 22/02/2019. O primeiro dia foi muito tranquilo, a sala 

contava com um total de 41 alunos e além de já ter conversado com a gestão da 

escola, representada no ato pela Direção Geral, a tradutora e intérprete de Língua 

de sinais da turma e  eu também já a conhecia por ter trabalhado com a mesma em 

outra escola da rede estadual.  

O primeiro dia de observação aconteceu na segunda-feira, dia 18/02/2019. As 

aulas que tiveram naquele dia foram de Química, Filosofia, Geografia, Sociologia e 

língua portuguesa.  

A primeira aula do dia foi Química. O aluno surdo sentou na primeira cadeira 

da segunda fileira. Neste dia estavam presentes 40 alunos, faltando apenas um 

aluno ouvinte.  Quando começou a aula de Química, a intérprete de Libras ainda não 

se encontrava em sala, então o aluno surdo ficou sem entender o que a professora 

estava explicando, enquanto os demais estudantes ouvintes compreendiam tudo, 

pois estava sendo explicado na língua materna deles, a Língua portuguesa. Um 

colega aproximou-se do surdo e tentou explicar o que a professora estava 
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lecionando, mas ele não consegui, devido ao uso de termos técnicos da disciplina, 

então o colega voltou para a sua cadeira e o aluno surdo ficou olhando fixamente 

para frente, tentando compreender e talvez tentando fazer uma leitura labial. 

Passando alguns minutos, a intérprete chegou à sala e passou a interpretar o que a 

professora estava ensinando. A intérprete foi até a professora e perguntou o que o 

aluno surdo havia perdido, e em seguida interpretou para ele o que havia faltado do 

início da aula. 

A segunda aula deste dia era Sociologia. A professora de Sociologia e 

Filosofia, que era a quarta aula, eram a mesma pessoa. A professora entrou em sala 

e explicou que a aula seria de Filosofia, então a aula de Sociologia ficaria para o 

quarto horário. A intérprete explicou para o aluno surdo à troca, mas ele não 

entendeu. Ela explicou novamente que o horário foi trocado e que a quarta aula é 

que era a de Filosofia. 

No decorrer da aula, nenhum outro aluno ouvinte se comunicou com o aluno 

Surdo, no entanto os ouvintes se comunicaram entre eles. O surdo permaneceu 

sentado no lugar dele, durante toda a aula, não levantou em nenhum instante, sendo 

que todas as comunicações que ele obteve foram com a intérprete. Em um momento 

durante a aula, ele indagou a intérprete sobre o que estava escrito no quadro, 

porque ele não havia entendido, então ela soletrou para ele e o mesmo continuou 

copiando o que a professora estava escrevendo, enquanto isso a maioria dos 

ouvintes já tinham terminado de copiar o conteúdo 

A terceira aula do dia foi de Geografia, a professora entrou em sala de aula e 

disse que iria corrigir as atividades que ela havia passado para casa. Os estudantes 

foram sendo convidados a ir até a mesa da professora por fila. A fila do estudante 

Surdo foi a penúltima, e no momento em que ele deveria mostrar a atividade ele 

disse que não havia conseguido resolver todas as questões, a professora deu visto e 

fez alguma anotação em seu diário de classe. Terminando de verificar todos os 

cadernos a professora passou mais uma atividade escrita no quadro que os 

estudantes deveriam copiar no caderno e resolver, essa atividade seria verificada na 

próxima aula.  

Tocou o sino para o intervalo e todos se retiraram para lanchar. O aluno surdo 

viu que todos os ouvintes se levantaram e percebeu que era a hora de ir para o 

intervalo e então saiu em direção à cantina da escola. No pátio tinham outros dois 
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alunos surdos. O aluno surdo os cumprimentou os demais e seguiu em direção à 

cantina. O aluno surdo pegou o lanche, sentou, lanchou e em nenhum momento se 

comunicou com alguém da cantina. Após lanchar, comunicou-se com os amigos 

surdos que estavam no pátio, permanecendo ali durante todo o intervalo.  

Voltando do intervalo, a intérprete e o surdo chegaram juntos na sala. A 

professora que havia dado o segundo tempo de Filosofia passou o conteúdo de 

Sociologia, explicando a matéria. Durante a aula, o surdo comunicou-se novamente 

apenas com a intérprete e em nenhum momento comunicou-se com os colegas 

ouvintes.  A aula de Sociologia foi totalmente de exposição oral, permanecendo a 

intérprete traduzindo o tempo todo. O surdo só observou e não indagou sobre nada, 

no entanto ouve perguntas de quatro estudantes ouvintes. . 

A última aula foi de Língua Portuguesa. A professora chegou à sala e 

cumprimentou (Oi, bom dia!). O aluno surdo correspondeu em Libras. Já estava 

sentado em seu local e a intérprete posicionada. A professora corrigiu no quadro as 

atividades que havia passado na aula anterior. Todos permaneceram sentados, 

inclusive o Surdo.  Praticamente toda a aula ficou envolta nisso, somente no final, a 

professora passou outras questões do livro para eles que eles respondessem. Em 

nenhum momento o surdo estabeleceu diálogo com a intérprete, ele apenas 

observou a tradução e obedeceu às coordenadas. 

O segundo dia de observação foi na terça-feira, dia 19/02/2019. As aulas que 

tiveram naquele dia foram de física, História, Espanhol e Sociologia. 

A primeira aula foi de física. O estudante surdo chegou atrasado, mas a 

professora permitiu que ele entrasse. Sentou-se no mesmo lugar de costume, na 

frente. A intérprete já estava em sala o aguardando. Nesse dia, todos os alunos 

estavam presentes, apenas alguns chegaram atrasados. A professora passou o 

conteúdo no quadro. Quando o aluno surdo chegou a professora já estava 

escrevendo, ele perguntou para a intérprete se era para copiar, ela confirmou, então 

ele copiou tudo que a professora passou na aula. Não houve nenhum tipo de 

comunicação com os colegas ouvintes.  

A segunda aula foi de História. O professor chegou à sala e todos estavam 

presentes. Então ele começou a explicar um conteúdo que havia começado na aula 

anterior. A aula de História foi praticamente de exposição oral, sendo que o surdo 

em nenhum momento teve questionamentos e nem os alunos ouvintes. Quando 
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tocou o sino para a troca de disciplina, o professor disse que na próxima aula 

passaria atividades sobre aquele conteúdo. Durante a aula, o educador só utilizou 

exposição oral, em nenhum momento utilizou outros recursos, como slides ou a 

utilização do quadro, ele se posicionou no meio da sala e lecionou a matéria 

planejada. 

A terceira aula foi novamente de física. A professora chegou à sala e disse 

que seriam feitas as atividades referentes ao conteúdo que ela exemplificou na 

primeira aula. Ela passou no quadro a paginação do livro que constava a atividade e 

o número das questões para serem resolvidas. Era para copiar e resolver no 

caderno. O estudante surdo passou a aula inteira copiando. 

Na hora do intervalo, ES fez o sinal de “comer” para um colega de sala, então 

o colega respondeu com o mesmo sinal de “comer”, ambos deram uma risada. Os 

dois se dirigiram para a cantina, cada um pegou seu lanche, comeu e não houve 

mais nenhum tipo de comunicação. Após lanchar, o aluno surdo se dirigiu para o 

palco da escola e não interagiu com mais ninguém. 

Na aula de Espanhol, houve o comunicado que a professora precisou faltar, 

por motivos pessoais, mas ela mandou a atividade para ser realizada em sala, que 

foi entregue para os estudantes pela coordenação da escola.  A intérprete sentou-se 

ao lado do surdo e começou a explicar para ele o que deveria ser feito.  Eles 

passaram a aula inteira executando a atividade. Não houve nenhuma interação com 

os estudantes ouvintes, sendo que estes fizeram grupos para realizar os exercícios 

e se ajudarem mutuamente. 

A última aula foi de Sociologia. A professora entrou em sala e cumprimentou 

os alunos (Bom dia!). Como ela não sabe Libras, a intérprete traduziu a saudação. A 

educadora passou no quadro o conteúdo que havia começado na aula anterior e 

pediu para os alunos copiarem. Faltando quinze minutos para encerrar a aula, ela 

parou de copiar e disse que os alunos que terminassem podiam ir embora. ES 

demorou um pouco para terminar, encerrou faltando apenas cinco minutos. 

O terceiro dia de observação foi na quarta-feira, dia 20/02/2019.  As aulas que 

tiveram naquele dia foram de Geografia, Inglês, Matemática e Química. 

A primeira aula foi de Geografia. O aluno surdo já estava na sala no momento 

em que cheguei. A aula não havia iniciado, a intérprete e a professora ainda não 

haviam chegado e ele estava escrevendo algo no caderno. A professora e a 
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intérprete chegaram juntas em sala. A educadora entregou uma folha de sulfite aos 

alunos e propôs que fizessem um trabalho em dupla, deixando a critério dos alunos 

a escolha de seus pares. ES fez a atividade com a colega que estava atrás dele. Ele 

sinalizou para ela se podiam ser os dois, ela confirmou com a cabeça positivamente, 

então ele pegou a cadeira e sentou ao seu lado. A intérprete sentou-se na frente dos 

dois alunos, interpretou para ambos a comunicação e eles foram discorrendo o 

trabalho. 

A segunda aula foi de Inglês. Os alunos estão sem professor dessa disciplina, 

por isso foram levados para a sala de leitura. Chegando à sala, eles não tiveram a 

supervisão de ninguém da equipe escolar, a não ser o acompanhamento da 

intérprete. O surdo pegou um livro, na qual tinha bastantes figuras e ficou folheando 

o livro durante a aula. Perguntou o significado de algumas palavras para a intérprete 

e ela sinalizou para ele. 

A terceira aula também foi de Geografia. Eles continuaram o trabalho durante 

a aula inteira. No final do horário da disciplina, eles ainda não haviam finalizado, 

ficando para a próxima aula. O aluno surdo dirigiu-se poucas vezes à colega ouvinte. 

Em todos os momentos em que a aluna ouvinte falava, ela dirigia-se para a 

intérprete e esta sinalizava olhando para o Surdo, como se a estudante ouvinte não 

estivesse fazendo trabalho com o Surdo, mas sim com a intérprete e a tradutora com 

o Surdo. Não havia interação direta entre a aluna ouvinte e o aluno Surdo. 

A quarta aula foi de Matemática. A professora passou uma atividade do livro. 

Ela passou o número da página e quais as questões que deveriam ser feitas. A aula 

foi toda de resolução de questões. 

A quinta aula foi de Química. A professora entrou em sala, cumprimentou os 

alunos e disse que continuaria a explicação do conteúdo da aula anterior. Iniciou 

expondo oralmente a matéria, utilizando o quadro para escrever algumas fórmulas. 

Em alguns momentos, a professora perguntava para a intérprete se o aluno surdo 

estava compreendendo, nunca diretamente para o Surdo. A intérprete redirecionava 

a pergunta ao Surdo. Na maioria das vezes, ele disse que estava entendendo, 

somente uma vez disse que não tinha assimilado. Então a professora pediu para ele 

se levantar, apagou o que havia feito e refez novamente, junto com ele no quadro. 

ES disse que entendeu mais ou menos. A professora disse que continuaria o 

conteúdo, mas que posteriormente, em conjunto com a intérprete, explicaria para ele 
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em sua carteira. Depois que ela terminou a exposição oral, foi até a mesa do surdo e 

repassou com ele o conteúdo novamente, com novos exemplos. Logo após uma 

segunda explicação, ES confirmou que compreendeu o conteúdo. 

 O quarto dia de observação foi na quinta-feira, dia 21/02/2019.  As 

aulas que tiveram naquele dia foram de biologia, História e português. 

 O estudante surdo não foi para a escola. Entrei na sala de aula, a 

intérprete já se encontrava, ficamos aguardando, porém ele não chegou ao final da 

primeira aula. Posteriormente chegou uma mensagem da mãe do Surdo, mandada 

para o WhatsApp (aplicativo de mensagem) da intérprete, informando que o surdo 

não estava muito bem de saúde, por isso, não iria à escola, então a intérprete me 

informou. A aula continuou normalmente, não havendo mais observações em sala 

naquele dia, somente sobre as características da escola. 

O quinto dia de observação foi na sexta-feira, dia 22/02/2019.  As aulas que 

tiveram naquele dia foram de Língua Portuguesa e Matemática. 

O estudante surdo chegou à escola um pouco adiantado, como eu já estava 

aguardando em sala ele veio conversar comigo, disse que no dia anterior não tinha 

se sentido bem, por isso faltou à escola. Em seguida, chegou a intérprete, mas o 

sino não havia tocado ainda, então a professora não se encontrava na sala.  

A primeira e a segunda aula foram de Língua Portuguesa. A professora 

entrou, cumprimentou o surdo e os outros alunos. Pediu à intérprete para dizer ao 

ES que passaria uma atividade diferenciada para ele, que era para aguardar um 

momento. A intérprete transmitiu a informação. A professora explicou para os alunos 

ouvintes a matéria e passou os exercícios para serem realizados. Após, ela sentou 

com o surdo e pediu para intérprete traduzir que a atividade dele era a produção 

textual. Trouxe uma imagem e pediu para que ele escrevesse o que via na imagem, 

informando que era para realizar a atividade sozinho, com todas as palavras que 

conhecia, que não deveria ter a ajuda de ninguém e se tivesse dúvida, era para 

dirigir-se a ela. Ele aceitou a proposta e durante as duas aulas ficou fazendo o texto. 

Em certo momento, ele pediu para chamar a professora e perguntou para ela como 

escrevia uma frase, queria colocar que os animais estavam ameaçados, mas não 

sabia como passar para a escrita esse contexto. Então a professora explicou para 

ele que existiam outros sinônimos, referente à palavra que queria descrever, tudo 

isso com ajuda da intérprete. Assim, ele continuou a escrita e faltando dez minutos 
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para um o encerramento da aula, ele entregou a sua produção. Durante a realização 

dessa atividade ele não teve interação com os outros alunos ouvintes, somente com 

a professora e a intérprete. 

Os outros horários foram de Matemática. A professora entrou na sala 

cumprimentou o surdo em língua de sinais e explicou para ele que iria corrigir as 

atividades propostas na aula anterior. Perguntou se ele havia conseguido realizá-las. 

Ele disse que algumas conseguiram realizar, outras não, então ela pediu para 

depois ele levar o caderno na mesa dela. Tudo isso em língua de sinais, pois ela 

conhecia um pouco de Libras. 

A professora cumprimentou os alunos ouvintes, explicou que faria a correção 

das atividades. Em fila, os alunos começaram a levar o caderno até a mesa da 

professora para ser recebe o visto, incluindo também o aluno surdo. Em seguida, ela 

corrigiu no quadro os exercícios, chamando um aluno por vez para realizar o cálculo, 

verificando como o aluno havia raciocinado e no final os outros alunos falavam se 

estava certo ou errado o resultado, perguntando também se tinha alguém que havia 

pensando diferente. O aluno surdo não quis ir à frente fazer a atividade, a professora 

o convidou, mas ele recusou, então ela respeitou seu posicionamento. 

No intervalo, quando o estudante surdo saiu da sala, já tinham na porta dois 

outros estudantes surdos o esperando. Eles interagiram entre eles, cumprimentaram 

a intérprete e a mim também. Em seguida, O estudante surdo do Segundo ano do 

ensino médio seguiu para a cantina, onde lanchou e não interagiu com ninguém. 

Logo após, ele se dirigiu até a sala de AEE da escola, onde tem uma funcionária que 

sabe Libras, então, ele passou o intervalo inteiro conversando com ela, sobre 

assuntos pessoais. Fiquei observando fora da sala. 

Quando tocou o sino, o aluno surdo demorou quinze minutos para retornar a 

sala. Quando chegou, a professora, a intérprete e eu já nos encontrávamos em sala. 

Ele pediu para a professora se poderia entrar, ela consentiu e perguntou o motivo do 

atraso, então ele disse que estava conversando assuntos pessoais com a 

coordenadora. 

A professora de Matemática passou uma lista de exercícios impressos para 

todos os alunos e disse que não daria tempo deles terminarem naquelas duas aulas, 

porque eram muitos. Então eles deveriam fazer durante a aula o que conseguissem, 

sendo que o restante era para terminar em casa e trazer na próxima aula. O 
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estudante surdo ficou sentado sozinho, assim como os demais alunos durante a 

realização da atividade. 

Portanto, diante das observações foi notório que não há interações entre 

alunos surdos e ouvintes, existe uma interação apenas entre interprete e surdo 

numa relação com foco profissional. Em praticamente todos os momentos em sala 

de aula, esse estudante ficava isolado sem nenhum tipo de interação com os seus 

colegas. Em poucos momentos que não tinha a presença da Intérprete de Libras o 

estudante surdo ficava totalmente excluído em um ambiente de teoricamente seria 

de Inclusão. Não existe interação. 

Com base nessas observações realizei o planejamento das atividades que 

culminou na pesquisa- ação, que segue descrita. 

 

6.2 O PLANEJAMENTO DO CURSO DE LIBRAS PARA A REALIZAÇÃO DA 

INTERVENÇÃO: A EXECUÇÃO DA PROPOSTA DE UM CURSO DE LIBRAS PARA 

ESTUDANTES OUVINTES E ESTUDANTE SURDO.  

 

O planejamento das ações de intervenção foi pensado e realizado com a 

participação efetiva do Estudante Surdo e da interprete de sinais.  

Os assuntos mais comentados pelos estudantes ouvintes do segundo ano do 

ensino Médio; foram: Saudações, disciplinas escolares, Espaços Escolares e suas 

identificações; conversas sobre a sala de aula; esportes, alimentação, dias da 

semana, meses e ano; Sentimentos / Características e qualidades, família , grau de 

parentesco, estado civil. Os dados foram organizados em uma tabela, contendo: 

Conteúdo a ser desenvolvido no Curso de Libras, O objetivo, Os recursos e 

metodologia adotada, que configurou o plano de ação conforme a tabela a seguir: 
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TABELA 1: Conteúdos desenvolvidos no Curso de Libras 

 

CONTEÚDO 
 
 

OBJETIVO 
RECURSOS E METODOLOGIAS 
EMPREGADAS 

Introdução: O que é libras? 

Fazer um diagnóstico do conhecimento 

que os estudantes ouvintes tem sobre a 

Libras e ensinar as primeiras noções 

conceituais sobre Língua de Sinais 

tendo como base teórica a autora 

Quadros(2005)  Fazer socialização com todas as turmas 

que têm alunos surdos no auditório da 

escola Inclusão de estudante Surdo: Filme: E 

seu nome é Jonas 

Sensibilizar os estudantes quanto a 

importância de todos no processo de  

inclusão dos surdos.  

Dinâmica de sensibilização (imagem e 

ação) 

Sensibilizar os estudantes quanto à 

necessidade de aprender LIBRAS. 

Trabalhar a Empatia.  
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Importância de colocar-se no lugar do 

outro para estabelecer a comunicação.  

Filme: As mil palavras 

Filme para sensibilizar quanto a 

necessidade de entender o outro e de 

colocar-se no ugar do outro para a fluir 

a comunicação.  

Atividade para ser realizada em casa 

O uso de aplicativos para o ensino de 

libras (Hand Talk) 

Possibilitar uma comunicação mais 

rápida e prática na ausência do 

intérprete de LIBRAS.  Atividade explicativa sobre como usar o 

HAND TALK 

Atividade Prática com o uso do 

aplicativo 

Possibilitar o manuseio do aplicativo 

com destreza.  

O Alfabeto Manual Aprender e exercitar o Alfabeto Manual.  

Atividade Prática 

Números 
Aprender e praticar os números com a 

LIBRAS.  

Prática com alfabeto manual 
O objetivo de sensibilizar a todos 

quanto ao uso da Língua de sinais.  

Essa Atividade Prática Será Realizada 

Durante O Intervalo Com Os Colegas 

De Sala  

Prática com Números O objetivo de sensibilizar a todos Essa Atividade Será Realizada Durante 
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quanto ao uso da Língua de Sinais. O Intervalo Com Os Colegas De Sala. 

Saudações 

Aprender e usar as saudações básicas 

em LIBRAS ; (Bom dia, Boa tarde, Boa 

noite, Boa Madrugada, Tchau, Com 

Licença, Por Favor, Obrigada)   

Atividade Prática.  

Atividades de saudações 

Aprender e memorizar as saudações 

básicas em LIBRAS. (Bom dia, Boa 

tarde, Boa noite, Boa Madrugada, 

Tchau, Com Licença, Por Favor, 

Obrigada)  

Batismo em libras: SINAL 
Dar um sinal para cada estudante 

Ouvinte que ainda não tenha sinal.  
Atividade executada pelo ES  

Parâmetros da Língua de Sinais 
Compreender basicamente a gramática 

da Língua de Sinais.  
Aula expositiva em L1 e na L2  

Prática dos parâmetros 

Praticar e Compreender os conteúdos 

aprendidos sobre a gramática da 

Língua de Sinais.  

Atividade para casa 
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Disciplinas Escolares 
Compreender e associar os Materiais 

escolares em Língua de Sinais.  
Atividade em Libras 

Espaços Escolares 
Compreender e associar os Espaços 

Escolares em Língua de Sinais. 

Fazer um tour pela escola mostrando os 

espaços seus respectivos e sinais 

Prática sobre o contexto escolar 
Dialogar usando os conteúdos 

compreendidos.  

Atividade de conversação em Libras 

Vocabulário para contexto de sala de 

aula 

Compreender frases e vocabulários que 

são usados no contexto de sala de 

aula.  

Sinais Informais 

Compreender e associar em Língua de 

Sinais, as  formas de comunicação que 

envolve sinais não formais.  

Diálogos no intervalo 
Sensibilizar a Turma quanto ao uso da 

Língua de sinais  fora de sala de aula. 

Diálogo para ser praticado com o 

estudante Surdo. 

Modalidades esportivas 
Compreender e associar em Língua de 

Sinais as modalidades esportivas. 
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Diálogos na quadra de esportes 
Compreender e praticar os sinais de 

modalidades esportivas apreendidos.  

Diálogo para ser praticado com o 

estudante Surdo. 

Alimentos 
Compreender e associar os alimentos 

em Língua de Sinais. 

Diálogos no refeitório 
Compreender e praticar os sinais dos  

alimentos aprendidos.  

Tempo/ Dias da semana/ Meses do ano 

Compreender e associar os Tempo/ 

Dias da semana/ Meses do ano em 

Língua de Sinais. 

Prática de sinais de Tempo/ Dias da 

semana/ Meses do ano 

Praticar os sinais de Tempo/ Dias da 

semana/ Meses do ano apreendidos. 

Sentimentos / Características e 

qualidades 

Compreender e associar e praticar os 

sinais referentes a Sentimentos / 

Características e qualidades. (Amor, 

ódio, paixão, raiva, nervoso, angustia, 

tristeza entre outros)  
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Interação: Grupo 1  

Estabelecer comunicação direta com o 

estudante surdo e praticar os conteúdos 

aprendidos.  Manhã dos estudantes tendo diálogos 

diretamente com o estudante Surdo.  

Interação: Grupo  2 

Estabelecer comunicação direta com o 

estudante surdo e praticar os conteúdos 

aprendidos. 

Família 
Compreender e associar os sinais de 

Família em Língua de Sinais. 
  

Graus de parentesco; 

Compreender e associar os sinais de 

Graus de parentesco; em Língua de 

Sinais. 

  

Estado civil 
Compreender e associar os sinais de 

Estado civil em Língua de Sinais. 
  

Interação: Grupo 3 

Estabelecer comunicação direta com o 

estudante surdo e praticar os conteúdos 

aprendidos. 

Manhã dos estudantes tendo diálogo 

diretamente com o Estudante Surdo. 
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Interação: Grupo 4 

Estabelecer comunicação direta com o 

estudante surdo e praticar os conteúdos 

aprendidos. 

Interação: Grupo 5 

Estabelecer comunicação direta com o 

estudante surdo e praticar os conteúdos 

aprendidos. 

Fonte: Pesquisadora (2019)  
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Após o plano de curso montado foi iniciado as aulas. A descrição que segue 

abaixo é referente a trajetória de conversas com os responsáveis pela instituição a 

qual eu estava negociando a liberação da execução do plano de ação e em seguida 

apresenta-se a execução do curso de Libras, ou seja a etapa da intervenção.   

 

6.3 A INTERVENÇÃO JUNTO AOS ESTUDANTES OUVINTES E O ESTUDANTE 

SURDO: O CURSO DE LIBRAS  

 

  No dia Um de Abril de Dois Mil e Dezenove (01/04/2019), estive na escola 

em que a pesquisa foi desenvolvida no horário do intervalo às 9h45min – 10h00min 

e conversei com os professores que estavam no recinto sobre a possibilidade de 

liberarem as suas aulas para executar o projeto de curso de línguas de sinais para 

os alunos ouvintes. Consegui conversar com todos os professores, que disseram 

que as aulas dela estavam à disposição. A única recomendação foi: enviado as 

datas da realização das aulas com antecedência. 

A realização do curso iniciou-se no dia 08/04/2019 e permanece Em 

Andamento. O primeiro dia do curso foi na segunda-feira dia 08/04/2019. Cheguei à 

escola às 07h10min, encontrei a professora de sociologia na porta da sala dos 

professores e ela me direcionou à direção, para pegar o Datashow e a chave da sala 

de vídeo. Já na sala, liguei o ar condicionado, arrumei o projetor e deixei o vídeo 

pronto para iniciar o curso. 

Antes de iniciar as aulas, os alunos se reuniram no pátio para a apresentação 

do Hino Nacional Brasileiro em Libras. 

Figura 1: Apresentação do Hino Nacional em Libras 
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Fonte: Autora (2019) 

 

Após, a diretora parabenizou os estudantes Surdos que foram para um 

campeonato em Rolim de Moura e trouxeram a medalha de ouro para a escola.  

Logo após a diretora ter feito o uso da palavra, me dirigi à sala de aula. A aula 

iniciou às 8:10hs, o que significa que o período correspondente a primeira aula foi 

toda de exposição no pátio. Estavam presentes 29 alunos. As disciplinas daquele dia 

foram de Sociologia, Filosofia, Geografia, Química e Português. Iniciei a aula 

explicando para os alunos que necessitaria da ajuda deles, que gostaria também de 

estar vendo o desempenho e o esforço de todos para a colaboração com o 

estudante Surdo. ES demorou chegar à sala, ele se encontrava ainda no pátio 

durante a minha explicação.  

 Foi exibido o filme “Seu nome é Jonas” para os alunos assistirem. Após o 

término do filme, partimos para a sua discussão, sobre o que eles haviam 

entendido11.  Como Jonas se sentia diante da situação de ser Surdo, como sua 

família lidava com isso, entre outros contextos, no qual todos os alunos tiveram a 

oportunidade de se expressar. Um dos alunos até se manifestou dizendo: “É, 

realmente não é fácil ser Surdo, a gente não imagina que seja assim”. Um outro 

aluno disse que ficou surpreso com a atitude do pai de Jonas no filme, porque o 

mesmo deveria ter dado apoio a mãe, no momento mais difícil que ela precisava, na 

descoberta da surdez do filho, mas pelo contrário, ele foi embora de casa. Foi citado 

também como devia ser difícil para Jonas ver todo mundo e não entender o que 

estava acontecendo, por que todo mundo conseguia se comunicar e só ele que não.  

O segundo dia do curso foi na terça-feira dia 09/04/2019. As disciplinas do dia 

foram Física, História e Língua Portuguesa. Foram agrupados a turma do primeiro 

ano “A”, que tem três surdos, juntamente com o segundo ano “A”, que é a turma do 

ES. 

Cheguei à escola às 7h10min, peguei a chave da sala de vídeo e fiquei 

esperando uns dez minutos a diretora chegar, para pegar o projetor com ela. Então 

me dirigi à sala de vídeo, liguei o projetor e o ar condicionado, fechei a sala e fui 

                                            

11
 Todas as respostas e reações dos estudantes foram filmadas, gravadas (com gravador 

portátil) para posteriores análises. 
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procurar a professora do primeiro ano “A”, que era a professora de Língua 

Portuguesa, para poder falar com ela a respeito da primeira aula.  

Quando o sino tocou, fiquei esperando na sala de vídeo e a professora foi na 

sala do primeiro e do segundo ano “A”, que eram as turmas dela, para chamar os 

alunos. Chegando à sala, haveria uma apresentação dos estudos surdos sobre a 

história dos surdos na Idade Média. Os alunos surdos elaboraram essa 

apresentação no contra turno, com a intérprete do segundo ano “A”. Contudo, nem a 

intérprete do segundo ano e nem o ES haviam chegado ainda. Ficamos aguardando 

uns dez minutos e então entrei em contato com a intérprete, que informou que 

estava passando mal, mas que iria para a escola, pediu para que fôssemos 

adiantando o conteúdo que logo mais chegaria. 

Então seguimos com o conteúdo programático e fizemos uma dinâmica, 

quando todos os alunos recebessem um sinal. Dividimos a turma entre os alunos 

que já tinham um sinal em Libras e os outros que ainda não. Os alunos que não 

tinham foram convidados a irem à frente do palco e os alunos surdos deram um sinal 

para cada um. Depois disso, cada aluno se levantava e mostrava o seu sinal para a 

turma. Isso, enquanto aguardávamos o ES e a intérprete chegarem, para poderem 

apresentar o trabalho. 

Já era o terceiro tempo e a intérprete ainda não tinha chegado. Entramos em 

contato novamente e a mesma disse que os alunos poderiam apresentar sem ela, 

porém os surdos do primeiro ano não queriam apresentar com outra pessoa fazendo 

a voz deles, pois eles alegaram que tinham ensaiado com ela. 

Como fazia parte de uma atividade avaliativa, a professora de Língua 

Portuguesa perguntou se eu poderia fazer o papel da intérprete e fazer a voz deles. 

Expliquei para a turma a situação, que tentaria fazer a voz dos alunos, porém por eu 

não ter uma vivência com eles, não sairia da melhor maneira possível, porque era 

necessário o convívio para poder interpretar com a qualidade que precisava. 

Os alunos surdos aceitaram e então começamos a fazer apresentação. A 

duração foi de quinze minutos, os três estudantes surdos apresentaram a respeito 

da história dos surdos no Brasil, desde a criação do INES (Instituto Nacional de 

Educação dos surdos) até os dias atuais. Houve um contratempo no decorrer da 

apresentação, os slides pararam, mas foi resolvido. 
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Ao término da apresentação, a professora questionou sobre os surdos da 

Idade Média, porque eles não tinham colocado nos slides. Então eles alegaram que 

o que fizeram com a intérprete, estudaram e que o que praticaram foi aquilo 

apresentado, que não construíram nada a respeito da Idade Média. Assim sendo, a 

professora falou que não poderia avaliar a apresentação, porque eles apresentaram 

um assunto fora do contexto que foi pedido.  

O estudante surdo do primeiro ano, pediu desculpas pela ausência da 

intérprete, disse que elaboraram aquele conteúdo e que não tinham mais nenhuma 

consideração a fazer. A professora agradeceu a apresentação deles e então disse 

que todos os alunos estavam liberados para retornar à sala. Para que acontecesse 

essa apresentação, os alunos surdos foram liberados das outras disciplinas para 

que elaborassem o conteúdo, a sinalização e que pudessem estudar e ensaiar, 

juntamente com a intérprete. 

No horário do intervalo a intérprete do segundo ano “A” chegou à escola, 

disse que não estava passando bem e que a mãe do ES ligou para ela cedo, 

informando que ele também não estava se sentindo bem de saúde, por isso, não iria 

à escola. Falou também que ela não teve a oportunidade de ensaiar com os alunos 

surdos o trabalho que foi apresentado anteriormente, por questões pessoais e por 

na semana antecedente os estudantes terem ido participar da competição de judô, 

por isso não tiveram tempo de irem no contra turno para ensaiarem a apresentação. 

Disse ainda, que houve um erro de comunicação quanto ao trabalho e que não foi 

informada do tema que eles deveriam apresentar. 

Retornei até a sala do segundo ano “A”, passei a lista de presença e avisei 

aos alunos que na aula seguinte iríamos trabalhar com o aplicativo Hand Talk12, por 

isso, os que tivessem smartphone, internet em casa e pudessem baixar o aplicativo, 

que, por favor, já fizessem isso, porque na próxima aula utilizá-lo-emos.  

A atividade que ficou para casa foi treinar o sinal que eles receberam, sendo 

que deveriam praticar durante as aulas, um dizendo para o outro qual era o seu 

sinal. 

                                            

12
 O Hand Talk é um aplicativo tradutor mobile para smartphones e tablets, gratuito, que converte, em tempo real, conteúdos 

em Língua Portuguesa para Libras, sejam ele digitados, falados ou até fotografados. Por meio da opção de tradução de texto, o 
usuário pode escrever uma frase ou uma simples palavra e o avatar do aplicativo (chamado de Hugo) atua como um interprete 
virtual e se encarrega de interpretá-la em Libras. (CAETANO & PASSOS 2007, p.6) 
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O terceiro dia do curso foi na quarta-feira, dia 10/04/2019. Estavam presentes 

32 alunos. Cheguei à escola às 07h10min e a aula iniciou às 07h30min. Quando 

tocou o sino, os alunos já estavam aguardando em sala, porém, o aluno surdo não 

se encontrava, nem a intérprete. O estudante Surdo não foi para a escola por motivo 

de doença e a intérprete por ter falecido um parente. 

Então iniciei a aula. Perguntei para os demais alunos se eles haviam baixado 

o aplicativo, a maioria respondeu que sim, dito isso, solicitei que formassem duplas, 

de preferência os que tinham baixado juntamente com os que não tinham baixado. 

Os alunos sentaram em dupla e então questionei se eles já tinham tido 

alguma experiência com o Hand Talk. A maioria respondeu que já teve contato com 

o mesmo e suas funcionalidades, demonstrando interesse pelo aplicativo. Uma 

aluna (P1) comentou: “Pena que o ES não veio hoje, pois treinei algumas palavras 

com o aplicativo em casa, para conversar com ele”. 

Expliquei para os alunos que nem todos os sinais que utilizamos estariam de 

acordo com o aplicativo, por causa dos sinais conhecidos como “regionais”, que 

variam de acordo com a região. Mas que a maioria dos sinais era usual em 

momentos de necessidade com o ES, como trabalho em grupo, conversação fora de 

aula, entre outras situações e que em caso de dúvidas deveriam perguntar 

posteriormente, à intérprete da sala ou até mesmo a mim, se aquele sinal condizia 

com o que usamos na região. 

 Foi uma aula inicialmente expositiva, na qual utilizei slides para mostrar o 

funcionamento do aplicativo, ou seja, o seu passo a passo e suas diversas funções. 

Fui sucinta nessa parte, pois os alunos demonstraram que tinham conhecimento na 

prática com o Hand Talk.  

Pedi para que cada aluno pesquisasse dez palavras no aplicativo e praticasse 

o sinal. As duplas escolheram as palavras, anotaram no caderno e passaram a 

executá-las. Em seguida, nós sentamos em círculo e cada dupla foi apresentando 

seus sinais, sendo que os que mais apareceram foram “escola”, “namorado”, “mãe”, 

“pai”, “tio”, “banheiro”, “estudar” e “bolsa”. Assim encerramos as atividades do dia. 

O quarto dia do curso foi na quinta-feira dia 11/04/2019. As disciplinas foram 

Língua Portuguesa, Biologia e História. Estavam presentes 33 alunos. Cheguei à 

escola às 07h10min e entraria somente a partir da segunda aula, mas a professora 

de Língua Portuguesa disse que eu poderia utilizar a aula dela, que era a primeira. 
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Continuamos com a atividade do aplicativo Hand Talk.  Durante a aula alguns 

alunos que não o havia baixado conseguiram instalar, ficando sem o Hand Talk 

apenas os alunos que tinham problema com a memória do smartphone.  

A intérprete não foi nesse dia, então pedi a um aluno que sentasse junto com 

o ES , mostrando para ele, durante o decorrer das atividades o que estava sendo 

passado, auxiliando-o. Inicialmente, sinalizei para o ES o que estava acontecendo 

na aula, já que o mesmo faltou no dia anterior. Em seguida, continuei com o 

conteúdo, primeiramente sinalizando para o ES e depois explicando para a turma. 

Os alunos ficaram meio temerosos quando pedi para alguém sentar-se junto 

ao ES, alegando que não sabiam língua de sinais. Porém, expliquei a eles o 

processo de quando comecei a aprender Libras e que procurava um surdo para 

conversar, mas ele não me entendia direito e nem eu a ele, havendo uma barreira 

comunicativa entre nós. Contudo, se eu não tivesse me esforçado e ido até as 

pessoas surdas tentar me comunicar, não teria criado habilidade na Língua de 

Sinais, por isso, é necessário que eles realmente estejam dispostos a enfrentar 

esses desafios, para que consigam ter avanços no uso da Língua. 

O estudante P38, propôs se sentar junto ao ES e posteriormente outro aluno 

ajudaria. Ele apontou o celular para o Surdo, abriu o aplicativo e apontou novamente 

para mim, fazendo referência ao que estava acontecendo. Eles prosseguiram assim 

durante a aula, o aluno tentando repassar para o ES o que estava sendo trabalhado 

na sala.  

No segundo momento da aula, nos dirigimos à sala de vídeo e assistimos a 

outro filme: “As mil palavras”, com a intenção de ajudar na sensibilização dos alunos. 

Quando falei a respeito do filme muitos alunos disseram que já o havia assistido, 

achando o interessante, porém a maioria dos alunos não o conhecia. Propus aos 

alunos que já conheciam o filme, que se quisessem ficar em sala de aula o professor 

de Biologia os acompanharia, ficando com a atividade de pesquisar alguns sinais no 

Hand Talk, referente à Biologia, ao conteúdo estudado na aula, que no momento 

eram cianobactérias. Alguns alunos quiseram assistir novamente, outros preferiram 

realizar a atividade de busca em sala de aula com professor. 

O quinto dia de curso foi na segunda-feira dia 15/04/2019. As disciplinas 

foram Sociologia, Filosofia, Geografia, Química e Língua Portuguesa. Estavam 
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presentes 35 alunos. Cheguei na escola às 07h10min e prossegui para a sala de 

aula, onde a intérprete e o aluno surdo já se encontravam. 

Durante os dois primeiros horários fizemos a discussão do filme “As mil 

palavras”, pois não havia dado tempo na aula anterior. Pedi para que cada aluno 

escrevesse no caderno os pontos positivos e negativos do filme. Em seguida, 

fizemos uma roda e cada aluno foi expondo seu ponto de vista.  Discutimos sobre a 

importância das palavras no cotidiano e como a oralidade se faz presente no dia-a-

dia. Foi levantada a questão do quanto é ruim não conseguir dizer aquilo que se 

sente. ES disse que às vezes se sente confuso e incompreendido quando não 

consegue se comunicar com os outros alunos. 

Após o debate, pedi para que os alunos que ficaram em sala, apresentassem 

as palavras pesquisadas referentes ao conteúdo de biologia. Posteriormente, 

treinamos todos os sinais apresentados com a turma e formamos grupos de quatro 

pessoas para praticarem os sinais entre si.  

Terminado a atividade pedi que os alunos procurassem no Hand Talk cinco 

(05) palavras referentes ao filme assistido. Dei um tempo para eles realizarem a 

atividade e assim que terminaram cada aluno expôs à frente da sala as suas 

palavras pesquisadas. ES fez o exercício com a ajuda da intérprete. 

O sexto dia de curso foi na terça-feira dia 16/04/2019. As disciplinas foram 

Física, História, Espanhol, Sociologia e Matemática. Estavam presentes Trinta e 

Dois (32) estudantes. Quando cheguei à sala de aula a intérprete já estava, 

juntamente com ES , a maioria dos alunos também já se encontrava, somente a 

professora do primeiro horário que ainda não. 

Iniciamos a aula discutindo a criação do alfabeto manual, a partir do que ele 

era formado. Abordei os cinco parâmetros da língua de sinais, que são: configuração 

de mãos, ponto de articulação, orientação, movimento e expressão facial. 

Discutimos onde os sinais têm que ser realizados, para fazer a datilologia, qual a 

forma correta de sinalizar, qual a postura e a posição da mão, enfim, trabalhamos 

todos os detalhes a respeito de sinalização, importantes durante a conversação, 

para que a outra pessoa entenda. 

 Em seguida, o surdo foi à frente da sala para realizar o alfabeto manual 

juntamente comigo.  Eu dizia a letra e o ES observava se os outros alunos estavam 

sinalizando corretamente.  Em vários momentos ele corrigiu os colegas, ensinando a 
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postura correta das mãos, parecendo muito contente em estar realizando essa 

atividade, conforme a ilustração abaixo. 

Figura 2: Realização do alfabeto manual em Libras 

 

Fonte: Autora (2019) 

Figura 3: Estudante surdo orientando os demais alunos ouvintes 

 

 (Fonte: Autora,2019) 

Em alguns momentos ele ficou inseguro quanto à realização do alfabeto, 

durante algumas letras, ficando na dúvida se deveria continuar ou parar. Portanto, 

disse para ES que poderia continuar, visto que era ele quem estava responsável 
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pela atividade, que eu estava ali somente para auxiliá-lo, em caso de dúvidas, então 

ele continuou. 

Nós repetimos o alfabeto manual três vezes, porque alguns alunos tiveram 

dificuldade em aprender e memorizar a sinalização, esquecendo instantes depois de 

apresentado como aquela letra era sinalizada. Nesse dia, os estudantes estavam 

mais empolgados do que o normal, sendo que durante a aula três alunos já me 

cumprimentaram em Libras, dizendo que aprenderam no Hand Talk. 

No momento em que estávamos realizando a sinalização das letras em 

Libras, alguns alunos já sabiam todas as letras, pois tinham visto no Hand Talk. 

Quando começamos a datilologia, dois alunos já iam sinalizando antes de 

mostrarmos o sinal, demonstrando que já sabiam, pois tinham treinado em casa no 

aplicativo.  

Durante a realização do alfabeto manual procurei desempenhá-lo de forma 

lúdica, fazendo analogias para que eles não conseguissem esquecer alguns sinais. 

Por exemplo, na letra “C” e na “Ç”, que são muito parecidas, disse que o “C” é uma 

pessoa que está nova e sem doença nenhuma e já o Ç é uma pessoa que está com 

mal de Parkinson, tremendo, então de forma lúdica começaram a associar uma letra 

à outra, como a letra “Q” e a “G” que são o mesmo sinal, assim, usei de analogias 

para que conseguissem assimilar. 

Depois de treinarmos o alfabeto manual, aprendemos os primeiros 

cumprimentos, como: Qual seu nome? Qual seu sinal? Durante esse momento de 

aprendizado, enfatizei a importância da expressão facial nesses questionamentos. 

Um aluno questionou qual era o sinal de Ariquemes, então mostrei a ele o sinal que 

correspondia à cidade (configuração de mão em “A”, ponto de articulação em 

espaço neutro, com movimentos em círculos). Eles começaram a rir e falaram que o 

sinal deveria ser em referência a festa de peão. Já outra aluna disse que deveria ser 

em referência às muitas mulheres que rodam bolsinha, então eles gargalharam 

ainda mais, transformando-se em um momento de descontração. 

Para fazer a avaliação dessa aula, verificando se eles realmente haviam 

entendido, propus que se sentassem em dupla e treinassem o nome e o sinal deles, 

conversando um com o outro. Eles fizeram essa atividade durante 10 minutos, 

sendo que os primeiros cinco minutos com uma pessoa e os cinco minutos finais 
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eles trocaram de dupla, para verificar se outra pessoa compreendia o que estavam 

sinalizando.  

Teve um aluno que não quis se sentar com ninguém, então o ES se ofereceu 

para fazer dupla com ele e o mesmo aceitou, realizando a atividade e demonstrando 

que estava sabendo muito bem o alfabeto manual, conseguindo se desenvolver 

satisfatoriamente. 

Figura 4: Estudante surdo realizando a atividade em dupla. 

 

 Fonte: Autora (2019) 

A outra atividade proposta para finalizar a aula e poderem assimilarem 

bastante o conteúdo foi o carrossel do alfabeto. Fizemos uma roda e uma pessoa 

dizia que a letra dela era a “A”, o próximo dizia que a dele era a B e assim 

sucessivamente, sendo que ninguém poderia falar para o outro o sinal e nem a letra 

que correspondia a vez. Desta forma, todo mundo deveria prestar atenção e à 

medida que a pessoa errava, ia saindo da brincadeira, só permanecendo quem 

acertava e sinalizava corretamente.  

Deixei como atividade para o dia posterior, que eles realizassem com o ES 

durante as disciplinas o treinamento do conteúdo desta aula (Qual seu nome? Qual 

seu sinal?). O aluno surdo ficou com uma ficha para anotar os alunos que cumpriram 

a atividade. 

Fora de sala de aula, foi criado um grupo de WhatsApp (aplicativo de 

mensagens) para que pudéssemos nos comunicarmos. Os alunos demonstraram 

bastante interesse, sendo que no mesmo dia mandei para eles no aplicativo 

algumas orientações de alfabeto manual, à qual todos interagiram.  
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  Figura 5: Interação no grupo de WhatsApp. 

 
Fonte: Autora (2019) 

 

O sétimo dia de curso foi à quarta-feira dia 17/04/2019. Cheguei à escola às 

7h10min e fui informada que a aula seria somente até às 10hs da manhã. Não sabia 

que a aula acabaria mais cedo, pois imaginava que só no dia posterior não haveria 

aula, devido ao feriado. As disciplinas foram Química, Matemática e Geografia. 

Estavam presentes 30 alunos.  

 O professor de química precisou da aula para revisar o conteúdo 

anterior a prova, por isso, somente nas duas aulas seguintes procedi com a 

continuação do curso com a turma. ES ficou com uma ficha com o nome dos alunos 

para anotar quais realizaram as atividades de cumprimento durante o decorrer do 

dia, como referenciado na aula anterior.  

 A partir da segunda aula, retornamos com o tema do alfabeto manual. 

Relembramos os cumprimentos e deixei que os alunos praticassem um pouco mais 

os sinais. Após ter treinado bastante os cumprimentos, expliquei a importância da 

prática diária de Libras para o conhecimento deles, pois é essencial que eles 

coloquem em prática a comunicação em língua de sinais, principalmente em relação 

ao ES , e em caso de alguma dúvida ou dificuldade que procurassem a mim ou a 

intérprete. Debatemos um pouco sobre a importância de Libras no cotidiano da sala 

e da escola, já que em ambos tem alunos surdos e a inserção deles na interação 

escolar é fundamental, mas para que isso ocorra todos da instituição têm que 



85 

 

colaborar e fazer a sua parte, por isso a relevância do ensino de Libras na escola. O 

tempo passou muito rápido, então só trabalhamos o alfabeto manual nesse dia. Ao 

final, ES me entregou a ficha com os nomes dos alunos que realizaram a atividade. 

 O curso teve uma pausa por algumas semanas. Um dos motivos foi 

devido ao período de provas e encerramento de semestre, à qual os professores 

tiveram que cumprir com o conteúdo programático e não puderam disponibilizar as 

aulas. Simultaneamente a isso, encerrou minha licença parcial para o mestrado, 

então tive que retornar para o trabalho, cumprindo oito horas diárias. Conversei com 

a direção do IFRO, para verificar minha liberação para o curso, já que a instituição 

federal tem o projeto de extensão de Libras com o mesmo objetivo, porém não 

obtive êxito. Então tive que ficar afastada durante o período das aulas, mas 

comuniquei aos estudantes sobre a pausa do curso, até eu conseguir resolver a 

pendência em relação à disponibilidade de executá-lo. 

Resolvido a questão da minha disponibilidade de horário retornei no dia 

22/05/2019 à escola para conversar com os professores e eles concordaram em 

retomar o curso, então informei aos alunos que recomeçaríamos no dia seguinte. Os 

alunos demonstraram empolgação com o retorno do curso, um até disse “pensei que 

tinha nos abandonado”, devido ao longo período de recesso. Eles ficaram animados, 

inclusive o aluno Surdo. 

Um dos acontecimentos mais marcante durante esse período, foi a troca da 

intérprete de Libras, pois a antiga foi trabalhar na sala bilíngue, ensinando língua 

portuguesa para os surdos, sendo substituída pela I2.  

 No mesmo dia chamei a Intérprete 2 para conversar, expliquei a ela 

sobre o projeto, mas ela já tinha um conhecimento prévio sobre o mesmo, pois a 

intérprete anterior havia conversado com ela a respeito. Então, somente esclareci o 

objetivo do curso, como ele ocorreria, demonstrei o papel a ser desempenhado por 

ela e perguntei se a mesma aceitaria contribuir. Ela prontamente aceitou participar e 

inclusive disse que se precisasse ela mandaria fotos dos momentos de interação do 

ES com os outros alunos ouvintes, manifestando grande interesse em colaborar. Eu 

aceitei a sugestão e a agradeci pelo auxílio. 

O oitavo dia de curso foi na quinta-feira dia 23/05/2019. As disciplinas foram 

Língua Portuguesa, Biologia e História. Estavam presentes 33 alunos.  
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Iniciei a aula com uma revisão, verificando o que os alunos haviam aprendido 

e relembrando também tudo o que já foi trabalhado, constatando o que foi 

memorizado e praticado durante o recesso. Surpreendi-me com o nível de 

aprendizado dos alunos, eles conseguiram fazer os cumprimentos, conversar coisas 

básicas com o ES , demonstrando que o conteúdo que foi trabalhado não havia sido 

esquecido. 

Durante a aula, houve um momento que separei para trabalhar com uma 

aluna nova da sala, sendo este o terceiro dia da mesma na turma. Ela veio de outra 

cidade e não tinha nenhum conhecimento de língua de sinais. Eu e o ES sentamos 

junto com ela e ensinamos tudo o que foi repassado durante o curso. Nesse 

momento, os outros estudantes sentaram em dupla e ficaram treinando tudo o que 

haviam aprendido.  

Na última aula propus aos alunos que eles criassem em dupla um diálogo 

para ser apresentado na próxima aula e que seria em forma de dinâmica,. Eles 

ficaram muito animados com a proposta, aceitando-a prontamente, já formando as 

duplas e começando a discutir sobre o que seria apresentado. Fiquei à disposição 

para retirar as dúvidas e ajudar na construção. Esse dia foi basicamente de revisão 

e ensaio de Libras. 

O nono dia de curso, foi na sexta-feira dia 24/05/2019. As disciplinas foram 

Língua Portuguesa, Educação Física, Artes e Matemática. Estavam presentes 33 

alunos. Cheguei à escola às 7h10min e a aula iniciou-se às 7h30min. Os alunos 

estavam eufóricos com a apresentação e encontravam-se ensaiando os sinais.  

Alguns alunos que não tinham ido à aula anterior pediram se eu poderia dar 

10 minutos para eles realizarem a atividade. Então concedi, porém, se estenderam 

por mais tempo, porque quando deu o horário combinado eles não haviam 

terminado. Ficamos em torno de 30 minutos treinando os sinais e então começaram 

as apresentações. A proposta era que eles utilizassem todos os sinais aprendidos 

em sala para o diálogo, empregassem bastante expressão facial, usando os sinais 

de forma correta. A pessoa que ficou responsável pela avaliação foi o ES, ele tinha 

que identificar as três melhores duplas em um primeiro momento. E em um segundo 

momento, seria por votação da turma, que escolheria a melhor dupla. 

A primeira dupla começou a apresentação. Eles estavam bastante nervosos e 

por conta disso um dos integrantes começou a dar muita risada, mas no decorrer da 
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apresentação eles conseguiram desenvolver bem o diálogo, usando bastante 

expressão facial. 

As demais duplas se apresentaram sem nenhum tipo de dificuldade, usaram 

bastante expressão facial, utilizando também vários sinais diferentes, demonstrando 

terem pesquisados sinais diferentes em casa, porque tiveram alguns sinais, como 

por exemplo, o sinal de “WhatsApp” e “passear”, que foram sinais utilizados durante 

o diálogo e ainda não foram trabalhados em sala de aula. 

Quando terminaram todas as apresentações, o aluno surdo disse que seria 

muito difícil escolher, porque todas ficaram muito boas e ele conseguiu entender 

tudo com muita clareza.  

Assim, ES escolheu as três melhores duplas e as três eram formadas por 

meninas. No segundo momento a sala votou, por meio de palmas, na dupla que 

havia executado o melhor diálogo, e desta forma escolheram o primeiro, o segundo 

e o terceiro lugar dentre as duplas. Posteriormente, também distribui para todos, as 

pipocas que havia levado e disse a eles que as apresentações ficaram fantásticas. 

Como atividade para casa, propus que eles pesquisassem e construíssem um 

teatro, com a proposição de imaginar que estavam recebendo o ES em casa para 

um trabalho escolar, encontrando-o na porta, recepcionando e o criando toda a 

conversação com o contexto do espaço da casa. Esse trabalho ficou para ser 

apresentado na próxima semana. 

O décimo dia de curso foi na segunda-feira dia 27/05/2019. As disciplinas 

foram Sociologia, Filosofia, Química e Língua Portuguesa. Estavam presentes 

apenas 22 alunos, faltando quase a metade da sala.  Iniciei a aula com o tema 

“números”, cardinais, ordinais e quantidades, introduzindo os seus respectivos sinais 

e explicando as diferenças e formas de sinalização dos mesmos.  

Nesse dia não houve muito tempo disponibilizado, porque os professores não 

puderam liberar todas as aulas, mas trabalhamos todos os números do 1 ao 10. 

Mostrei as diferenças entre eles e pedi para que cada aluno construísse três frases 

utilizando cada classificação de números. Dei um tempo para que eles construíssem 

as frases.  

Após todos terem formulado as frases, pedi para que eles apresentassem as 

produções. A primeira pessoa apresentou a frase sobre os números cardinais, a 

segunda pessoa sobre os ordinais, a terceira sobre as quantidades e assim 
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sucessivamente. Cada um apresentou a sua frase e disse a sua classificação, se era 

cardinal, ordinal ou quantidade.  

O décimo primeiro dia de curso foi na terça-feira dia 28/05/2019. As 

disciplinas foram Física, História, Espanhol, Sociologia e Matemática. Estavam 

presentes 31 alunos. Iniciamos a aula com o tema meses do ano.  Chamei o ES à 

frente da sala para poder me auxiliar e mostrar para os outros alunos os sinais 

correspondentes aos meses. Fui apresentando alguns slides referentes ao tema, e 

de acordo que os slides iam passando, o aluno surdo ia sinalizando o mês do ano. 

Depois que apresentamos todos os meses e expliquei o motivo pelo qual o mês 

havia recebido aquele sinal, pedi para que cada aluno apresentasse uma frase com 

o sinal do seu respectivo mês, por exemplo: eu nasci no mês de janeiro.  

Em seguida foi formado grupos de três ou quatro pessoas, totalizando 12 

grupos.  Foi realizado um sorteio e cada grupo retirou um mês, não podendo falar 

para os demais grupos qual foi o mês retirado, pois os outros teriam que adivinhar. 

Cada grupo ficou responsável por montar uma apresentação sobre o tema, devendo 

realizá-la com o máximo de sinais, gestos, mímicas ou até mesmo classificadores 

para representar as características daquele mês.  

Disponibilizei um tempo de aproximadamente 45 minutos para eles se 

preparem para a apresentação.  Depois que o prazo encerrou, o sino tocou e eles 

foram para o intervalo. 

 Retornado à sala, foi aleatoriamente chamado o primeiro grupo para 

apresentar. Eles iniciaram com uma dança típica do mês, no caso o mês de junho, 

então os outros grupos adivinharam que se tratava de festa junina, acertando o mês, 

então o grupo mostrou o sinal correspondente a junho. Os outros grupos 

apresentaram da mesma maneira, geralmente relacionando a alguma festividade. 

Em todas as apresentações os alunos conseguiram identificar com facilidade 

e relacionar o mês do ano com o sinal. Quando terminava a apresentação qualquer 

aluno de outro grupo poderia opinar sobre qual mês ele achava que era, sendo que 

ao final, era necessário que o grupo mostrasse o sinal referente àquele mês, 

reforçando assim os sinais que haviam sido apreendidos.  

No último horário, dividimos a sala novamente em três grupos, que seriam 

responsáveis para dar suporte ao ES durante três dias, com os sinais que ele já 

haviam aprendido, sendo cada grupo responsável por um dia. Foram numerado os 
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alunos da seguinte forma, fui passando em cada fileira e numerando “você é o 

número um”, “dois”, “três” e assim sucessivamente, até que todos tivessem um 

número. Após solicitei que todos os números “1” se juntassem e assim também os 

outros grupos.  

O “grupo 1” ficou responsável de dar suporte na quarta-feira, “o grupo 2” na 

quinta-feira e o “grupo 3” na sexta-feira. Foi explicado aos alunos que durante esses 

três dias eles contariam com a ajuda da intérprete nos momentos de dificuldade, 

mas que eles é que deveriam auxiliar o ES em sala, durante as atividades e também 

em momentos fora de sala, conversando com ele e explicando o que estava 

acontecendo naquele ambiente ou sobre qualquer assunto que eles achassem 

pertinente conversar. 

Para isso, os alunos sabendo as aulas que seriam nos próximos dias, 

deveriam se preparar antecipadamente, procurando imagens ou objetos que 

ajudassem no auxílio com o ES . Por exemplo, na quarta-feira a aula era química, 

seria revisão de atividade, com palavras especificamente técnicas (“química”, 

“componente”, entre outros) que provavelmente eles não saberiam sinalizar, então 

para ajudarem o ES teriam que relacionar com imagens, demonstrando visualmente 

o que eles estavam representando. Reforcei também que auxiliar não é “fazer” por 

ele, que a intérprete ficaria sinalizando no horário normal dela, mas que durante os 

outros momentos, na realização das atividades, eles deveriam sentar junto com o 

ES e auxiliá-lo. 

Durante esse período os alunos tinham também que anotar as dificuldades 

que tiveram ou não, a respeito desse suporte ao ES . 

O décimo segundo dia de curso foi na segunda-feira dia 03/06/2019. As 

disciplinas foram Física, História, Espanhol, Sociologia e Matemática. Estavam 

presentes 35 alunos. Conversei com os alunos a respeito dos dias que eles ficaram 

responsáveis de dar suporte ao aluno Surdo. 

Eles me relataram que na sexta-feira o ES faltou, só na quarta e na quinta ele 

estava presente, então os grupos que executaram a atividade mencionaram que 

sentiram um pouco de dificuldade com alguns vocabulários específicos da língua de 

sinais. Tiveram alguns alunos que não quiseram falar e relatar a experiência. Pelo 

que percebi alguns alunos não realizaram a atividade, deixando para outras pessoas 

do grupo o auxílio e não se responsabilizando em ajudar. 
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Tiveram alguns alunos que se destacaram com a utilização de Libras e já 

outros foram mais discretos, não tendo muita liberdade e iniciativa de conversar com 

o ES.  

Pedi para que levantassem a mão os alunos que não conseguiram realizar a 

atividade e dar suporte ao ES e então conversei com eles a respeito do motivo, o por 

quê não o auxiliaram, quais as dificuldades e impressões pessoais. A maioria relatou 

que foi por falta de costume. Um aluno disse que não o auxiliou porque até 

esqueceu da atividade, pela falta de costume em conversar com o aluno Surdo, por 

não ser rotineiro.  

Já as pessoas que se sentaram com ele, conseguiram explicar o conteúdo, o 

que o professor pedia na atividade, conseguiram inclusive realizar atividades fora da 

escola, em grupos marcados na casa de um aluno. ES conseguiu entender o que os 

alunos diziam e se comunicar em Libras. 

Algumas palavras eles não acharam sinais, nem mesmo no Hand Talk, mas a 

maioria dos conteúdos eles conseguiram desenvolver uma boa conversação com ES 

. Os alunos que realizaram a atividade relataram que houve um avanço em relação 

ao conhecimento adquirido, propiciado por meio da atividade e da convivência mais 

efetiva com o aluno Surdo.  

Depois que terminou essa entrevista perguntei ao ES o motivo dele ter faltado 

na sexta e o mesmo informou que passou mal e teve que ir ao médico. Então 

marcamos para o grupo dar a assistência para o aluno surdo no dia seguinte. 

Em seguida houve a apresentação de teatro proposta na semana anterior, 

sendo que os grupos foram organizados de acordo com a afinidade entre os alunos. 

Ainda disponibilizei um tempo de 40 minutos para que os grupos se organizassem. 

Enquanto isso, eu, o ES e a intérprete ficamos acompanhando os grupos e dando 

assistência nas dúvidas. Eles nos indagaram bastante, perguntando sinais novos, se 

alguns pesquisados estavam certos, como sinalizar alguns contextos, entre outras 

questões. 

Segue abaixo algumas fotos das apresentações: 
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Figura 6: Apresentação do diálogo em grupo. 

 

Fonte: Autora (2019) 

Figura 7: Apresentação de diálogo do segundo grupo. 

 

Fonte: Autora (2019) 
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Figura 8: Apresentação de diálogo do terceiro grupo. 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

As apresentações foram muito produtivas. Os diálogos foram bem diversos, 

desde o contexto de fim de semana até mesmo ao de pedir cola durante uma prova. 

Outro grupo apresentou o contexto de paquera, como se um aluno estivesse 

apaixonado pelo outro. A turma se divertiu muito e pude notar o envolvimento e 

comprometimento em relação à atividade, percebendo que eles já conseguem 

produzir diálogos complexos envolvendo vários sinais e uma boa conversação com 

ES também. 

Durante a atividade o ES foi bem participativo, auxiliando os grupos e 

conseguindo se comunicar com os alunos sem a ajuda da intérprete. 

Figura 9: Estudante Surdo auxiliando os grupos 

 

Fonte: Autora (2019) 
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As imagens13 acima demonstram o contato que o estudante surdo estava 

estabelecendo com os seus colegas de turma. Contato que anterior ao curso quase 

que inexistia. Segundo Kramer (2002) As imagens falam e, dizem coisas que soam 

de diferentes formas, aos olhos de quem as vê. E baseado nas palavras da autora 

podemos apreciar a forma prazerosa que os estudantes ouvintes usam a Língua que 

esta sendo aprendida e a forma atenta que o estudante surdo se posiciona ao tentar 

contribuir com a execução do sinal.  

Diante dos dados apresentados foi possível constatar nas falas dos 

participantes da pesquisa revelavam o quanto ainda ´que se investir para que a 

inclusão de estudantes surdos aconteça mas o caminho parece ser sempre aquele 

que conduz ao aprendizado da Libras. Neste sentido os dados coletados nestas 

etapas iniciais da pesquisa foram organizados em 3-categorias; e nelas são 

apresentadas alguns excertos de falas dos participantes para melhor apresentação 

do texto. 

 

7 A ANÁLISE DOS DADOS INERENTES À ETAPA DA INTERVENÇÃO 

 

A análise dos dados foi realizada na perspectiva da Análise do Conteúdo, n 

utilizando como embasamento teórico Laurence Bardin. A autora (1977, p. 14) 

explica o que pode ser interpretado a partir desse tipo de análise:   

 
Mensagens obscuras que exigem uma interpretação, mensagens com um 
duplo sentido cuja significação profunda só pode surgir depois de uma 
observação cuidadosa ou de uma intuição carismática. Por detrás do 
discurso aparente, geralmente simbólico e polissêmico, esconde-se um 
sentido que convém desvendar.  

 

Quem utiliza esse mecanismo para desvendar um conteúdo, visa encontrar 

mais informações em um texto, elementos que não seriam identificados em uma 

leitura primária. As pessoas se transparecem por intermédio de sua fala e escrita, no 

entanto, algumas concepções ou representação ficam mais implícitas, exigindo um 

cuidado maior na análise. Conforme Bardin (1977, p. 31), a Análise de Conteúdo é 

definida como:  

                                            

13
 Os estudantes e os seus pais assinaram um termo autorizando o uso da imagem deles.  
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Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. 

 

 A análise de conteúdo possibilita, em um tempo maior, diagnosticar hipóteses 

levantadas no início do processo ou explorar melhor os dados coletados, 

identificando temáticas não expostas explicitamente, todavia, arraigadas no discurso 

e comportamento do sujeito pesquisado.  

A partir da explanação que faz elenca algumas situações de emprego da 

análise de conteúdo:  

 
A análise de conteúdo é usada quando se quer ir além dos significados, da 
leitura simples do real. Aplica-se a tudo que é dito em entrevistas ou 
depoimentos ou escrito em jornais, livros, textos ou panfletos, como também 
a imagens de filmes, desenhos, pinturas, cartazes, televisão e toda 
comunicação não verbal: gestos, posturas, comportamentos e outras 
expressões culturais. (BARDIN 1977 p. 13)  

 

Esta leitura exige uma atenção muito maior do pesquisador, que influenciado 

por suas próprias convicções pode equivocar-se com algumas interpretações. Esta 

estratégia de análise é muito interessante para estudar dados obtidos por meio de 

entrevistas, depoimentos registrados com recursos multimídia, devido à facilidade 

em estudar cada detalhe da expressão e do comportamento dos participantes. Esse 

foi um dos motivos pelos quais escolhemos esse tipo de análise para o 

desenvolvimento do presente trabalho de pesquisa. O envolvimento do pesquisador 

com a Comunidade pode deixar passar algo despercebido, no entanto, refletindo em 

um estudo posterior, fica mais fácil identificar a existência ou não de controvérsias 

entre discurso e prática. 

 Nesse sentido, buscamos na Análise de Conteúdo, interpretar as concepções 

dos participantes quanto à receptividade ao trabalho que estava sendo desenvolvido 

com os alunos e quanto à própria contribuição que estava proporcionando neste 

trabalho. Além disso, é possível identificar informações sobre formação, experiência 

pessoal e profissional que emergem em discussões de forma inconsciente. A análise 

do material coletado obedeceu a seguinte sequência, proposta por Bardin (1977): 

em um primeiro momento, estabelecemos uma pré-análise: realizamos diversas 

leituras e analisamos os registros em áudio e vídeo, visando à obtenção de um 

maior número de informações possíveis. Estas foram elencadas em um registro à 
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parte no diário de bordo. No segundo momento, executamos a fase exploratória do 

material, selecionando palavras e expressões emergentes, com repetições 

constantes, no intuito de estabelecer a separação por categorias. E, finalmente, em 

um último momento, realizamos o estudo com objetivo de interpretar as informações 

obtidas procedendo à classificação por categorias. 

 

7.1 CATEGORIA 1: FATORES QUE INVIABILIZAVAM A INCLUSÃO 

ESCOLAR/SOCIAL DO ESTUDANTE SURDO 

 

Os fatores que inviabilizam a inclusão escolar / social do estudante Surdo foi 

o assunto mais emergente em todos os discursos dos participantes. Na maioria das 

conversas esse fator ficou explícito. O estudante Surdo (2018) explicou:   

 
Ninguém na minha sala sabe Língua de Sinais, apenas a intérprete, por isso 
eu converso apenas com ela, com a senhora da sala do AEE ou com 
Surdos das outras salas. Se as pessoas aqui da sala soubessem Língua de 
Sinais seria muito mais fácil fazer os trabalhos, interagir com eles e até 
mesmo ter mais estímulo para vir estudar. 

 

É evidente na fala do estudante Surdo que ter conhecimento da Língua de 

Sinais é fundamental para a comunicação. As pessoas com as quais ele tinha a 

opção de comunicação eram um número limitado em relação à quantidade de 

pessoas que o rodeavam rotineiramente na escola. 

ES
14

 : A Intérprete 2 e a S4. Antes elas não conversavam, falavam só um 
pouquinho. Elas falavam alguma coisa, mas eu não entendia muito bem. 
Normalmente eu ficava sentado sozinho, só conversava com a professora 
Intérprete 1, ela me ensinava conteúdo, algumas palavras, os sinais das 
coisas. 

 

A comunicação é um fator primordial, e a pessoa Surda que depende 

unicamente da Língua Brasileira de Sinais para a comunicação com o mundo, além 

de sentir-se como estrangeiro dentro de seu próprio país, carece da intermediação 

de outra pessoa para conseguir esta comunicação, enfrenta também a própria 

barreira que existe pelo não conhecimento da sociedade em geral sobre essa forma 

de linguagem. As dificuldades se estabelecem em sala de aula com professores e 

colegas. E por vezes a única companhia é da intérprete.  

                                            

14
 Para garantir a identidade dos participadores da pesquisa, constituímos nomes fictícios, para serem empregados ao referir-

se a discentes, docentes e intérpretes.   
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Os estudantes ouvintes também demostram que a falta de conhecimento da 

Língua Brasileira de Sinais inviabilizava o contato com o estudante Surdo. Isso fica 

evidente quando o(a) discente P30 diz: “A comunicação era sem entendimento, não 

conseguia conversar com ele, ficávamos enrolando tentando entender. Tentávamos 

escrever, em outras horas desenhar, mas mesmo assim não entendíamos nada.” 

Outro(a) discente, P22, complementa: “Não entendíamos o que ele falava. Ele me 

pedia alguma explicação e não conseguia me comunicar com ele por que eu não 

sabia a Língua dele”. Essa falta de conhecimento da Língua em alguns momentos 

causou até mesmo o constrangimento em estudantes ouvintes. Isso é relatado na 

fala de P30, que de forma descontraída diz: “Não sabia que ele era Surdo, que 

precisava de um auxílio especial. Fui conversar com ele, aí eu vi que ele era Surdo, 

então fiquei constrangido porque eu não sabia LIBRAS e não podia ensaiar nenhum 

papo legal (risos)”. O fato de não saber a condição daquele estudante e de não 

saber a LIBRAS, é algo desconfortável conforme exposto.  

Ainda quando não sabiam ao menos o básico a Língua de Sinais existia uma 

certa tentativa, de alguns alunos, de estabelecer uma comunicação, conforme P9 diz 

“Eu escrevia uma palavra no caderno, ele falava o sinal para a gente, então íamos 

tentando uma comunicação.”  Outra tentativa captada na fala de P11 foi a seguinte: 

“Não entendia ele, então era na base da mímica que tentávamos uma comunicação” 

(P6). A mímica era usada como recurso na tentativa de comunicação. No entanto, 

segundo a pesquisadora Surda Perlin (1998, p. 21),  

[...] não sendo uma língua, não funciona de modo a permitir que o 
falante/ouvinte antecipe sentidos e que cada elemento acrescentado 
retroaja sobre eles modificando-o, pois cada expressão já está fechada em 
significante/significado (é signo) – assim, não há deslizamento metonímico e 
nem ultrapassamento metafórico. Estabelece-se uma relação do tipo termo-
a-termo, ou seja, um significante para um significado, um gesto para cada 
coisa garantindo certezas supostas a uma língua a mais completa possível. 
Há uma condição de linguagem dual, privada, biunívoca, caracterizada pela 
posição de debilidade em que os Surdos estão alocados. 

 

Mesmo existindo a vontade de se comunicar com aquele estudante, a falta de 

conhecimento da Língua que viabilize essa conversação era o fator principal para o 

não estabelecimento da comunicação.  

O discente P19 disse que é preciso “treinar mais diálogo. Porque em LIBRAS 

a gente aprende um assunto, depois já vai para outro, então fica bem difícil, até de 

memorizar, por isso seria melhor”. É necessário que a prática de LIBRAS seja 
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constante, acontecendo de forma usual e diária, pois é questão de memorização e 

aprendizado, se os alunos não praticarem os sinais aprendidos, usando em frases e 

colocações do cotidiano, vão acabar esquecendo em alguns dias, pois o ensino de 

LIBRAS exige prática e conversação constantes, para que os sinais sejam fixados. 

Em relação à troca de contextos e de temas, relacionada pelo discente, entende-se 

que é necessário que haja um curso com uma carga horário maior, para que os 

alunos possam praticar com calma e com mais diálogos durante o aprendizado, mas 

devido ao cronograma da escola e do próprio curso em si, os conteúdos tenham que 

ser repassados seguidos, de uma maneira teoria-prática que nem sempre são 

dispensadas aulas somente de prática, no entanto a intenção é que tudo o que vai 

sendo apreendido seja executado em cada aula, com diálogos ou momentos de 

interação com o aluno Surdo. 

Isso nos leva a um fator essencial, que é do interesse do aluno em aprender 

LIBRAS para se comunicar com o aluno Surdo, pois exige prática constante dos 

sinais e incentivo em conversar com o Surdo. Durante a entrevista, por meio de 

algumas falas e manifestações, pôde-se perceber que alguns alunos não tinham o 

interesse/incentivo em ir conversar com o aluno Surdo. Alguns por timidez, outros 

por desapego, mas ao longo do curso todos tinham conversado com o  ES, pois 

durante o processo foram se rompendo barreiras, seja da timidez, do medo em errar, 

da falta de conhecimento, demonstrando a importância do curso de LIBRAS e de 

discutir sobre as necessidades especiais em sala, os alunos foram se 

conscientizando da importância da inclusão. Durante o curso, muitos alunos 

perceberam como o aluno Surdo se sentia, isolado em relação à turma, realidade 

que atualmente é bem diferente: o mesmo já dialoga com os alunos e estes têm 

esse olhar de preocupação e empatia por ele. 

Percebemos isso pela fala do discente 38: “Eu entendo mais ou menos o que 

ele fala agora, mas antes, quando cheguei, eu nem tinha comunicação com ele, 

porque eu não entendia”. A maioria dos alunos relataram que não iam conversar 

com o aluno Surdo por vergonha de não entender e medo de não saber o que fazer 

diante da situação. Mesmo com a ajuda da intérprete, eles não se sentiam à vontade 

para tomar a iniciativa em dialogar com o Surdo, o que mudou com o curso de 

LIBRAS, pois, mesmo com o conhecimento básico, eles já têm autonomia em 
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responder coisas simples ou desenvolverem pequenos diálogos, interagindo mais 

entre si, pois isso nem existia antes. 

O estudante Surdo também relatou com quem conversava antes e como era a 

sua relação de diálogo em sala: 

ES: A Intérprete 2 e a P4. Antes elas não conversavam, falavam só um 
pouquinho. Elas falavam alguma coisa, mas eu não entendia muito bem. 
Normalmente eu ficava sentado sozinho, só conversava com a professora 
Intérprete 1, ela me ensinava conteúdo, algumas palavras, os sinais das 
coisas. Agora está ótimo, estou amando e muito animado, até fico 
emocionado. 
 

O estudante Surdo encontra-se motivado e incluso, pois agora há 

conversação com os outros alunos e o interesse em ir dialogar com ele. Essa 

inserção é fundamental para o processo de ensino, pois o aluno Surdo tem que se 

sentir parte do ambiente, pertencente à aquele grupo. O fator motivacional é 

essencial dentro da construção do conhecimento cognoscível. Isso fica bastante 

claro também em outra fala do aluno Surdo: 

 
ES: Se alguns alunos não estão entendendo LIBRAS, seria interessante na 
hora do intervalo, eu tentar conversar com eles, mostrar os sinais, da forma 
que deve ser feito. Posso ajudar, em relação ao movimento, ponto de 
articulação, para gente conseguir se comunicar melhor. Por exemplo, bom 
dia, boa noite, se alguém não sabe esses sinais básicos eu posso ajudar.  

 

O aluno Surdo se sente tão inserido que se dispõe a ajudar os outros 

estudantes com o ensino de LIBRAS. Realidade que antes não existia, por não 

haver uma intimidade com os colegas. Esse processo de interação, principalmente 

de iniciativas espontâneas e em contextos diferentes da sala de aula (cantina, pátio), 

é fundamental para fortalecer não somente a relação discente-Surdo, como também 

a própria LIBRAS, pois a conversação e o uso dos sinais devem se dar em todos os 

contextos e situações possíveis, para praticar e fixar o aprendizado. 

A expressão facial foi bastante usada pelos estudantes ouvintes na 

comunicação com o Estudante Surdo. Um ou outro discente já dominava bem esse 

parâmetro da Língua de Sinais, mas para o restante da sala é um elemento de 

grande dificuldade: 

 
P12: Eu sabia o básico de LIBRAS, mas não conseguia me comunicar com 
as pessoas. Tive um curso na minha igreja, o que facilitou em relação a 
expressão facial, mas por não ter contato com Surdo, ficava mais difícil. 
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Treinar a expressão facial é essencial para o aprendizado da LIBRAS. Muitos 

sinais e contextos só são definidos com a utilização da expressão, que demonstra o 

estado emocional que se quer comunicar. Ela é tão necessária quanto à expressão 

corporal, pois faz parte do parâmetro de ensino da LIBRAS (SKLIAR, 2006).  

Durante o curso, o estudante Surdo demonstrou para os alunos ouvintes a 

importância da expressão durante a comunicação, dando conselhos e corrigindo 

algumas posturas. Também os incentivou a perder a vergonha durante a execução 

do sinal, pois é algo natural que com a prática diária vai se tornando comum. 

Com os conhecimentos básicos adquiridos, o fator mais relevante elencado é 

ter o contato com o Surdo para praticar a conversação, pois só com os momentos 

em sala pode não ser suficiente para a fixação e domínio da Língua de Sinais: 

 
P1: Eu já sabia um pouco de LIBRAS. Aprendi quando fui morar com meu 
tio, pois a minha tia é surda, mas não mora em Ariquemes. Tem vários 
sinais que eu não conhecia que aprendi com o aplicativo e com o curso. 

 

Como pode ser observado na fala do discente P1, alguns alunos da turma já 

tinham contato com Surdos, o que facilita e auxilia no aprendizado de LIBRAS, pois 

ter contato com a Comunidade Surda é uma condição que contribui para a fixação e 

a ampliação do uso da Língua de Sinais (BARAZZUTTI, 2012). Durante o curso, foi 

apresentado o aplicativo Hand Talk, como forma de auxiliar no ensino/aprendizado 

da LIBRAS. O aplicativo ajuda muito durante o aprendizado, mas se possível é 

indicado que o aluno esteja em constante diálogo e convivência com o Surdo, para 

praticar o uso da Língua. 

 

7.2 CATEGORIA 2 – APRENDIZAGEM: CONTEÚDOS MAIS DISCUTIDOS 

 

As seleções dos conteúdos que seriam trabalhados foram feitas depois de 

observar quais os assuntos mais recorrentes no cotidiano deles. Depois da 

observação realizada e do curso iniciado, o recurso utilizado foi o aplicativo Hand 

Talk como facilitador do aprendizado. Segundo o discente P14: “O aplicativo auxilia 

muito no dia a dia, pois tem várias palavras que estão inseridas no cotidiano que não 

sabemos, então recorremos ao aplicativo.”  

O Hand Talk é um aplicativo muito funcional no ensino da LIBRAS, sendo um 

suporte auxiliar, tanto do aluno, quanto do professor. Os alunos apontaram que com 
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o aplicativo as conversações foram facilitadas, pois o mesmo era usado recorrente 

durante as atividades do curso ou durante as disciplinas escolares, em momentos de 

interações com o ES durante as atividades escolares. 

O ensino de LIBRAS depende da prática, para que os sinais sejam 

apreendidos e fixados (QUADROS,2005). Assim: 

P20: Com o Hand Talk nós podemos praticar e relembrar os sinais. Como é 
muita informação, tinha sinais que eu esquecia como era, então usava o 
aplicativo para relembrar e praticar novamente, até mesmo quando 
precisava sinalizar palavras novas que eu não sabia, procura no app.  

O aplicativo deu autonomia e dinâmica para o ensino de LIBRAS, 

possibilitando uma comunicação mais rápida e prática. Foi discutida a  questão do 

regionalismo que varia de local para local, mas o próprio ES foi auxiliando nesse 

sentido e exemplificando os sinais que caíram em desuso ou os que eram diferentes 

na nossa região. 

A questão da autonomia é fundamental no processo de ensino e 

aprendizagem de LIBRAS, pois os ouvintes têm que se sentirem capazes de realizar 

os diálogos, encarrando os medos e desafios que o aprendizado de uma nova língua 

traz. O uso do aplicativo no ensino de LIBRAS facilitou muito e deu ao grupo um 

certo empoderamento. Antes os alunos dependiam exclusivamente da intérprete, 

que era o único auxílio disponível em sala para auxiliar na comunicação com o 

estudante Surdo, quando isso acontecia, pois poucos alunos tentavam dialogar com 

ele, mesmo assim só por comunicação verbal, traduzida pela intérprete. 

A realidade já está diferente pois: 

 
P07: Quando eu não sei uma palavra, pesquiso no Hand Talk, assim 
consigo conversar com o ES. Eu uso a intérprete só para verificar quando 
tenho dúvida, se aquela palavra está sinalizada corretamente, isso com 
coisas mais regionais e específicas que não encontro no aplicativo e são 
próprias da Comunidade Surda, como os nomes das cidades e locais por 
exemplo. 

O aplicativo possibilitou pesquisar palavras e frases fazendo com que a 

comunicação se torne mais dinâmica e eficiente. A partir desse recurso, foi possível 

treinar mais diálogos; dando um novo contorno à comunicação no contexto escolar, 

e os diálogos foram bastante solicitados pelos estudantes ouvintes. Dentro da 

Língua de Sinais, a prática de diálogos é fundamental para embasar e fixar o 

conhecimento, principalmente em contextos diferentes, como em casa, no shopping, 

na praça, até mesmo na sorveteria. 

P9: Encontrei um Surdo que estava procurando uma casa ao lado da 
sorveteria. Ele parou, fez o sinal de que era Surdo e fez a sinalização do 
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endereço, que era na primeira rua ao lado da sorveteria. Mas pensei: não 
tem sorveteria nessa rua! Mas aí pensei melhor e vi que era três casas 
depois da esquina, então encontramos. Ele me agradeceu e nos 
comunicamos tudo em LIBRAS. 

 

Praticar diálogos em LIBRAS, nos diferentes contextos e ambientes é 

importante para capacitar o aluno a interagir em diferentes situações (SKLIAR, 

2006), como é o caso do discente P9, que encontrou um Surdo procurando 

informação na rua, que se encontrava ao lado da sorveteria. Saber o sinal de 

“sorveteria”, “endereço” e “rua” já capacitou o aluno a poder dar as informações 

necessárias e auxiliar a pessoa Surda a encontrar o local. 

Os diálogos em sala também possibilitaram fixar o conteúdo, colocando em 

prática o aprendizado: 

P4: Devemos treinar mais diálogos, porque com os diálogos sinto que 
consigo aprender os sinais de forma mais concreta, sem ter que recorrer as 
anotações ou ao aplicativo, porque vou ter que praticar e pensar nos sinais 
que tenho que utilizar para responder à conversação. 

Segundo Carvalho (2004), o diálogo entre estudantes gera uma gama de 

possibilidades além de outro entendimento mais amplo acerca de um determinado 

tema. Outro discente (P16) colocou que: 

P16: Eu só consigo fixar os conteúdos com os diálogos, pois quando 
alguém está apresentando eu tenho que ficar prestando atenção para saber 
o que eles estão falando, pois como a tradução verbal é feita só depois, fico 
mais atento na interação e consigo identificar melhor os sinais. 

 

Por meio do diálogo, o aluno consegue se apropriar dos sinais, praticando 

todos os parâmetros, melhorando sua expressão facial e a capacidade de raciocínio 

em relação ao ensino de LIBRAS. O discente P9 colocou que: “Só com o 

aprendizado do sinal solto fica muito difícil para gravar, quando treinamos com o 

diálogo fica mais memorizado”. Isso ocorre porque, com o diálogo, a palavra fica 

contextualizada, permitindo aos alunos uma melhor apreensão do conteúdo, por isso 

a importância da sua prática no contexto escolar. 

Outro fator suscitado pelos alunos foi a interação com o ES em grupos.  

Anteriormente o ES era isolado, só se comunicava com a intérprete e às vezes com 

o professor durante das aulas, no intervalo interagia com alguns outros Surdos 

também, mas com pouca frequência, preferia ir para a sala de recursos e conversar 

com a auxiliar, que sabia LIBRAS. 

Com a conscientização dos alunos em relação à inclusão do ES, eles 

mesmos evidenciaram que precisavam de mais momentos em grupo, para fortalecer 
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a comunicação com o ES e a amizade entre eles. Dessa forma, o Surdo se sentiria 

pertencente àquele grupo: 

P15: O que precisa ser mais executado é grupos com o ES, pois na prática 
diária é que encontramos as dificuldades, e elas são necessárias para 
melhorar o nosso aprendizado em LIBRAS e nos capacitar para conversar 
com o ES, poder entendê-lo e cada um se ajudando durante as aulas. 

 

Isso demonstra que os alunos estão interessados e preocupados em incluir o 

ES durante a aula. Eles solicitaram mais trabalhos em grupo para que pudessem ter 

mais momentos de socialização com o ES, pois antes o mesmo preferia fazer os 

trabalhos sozinho, pelas dificuldades que encontrava em se comunicar com o 

restante da turma. 

 

7.3 CATEGORIA 3 - A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E AS IMPLICAÇÕES 

PARA OS OUVINTES E PARA OS ESTUDANTES SURDOS  

 

Nesta categoria, abordaremos as contribuições proporcionadas pelo curso de 

LIBRAS, identificadas na execução do curso. O primeiro fator que pode ser 

destacado é o de proximidade: 

 
P11: Quando acrescentou LIBRAS na sala de aula a gente ficou mais à 
vontade de fazer trabalho com ele. Hoje em dia, a gente consegue se virar 
pelo menos com o alfabeto, explicar uma coisa que não sabe o sinal. Se 
fosse hoje, eu conseguiria realizar um trabalho com ele, sem precisar da 
intérprete. 

O aprendizado de LIBRAS trouxe uma aproximação entre a turma e o ES 

Surdo, que não existia antes. A comunicação não existia, permanecendo o aluno 

Surdo em interação somente com a intérprete. Esse estreitamento na relação 

comunicativa se deu pelo fato de os alunos se sentirem mais seguros e autônomos 

em relação a diálogos com o ES, permitindo haver uma comunicação direta, sem 

ajuda da intérprete ou de terceiros (CARVALHO, 2004). 

A maioria dos alunos relatou que tinha vergonha em iniciar uma conversa com 

o ES por medo de falar algo errado ou alguma besteira, isso deve-se também à falta 

de contato e da proximidade que não existia. Com os ensinamentos básicos de 

LIBRAS e a prática de diálogos, os alunos se sentem mais confortáveis e confiantes 

na conversação, mesmo com erros não há mais medo ou vergonha de ir se 

comunicar com o ES. 
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Alguns relataram que nos poucos momentos em que haviam interação era por 

meio de gestos e mímicas: 

P9: Eu escrevia uma palavra no caderno, ele falava o sinal para gente, 
então íamos tentando uma comunicação assim. 
P6: Não entendia ele, então era na base da mímica que tentávamos uma 
comunicação. 

A comunicação ficava difícil pois não havia entendimento entre emissor e 

receptor, por isso, os que ainda tentavam algum diálogo, no decorrer do processo, 

foram se desestimulando, por não haver uma compreensão de ambas as partes, 

ressaltando que estamos falando de momentos de interação sem a intérprete. 

Houve também uma situação que um aluno relatou que no início nem sabia 

que o ES era Surdo. Isso demonstrou a total falta de aproximação e interação do 

Surdo e a turma. 

P30: Não sabia que ele era Surdo, que precisava de um auxílio especial. 
Fui conversar com ele, aí eu vi que ele era Surdo, então fiquei constrangido 
porque eu não sabia LIBRAS e não podia ensaiar nenhum papo legal 
(risos). 

Esse mesmo discente é um dos que mais se comunica com o ES Surdo 

atualmente, demonstrando que foi criada uma relação de amizade entre eles, 

possibilitada pela comunicação em LIBRAS. 

O fator de conhecimento, a  aprendizagem da Língua de Sinais mesmo que a 

partir dos conceitos mais básicos, efetivamente foi alcançado e estimulado em todos 

os alunos:  

P28: Hoje em dia consigo falar alguma coisa que quero, como por exemplo, 
que fui no parque e caminhei, perguntar o que ele vai fazer no fim de 
semana. Antes eu tinha que escrever em um papel, demorava era chato e 
ele não entendia. 
P9: Eu consigo fazer trabalho com o ES, mesmo quando marcamos fora da 
escola. Consigo me comunicar com o básico, com a ajuda do Hand Talk 
também, nos sentimos mais próximos dele. Com a LIBRAS pude entender 
ele e vice-versa. Até conversar besteiras. 

Os alunos se sentem capazes e têm iniciativa em conversar e ajudar o ES, 

demonstrando interesse e empatia pelo mesmo. Durante a intervenção, foi relatado 

que o curso proporcionou uma diferença muito grande no contexto da sala, que 

agora, mesmo que a intérprete falte, eles conseguem ajudar e interagir com o ES, 

fazendo com que ele entenda o que o professor está repassando. 

Em relação ao ES, também podemos notar várias contribuições: 

ES: Sim, eu consigo fazer trabalho com os alunos, já me sinto mais à 
vontade. Eu fiz um trabalho junto com o P11 e foi muito legal. Ele me 
mostrou o papel dele, era um trabalho até de espanhol, sobre violência o 
tema, então nós conseguimos fazer juntos. 
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O ES se sente pertencente ao grupo e confortável em realizar atividades em 

grupos ou duplas. Antes, quando o professor dividia a sala, o ES preferia realizar a 

atividade sozinho e entregar para o docente, não abria um espaço de iniciativa para 

o diálogo já que ambos não se compreendiam, desestimulados pelas tentativas 

frustradas anteriormente. Isso pode ser percebido em outra fala, quando o ES foi 

indagado sobre com quem ele se comunicava: 

ES: Com a Intérprete 2 e a Bianca. Antes elas não conversavam, falavam 
só um pouquinho. Elas falavam alguma coisa, mas eu não entendia muito 
bem. Normalmente eu ficava sentado sozinho, só conversava com a 
professora Intérprete 1, ela me ensinava conteúdo, algumas palavras, os 
sinais das coisas. Agora está ótimo, estou amando e muito animado, até 
fico emocionado. 

Pode-se notar por todos uma grande mudança na sala e principalmente em 

relação ao comportamento do ES. Ele demonstra-se disposto em ajudar os alunos 

ouvintes a aprender LIBRAS, a realizar trabalhos em grupos e a interagir com todos 

da sala, pois consegue se comunicar e compreender o que os alunos sinalizam. 

Antes, como a sinalização era realizada somente pela intérprete, ele ficava 

convencionado em relacionar-se somente com ela. 

Há também nos relatos das intérpretes dados que indicam uma troca 

significativa entre estudantes Surdos e ouvintes durante o desenvolvimento do 

curso: 

Intérprete 1: Eu também tinha essa preocupação, então amei quando você 
trouxe o projeto para a escola, porque eu vi que a sala é maravilhosa, e 
esse interesse deles em aprender LIBRAS e hoje comunicar com o 
estudante Surdo favorece tanto a sala, quanto aos alunos, pois isso é 
currículo para o futuro, aprender uma nova língua. Alguns alunos sempre 
conversaram com o ES, através da escrita, por sinais e vejo hoje a 
diferença de crescimento. Até mesmo a enxergar o Surdo com mais 
naturalidade. 

A relação de proximidade, amizade e empatia fica clara a partir da fala da 

intérprete. A turma até tentou algumas vezes o diálogo com o ES, mas eles não 

compreendiam. Já é possível notar uma unidade entre eles, dialogando sobre 

conteúdo das aulas ou sobre coisas pessoais rotineiras. Algumas discentes até 

relataram que já fofocam com o ES, demonstrando o grau de afinidade entre eles. 

Já a intérprete 2 relatou que: 

Intérprete 2: O momento em que cheguei, a sala já estava encaminhada, 
mas mudou muito. Não só do começo para o meio, mas do meio para cá foi 
um avanço muito rápido. Muitos alunos que falaram que tinha vergonha, de 
conversar com os próprios ouvintes, hoje conversam com o ES. Acho isso 
muito legal. 

A intérprete relata que houve um crescimento no aprendizado e na 

complexidade dos diálogos, verificando que presencia vários momentos de interação 
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dos alunos com o ES dentro e fora de sala. Demonstrou interesse e se propôs a 

ajudar e tirar possíveis dúvidas e dificuldades após o término do curso, se 

prontificando a continuar fortalecendo a relação entre eles. 

A avaliação da aprendizagem e as implicações para os ouvintes e para os 

estudantes Surdos foram muitas, sendo que a mais relevante foi alcançada, a 

comunicação. Os alunos e os ES se encontram numa relação de proximidade e 

amizade, possibilitada pelo ensino de LIBRAS, realizando diálogos, interações e 

comunicações, onde emissor e receptor estão numa via de comunicação de mesmo 

nível, consolidada, e amadurecidos, conscientes de que têm que continuar 

estudando LIBRAS e praticando os sinais. 

 

8 A ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA: DIÁLOGOS E REFLEXÕES SOBRE O 

CURSO DE LIBRAS NA PERSPECTIVA DOS ESTUDANTES OUVINTES E DO 

ESTUDANTE SURDO.    

 

Essa sessão irá tratar dos diálogos que foram desenvolvidas na entrevista 

semiestruturada, e trará parcialmente alguns excertos das respostas dos 

colaboradores bem como suas análises.  

O objetivo da proposição da entrevista semi estruturada  foi identificar  e  

refletir sobre as aprendizagens ocorridas na participação de cada um no Curso de 

LIBRAS, afim de revelar as mudanças ocorridas nas relações entre estudantes 

ouvintes e Surdos, bem como identificar as diferentes opiniões, posicionamentos e 

atitudes dos discentes participantes do curso de Língua Brasileira de Sinais. O 

diálogo se constitui como condição básica para o conhecimento que se constrói na 

prática, a partir da comunicação entre os colaboradores e que, em consequência, 

pode gerar uma transformação individual e social.  

O encontro para essa entrevista deu-se na sala de aula do segundo ano “A” 

no período matutino, dia Vinte e Cinco de Junho do ano de Dois mil e Dezenove 

(25/06/2019). Alguns dos direcionamentos que foram dados pela pesquisadora 

verteram em questionamentos e debates como: O que aprenderam no curso de 

Libras permite conversar com uma pessoa surda? Quem na turma já faz atividades 

com o Estudante Surdo? No intervalo já conseguem incluir o Estudante Surdo em 

conversas do cotidiano? Quais são as dificuldades? O Estudante Surdo já está 
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fazendo trabalhos nos grupos? Sobre o que vocês conversam com o ES? 

As falas foram apresentadas conforme a captação de imagem e áudios 

previamente autorizados captados por meio de smartphone e os participantes 

continuaram a ser identificados por códigos Alfanuméricos a Letra “P” que foi 

escolhida aleatoriamente e o número é seguindo o identificador correspondente a 

lista de frequência fornecida pela secretaria da escola. 

Com todos os estudantes na sala, sentados em forma de círculo, iniciamos o 

a seção. Informei a eles que a professora Intérprete 1 (antiga intérprete de LIBRAS 

da sala) ficaria nos auxiliando na captação do som, e que quando algum aluno 

quisesse falar era para se manifestar levantando a mão, esperar a Intérprete 1 com 

o gravador, falar o seu nome e em seguida a sua opinião. Alguns alunos 

questionaram se teriam que falar em Libras, então expliquei que era opcional, que 

naquele momento faríamos um diálogos das impressões durante o curso e que não 

era necessário utilizar a Libras. 

Esse questionamento já é um indicativo de que o Curso de Libras teve 

resultado positivo, pois já os estudantes que antes só se comunicavam oralmente já 

“consideram o uso da Libras uma possibilidade” (LACERDA, 2006)  

Expliquei como iria funcionar o desenvolvimento da  técnica de coleta de , ou 

seja a entrevista semi estruturada , informando  que respeitaríamos quem não 

quisesse responder , mas que era importante, a manifestação de cada um, para que 

todos pudéssemos  ouvir e perceber o ponto de vista de todos. 

O primeiro questionamento foi como sobre a relação deles com o ES antes: 

P9: Não entendíamos o que ele falava. Ele me pedia alguma explicação e 
não conseguia me comunicar com ele. 
P38: Eu entendo mais ou menos o que ele fala agora, mas antes, quando 
cheguei, eu nem tinha comunicação com ele, porque eu não entendia. 
P12: Eu nem tentava falar com ele. Algumas vezes eu pensava em casa em 
falar com ele, mas eu não sabia nem dizer “oi” como eu iria falar as outas 
coisas? Por isso eu nem tentava.  

 
De fato para que a comunicação aconteça é preciso que as duas partes 

tenham conhecimento mínimo da língua. Segundo Góis; et al (2016):  

A linguagem é um instrumento facilitador de aproximação entre as pessoas 
desde os mais primórdios dos tempos, quer seja de forma oral, simbólica, 
escrita ou gesto-visual. Sem linguagem o ser humano não é social, nem 
histórico, nem cultural. Assim, para Vigostky, a linguagem (verbal, gestual e 
escrita) é nosso instrumento de relação com os outros . (p.1)  
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 E nesse sentido, a presença do intérprete é a forma mais indicada e possível 

para se estabelecer a comunicação com o estudante surdo se os ouvintes não 

souberem a LIBRAS. 

Diante da discussão perguntei ao grupo sobre o sentimento que tiveram 

quando viram o ES pela primeira vez: 

P30: Não sabia que ele era Surdo, que precisava de um auxílio especial. 
Fui conversar com ele, aí eu vi que ele era Surdo, então fiquei constrangido 
porque eu não sabia Libras e não podia ensaiar nenhum papo legal (risos). 
P9: Eu escrevia uma palavra no caderno, ele falava o sinal para gente, 
então íamos tentando uma comunicação assim. 
P6: Não entendia ele, então era na base da mímica que tentávamos uma 
comunicação. 
P12: Eu tinha medo de falar com ele e “pagar mico” mas ao mesmo tempo 
eu tinha vontade de conversar com ele.  

A fala do aluno “P30” demonstra um sentimento expressado por Figueiredo 

(2009) que explica o “constrangimento e posterior isolamento do indivíduo”. diz que 

esse isolamento se da pela dificuldade em que é encontrada quando tenta 

estabelecer uma comunicação onde o ouvinte não domina a Língua de Sinais e o 

surdo não tem domínio da Língua Portuguesa.  

A declaração do estudante “P9” demostra uma preocupação e até mesmo 

tentativa de comunicação, porém com pouco êxito, pois segundo Lima (2010) existe 

uma grande dificuldade de compreensão de colegas e professores ouvintes em 

relação à comunicação, como também na escrita da Língua Portuguesa, desta forma 

“se percebendo como um grupo separado, mesmo acolhidos pela professora e 

colegas de uma turma regular.” Esse fenômeno se dá, por que a Língua Portuguesa 

quando usada apenas de forma escrita; na tentativa de comunicação, não dar conta 

de transmitir todas as emoções contidas na frase, e por isso o aprendizado da 

Língua de Sinais torna-se indispensável.  

Sobre a fala do estudante “P6” Gesser (2009, p. 81) aponta que:  

As línguas de sinais também não são mímicas ou pantomimas, pois 
exprimem ideias abstratas e apresentam todas as propriedades linguísticas 
presentes nas línguas humanas orais. Ela tampouco é um código secreto 
dos Surdos ; não nos expressamos pelo alfabeto manual e os significantes 
da língua de sinais não são exclusivamente icônicos. Pode-se dizer que as 
línguas de sinais são autônomas e não se originaram nem dependem das 
línguas orais para existirem, mas nem por isso seus falantes deixam de 
incorporar termos e fazer empréstimos linguísticos em seu repertório 
discursivo de uso. Como todas as línguas faladas, a Libras também varia no 
território brasileiro, apresentando regionalismos, variedades e “sotaques”, 
de norte a sul. 

Os alunos relataram que usavam a mímica e gestos para tentar uma 

comunicação com o ES. Que assuntos mais específicos, não podiam ser 
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gesticuladas, “eram difíceis de falar e entender”(p 9). Então os questionei sobre essa 

dificuldade relatada no início do ano em comparação com agora que com o curso de 

Língua de Sinais em andamento. O estudante “P5” declarou que “já compreendo 

muitos sinais e consigo me comunicar com o ES”. 

 Ressaltei que a turma é muito privilegiada por ter um apoio da gestão escolar 

e apoio dos professores que permitem e buscam auxílio de pessoas não vinculadas 

à escola, para proporcionar cursos e um maior conhecimento em Libras, tentando 

fazer a inclusão de todos os alunos. Relatei ainda a minha admiração pela interação 

e união da turma em todos os momentos que tenho acompanhado. Nesse 

momentos todos se silenciaram e não oralizaram/sinalizaram nada a respeito do 

assunto. Foi notado apenas por expressões faciais e corporais (como o movimento 

da cabeça) com expressões afirmativas que eles concordavam com o que estava 

sendo falado.  

Questionei sobre a primeira impressão que tiverem de mim, como proponente 

do curso e com a proposta de algo novo para eles naquele momento, maioria 

respondeu simultaneamente dando gargalhadas. As falas captadas foram dos 

seguintes estudantes: 

P2: Extrovertida (risos). 
P7: Divertida e bem humorada, deixando o curso mais legal (risos). 
P30: Amei a ideia de aprender falar com o ES. 

 

Como o público Alvo do Curso é composto por adolescentes, existe a 

necessidade dessa interação com ludicidade conforme relatado pelo estudante “P7”.   

Indaguei também sobre como está a comunicação deles com o ES 

atualmente, a maioria respondeu que melhorou e um dos alunos acrescentou que: 

 
P28: Hoje em dia consigo falar alguma coisa que quero, como por exemplo, 
que fui no parque e caminhei, perguntar o que ele vai fazer no fim de 
semana. Antes eu tinha que escrever em um papel, demorava era chato e 
ele não entendia. 

 

Um dos alunos (P9) quis relatar a experiência que teve com um surdo fora do 

contexto escolar durante a execução do curso: 

 
P9: Encontrei um surdo que estava procurando uma casa ao lado da 
sorveteria. Ele parou, fez o sinal de que era surdo e fez a sinalização do 
endereço, que era na primeira rua ao lado da sorveteria. Mas pensei: não 
tem sorveteria nessa rua! Mas aí pensei melhor e vi que era três casas 
depois da esquina, então encontramos. Ele me agradeceu e nos 
comunicamos tudo em Libras. 
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Em seguida questionei a opinião do aluno surdo sobre o curso e quem da 

turma mais se comunica com o Estudante Surdo? E a resposta foi a seguinte: 

ES: O aluno P3. Antes ele não conversava, falava só um pouquinho. Ele 
falava alguma coisa, mas eu não entendia muito bem. Normalmente eu 
ficava sentado sozinho, só conversava com a professora Intérprete 1, ela 
me ensinava conteúdo, algumas palavras, os sinais das coisas. Agora está 
ótimo, estou amando e muito animado, até fico emocionado por que todo 
mundo conversa um pouco comigo. 

No momento dessa fala, do estudante surdo, os olhos dele e da intérprete 

lacrimejaram e eles expressaram bastante emoção nesse momento. O que foi 

expressado por ES, relaciona-se com o que Ribeiro e Biemaski (2017) discutem 

sobre a inclusão do surdo, de como a falta de conhecimento do ouvinte é fator 

comprometedor no processo de inclusão, sendo que para haver comunicação é 

necessário que o ouvinte aprenda libras e assim possa interagir com o surdo, num 

processo de relação interpessoal significativo. 

Assim também como frisa Souza (2011), em relação a disponibilização da 

intérprete em sala, somente está, não garante a inclusão e a participação dos 

Surdos no processo educacional, para isso é necessário que todos da instituição 

tenham uma educação bilíngue, que envolva a Libras no cotidiano escolar, pois a 

inclusão não é somente traduzir os conteúdos, é necessário que os ouvintes tenham 

autonomia em se comunicar com os alunos Surdos , sendo essencial que a escola 

amplie as possiblidades de comunicação  no ambiente escolar. 

Perguntei se havia alguém na turma que ainda não tinha conversado com o 

ES. Então uma aluna timidamente levantou a mão. Disse que tinha vergonha de 

conversar com ele, pois era tímida. Então combinamos que quando o ES chegasse 

na escola era para ele ir conversar com ela, dar bom dia, cumprimentá-la e ter a 

iniciativa no diálogo.  

A aluna disse que apreendeu pouca coisa durante o curso e que não 

conseguiria conversar com um surdo sem ajuda. Isso  reflete o pensamento de 

Gomes (2018) ao enfatizar a importância do ensino de libras e sua periodicidade, 

tendo em vista que sua estrutura e aprendizado não é tão simples, pois necessita de 

tempo e muita prática, por isso a necessidade de ampliar o curso na instituição, já 

que há vários alunos Surdos na escola. 
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Questionei se mais alguém da turma se encontrava na mesma situação dessa 

aluna, que podiam ser sinceros, pois isso ajudaria no feedback do curso, pois não 

havia acabado ainda e o que poderia ser feito para melhorar: 

 
P19: Treinar mais diálogo. Porque em Libras a gente aprende um assunto, 
depois já vai para outro, então fica bem difícil, até de memorizar, por isso 
seria melhor. 
ES: Se alguns alunos não estão entendendo Libras, seria interessante na 
hora do intervalo, eu tentar conversar com eles, mostrar os sinais, da forma 
que deve ser feito. Posso ajudar, em relação ao movimento, ponto de 
articulação, para gente conseguir se comunicar melhor. Por exemplo, bom 
dia, boa noite, se alguém não sabe esses sinais básicos eu posso ajudar.  
P12: Eu sabia o básico de Libras, mas não conseguia me comunicar com as 
pessoas. Tive um curso na minha igreja, o que facilitou em relação a 
expressão facial, mas por não ter contato com Surdo, ficava mais difícil. 

 

A fala de ES demonstra a sua interação com a turma, corroborando com o 

que Gomes (2018) expõe sobre a relação interpessoal e a importância da 

comunicação surdo-ouvinte se dar de forma direta para que amplie as relações 

sociais e de espaço. Ele deixou de ser o surdo isolado para ser pessoa que tem algo 

para ensinar. 

Já o aluno P12 evidencia o conceito de inserção cultural defendido por 

Karnopp (2010), na qual há a importância do contato para as relações e para 

aprendizagem sobre a pessoa surda, sua cultura, e o fortalecimento da sua 

sensação de pertencimento a comunidade vivenciada. 

Sobre o aplicativo Hand Talk os alunos mencionaram que foi uma ferramenta 

que facilitou a comunicação durante o curso, sendo uma ótima forma de pesquisa e 

ajuda, quando não se tem a intérprete por perto. 

 
P1: Eu já sabia um pouco de Libras. Aprendi quando fui morar com meu tio, 
pois a minha tia é surda, mas não mora em Ariquemes. Tem vários sinais 
que eu não conhecia que aprendi com o aplicativo e com o curso. 

 

Em relação a comunicação com o ES em sala, perguntei aos alunos quem já 

havia feito trabalho junto com o ES e doze alunos afirmaram que já tinham realizado, 

inclusive alguns alunos disseram que já até passaram cola para o ES. 

 
P11: Quando acrescentou Libras na sala de aula a gente ficou mais à 
vontade de fazer trabalho com ele. Hoje em dia, a gente consegue se virar, 
explicar uma coisa que não sabe o sinal. Se fosse hoje, eu conseguiria 
realizar um trabalho com ele, sem precisar da intérprete. 
ES: Sim, eu consigo fazer trabalho com os alunos, já me sinto mais á 
vontade. Eu fiz um trabalho junto com o P11 e foi muito legal. Ele me 
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mostrou o papel dele, era um trabalho até de espanhol, sobre violência o 
tema, então nós conseguimos fazer juntos. 

 

A fala do aluno P11 demonstra como a relação do aluno surdo se tornou uma 

relação inclusiva, de aprendizado e trocas mútuas, bem como a concepção de 

inclusão de Pietro (2006), na qual a aprendizagem é favorecida pela diversidade, 

onde o movimento de integração está em evidenciar as potencialidades de cada um 

proporcionando a autonomia. Isso retira o surdo de uma relação unilateral com a 

intérprete e o coloca em condições de conhecer novas pessoas e interagir com a 

turma. 

É muito importante que o ES se sinta capaz de se comunicar com os outros 

alunos e tenha um sentimento de reciprocidade e ligação entre ele e os alunos, 

fazendo com que consiga desenvolver um processo comunicativo eficiente e 

integrados ao todo social (VASCONCELOS et al., 2016). 

Nos momentos de intervalo das aulas, durante o período de observação notei 

que o ES só conversava com os outros alunos Surdos da escola, então perguntei a 

turma se atualmente essa realidade é diferente e se algum deles se comunicam com 

o ES durante o intervalo. Sete alunos responderam que sim. Essa resposta 

demonstra que quando ouvinte aprende Libras ele retira o surdo do isolamento e 

amplia as possibilidades, cultura etc. O fato é que a comunicação é um fator 

determinante nos processos de Inclusão Social da pessoa surda visto que, “a 

comunicação é fator preponderante para que haja troca de experiências, 

conhecimentos, valores, culturas, integração do sujeito em seus diferentes espaços, 

contribuindo para uma participação social plena” (GÓIS; et. al, 2016, p. 1).  

Em seguida, questionei as intérpretes presentes sobre a opinião delas a 

respeito do curso e do aprendizado da turma: 

 
Intérprete 1: Alguns desta sala já tinham contato com o ES ano passado 
(2018), então esses já aprenderam alguns sinais, principalmente de 
besteiras (risos). Esse ano, tinha muitos alunos que não tinha contato 
nenhum. Então percebia um distanciamento entre a sala e o ES. Eu 
também tinha essa preocupação, então amei quando você trouxe o projeto 
para a escola, porque eu vi que a sala é maravilhosa e esse interesse deles 
em aprender Libras e hoje comunicar com o ES favorece tanto a sala, 
quanto aos alunos, pois isso é currículo, para o futuro, aprender uma nova 
língua. Alguns alunos sempre conversaram com o ES, através da escrita, 
por sinais e vejo hoje a diferença de crescimento. Até mesmo a enxergar o 
surdo com mais naturalidade. 
Intérprete 2: O momento em que cheguei, a sala já estava encaminhada, 
mas mudou muito. Não só do começo para o meio, mas do meio para cá foi 
um avanço muito rápido. Muitos alunos que falaram que tinha vergonha, de 
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conversar com os próprios ouvintes, hoje conversam com o ES. Acho isso 
muito legal. 

 

O distanciamento da relação aluno-ouvinte, evidenciado pela Intérprete 1, 

demonstra a realidade de muitos contextos escolares, na qual cabe a instituição 

(professores, coordenadores, diretor...) saber identifica-la e buscar meios eficientes 

de solucionar o problema. A libras se apresenta como uma maneira de proporcionar 

um ambiente comunicativo e de pertencimento do aluno surdo à turma ouvinte, 

ampliando assim as interfaces existentes e a polissemia construtiva da linguagem 

LODI; LACERDA, 2014). 

Por isso a inclusão beneficia a todos, tanto o surdo, quanto o ouvinte, de 

maneira a propiciar um ambiente rico em trocas de experiências culturais, onde os 

processos de comunicação potencializam a aprendizagem e fortalece os vínculos 

sociais. Skliar (2006) enfatiza essa inclusão por meio da educação bilíngue, como 

forma de proporcionar aos estudantes um ensino de qualidade, onde os alunos 

possam compartilhar contextos culturais diferentes e produtivo no processo de 

ensino e aprendizagem. 

Um destaque dado pela intérprete de Libras (Intérprete 1) é algo que também 

foi notado durante o período de observação. E sobre esse fenômeno Skliar (2001) 

explica que nesses casos, considera-se como inclusão do surdo o fato de que por 

ter o direito de frequentar uma escola regular atendido. Ou seja o estudante está 

dentro de uma sala de aula com colegas ouvintes, mas acaba ficando isolado, 

sentados mais à frente dos demais colegas e sendo intermediado pela intérprete, e 

de certa forma excluído dentro do restante da turma. Cabe observar ainda que com 

frequência os professores se dirigem a interprete e não estudante surdo, 

desconsiderando os papeis de cada um neste processo. 

Quadros (2005, p. 60) menciona este fato, ao afirmar que:  

 
Muitas vezes, o papel do intérprete em sala de aula acaba sendo 
confundido com o papel do professor. Os alunos dirigem questões 
diretamente ao intérprete, comentam e travam discussões em relação aos 
tópicos abordados com o intérprete e não com o professor. O próprio 
professor delega ao intérprete a responsabilidade de assumir o ensino dos 
conteúdos desenvolvidos em aula ao intérprete. Muitas vezes, o professor 
consulta o intérprete a respeito do desenvolvimento do aluno surdo, como 
sendo ele a pessoa mais indicada a dar um parecer a respeito. O intérprete, 
por sua vez, se assumir todos os papéis delegados por parte dos 
professores e alunos, acaba sendo sobrecarregado e, também, acaba por 
confundir o seu papel dentro do processo educacional, um papel que está 
sendo construído. 



113 

 

 

É ainda interessante destacar que na fala da Intérprete ela usa a seguinte 

frase: “comunicar com o ES favorece tanto a sala, quanto aos alunos” Tal 

aproximação pode ser garantida por meio de um espaço de convivência como o 

ambiente educacional, tendo em vista que, por meio do contato cotidiano entre 

Surdos e ouvintes é possível estabelecer uma relação enriquecedora para ambos, 

pois “mesmo diante das dificuldades de comunicação, percebe-se que o aluno 

ouvinte tendo o conhecimento básico da Língua de Sinais busca se comunicar, 

ainda que de forma lenta, tenta fazer-se entender e compreender aquilo que lhe é 

dito, seja da maneira que for” (OLIVEIRA; PÔRTO, 2014, p.341), e isso é ratificado 

pela fala da outra Intéprete (Intérprete 2) que diz: [houve um] “avanço muito rápido. 

Muitos alunos que falaram que tinha vergonha, de conversar com os próprios 

ouvintes, hoje conversam com o ES. Acho isso muito legal.” 

A entrevista encerrou-se com os agradecimentos da pesquisadora que 

informou sobre a possibilidade de continuidade Curso. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O diálogo é condição básica para o conhecimento que se constrói na práxis, a 

partir da comunicação entre os sujeitos e que, em consequência, gera a 

transformação individual e social. Cumpre destacar que, nessa perspectiva, a 

escuta, assim como a fala, é condição para a comunicação dialógica que ocorre 

entre sujeitos sociais com opiniões diferentes. 

É importante nos situarmos sobre a realidade vivenciada neste momento 

pelas pessoas surdas, para tanto, é preciso reconhecer o princípio e os processos 

que os conduziram a este momento atual. Embora tenha havido um trabalho no 

sentido de buscar maior reconhecimento do Estado e da Sociedade de seus direitos 

enquanto cidadãos os direitos só foram conquistados com o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA) - Lei 8.069/90, porém, conquista de direitos não quer dizer 

que este será efetivado na prática.  

Ao apresentarmos a história e a complexa educação especial e dos surdos 

demonstramos com precisão os elementos e fatos que tiveram maior relevância na 

luta por um sistema educacional que atenda as necessidades dos surdos no Brasil. 

O primeiro passo é o reconhecimento dos surdos como sujeito, que embora tenha os 

mesmos direitos cívicos do restante da população, estes, possuem necessidades 

educacionais específicas como, por exemplo, a necessidade de um intérprete de 

Libras em sala de aula e de que os demais colegas ouvintes saibam a sua língua.  

Embora muita coisa tenha mudado desde a Grécia Antiga, a exclusão social 

dos surdos ainda é a regra e não a exceção. Atualmente, vivemos uma silenciosa 

segregação social, que apesar de grandes avanços no sentido da efetivação da 

garantia de direitos, os surdos ainda vivem isolados da maioria da população falando 

uma Língua não conhecida a maior parte dos ouvintes. Romper com o paradigma da 

segregação é ir além da garantia de uma Educação de qualidade para os surdos, é 

também promover um Sistema Educacional bilíngue de qualidade que seja universal 

e gratuito, ou seja, que seja capaz de favorecer o processo educacional 

familiarizando a todos com a Língua Brasileira de Sinais.  

Ao longo da história pode-se observar que as pessoas com deficiência se 

tornaram vítimas de marginalização em virtude do que a sociedade da época definia 

como incapacidade e anormalidade. A verdade é que essas pessoas eram vistas 
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como um fardo para a sociedade, a busca por instrução dos deficientes se deu no 

sentido de tirá-los das ruas fazendo destes minimamente produtivos. 

No Brasil, percebemos que mesmo tendo aprovado uma lei ainda no Século 

XIX que destinava recursos para auxiliar o processo educativo das pessoas com 

deficiência ainda hoje existe um grande abismo entre a lei e a efetivação do direito 

garantido por esta. A sociedade ainda observa a pessoa deficiente como um 

problema e não direciona a mesma criticidade a estrutura social e educacional que 

não trabalha objetivamente para resolver as necessidades desse publico. Isto limita 

e dificulta a eficiência de um processo de inclusão social aumentando as distâncias 

entre a comunidade Surda e ouvinte. 

Em relação ao atendimento educacional dedicado as pessoas surdas podem 

perceber que das três abordagens (oralismo, comunicação total e bilinguismo) a que 

mais se ajusta as necessidades dos surdos e da sociedade de modo geral é o 

bilinguismo, tendo em vista que promove o respeito a identidade cultural tanto do 

ouvinte quanto da pessoa surda. Neste sentido, é possível construir uma forte 

identificação bicultural em ambos favorecendo a inclusão e integração dos surdos na 

sociedade ouvinte.  

Enquanto interface nas relações comunicativas a Libras ocupa um importante 

papel por favorecer uma maior aproximação entre surdos e ouvintes promovendo 

maior empatia deste segundo em relação ao primeiro. Os processos de Exclusão, 

Segregação, Integração e Inclusão da pessoa surda na sociedade estão diretamente 

ligados a comunicação que este consegue estabelecer com a sociedade ouvinte e 

oralizada. É justo observar que, a qualidade dessa comunicação é elemento 

primordial na construção de uma sociedade menos hostil e mais solidária com os 

surdos. 

É interessante perceber o paradoxo vivenciado pelos Surdos que em virtude 

de terem que conviver com uma sociedade monolinguística acaba sendo 

estrangeiros em sua própria pátria se tornando isolados dos grupos sociais que os 

cercam mesmo diante de relacionamentos sociáveis e amigáveis em seu cotidiano. 

Tal aspecto encontra-se na comunicação como principal fator de isolamento, pois 

faz com que os ouvintes desconheçam os principais elementos da cultura surda 

fazendo destes seres socialmente invisíveis do ponto de vista cultural, em outras 

palavras, é possível afirmar que a maioria dos ouvintes desconhece a existência de 
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uma cultura surda e por isso não desenvolvem nenhuma empatia com a realidade 

vivida e vivenciada por estas pessoas.  

Para atender ao objetivo proposto na pesquisa, buscou-se responder às 

seguintes questões: Em que medida é possível desenvolver no espaço escolar 

relações comunicativas entre Surdos e ouvintes, por meio do ensino de Libras, e 

como isso pode melhorar os aspectos relacionados à inclusão escolar dos Surdos? 

Quais os resultados podem ser trazidos para o processo de inclusão escolar com a 

vivência linguística no ambiente escolar, se os ouvintes aprenderem o básico da 

Língua de Sinais, para se comunicarem com o aluno surdo? 

Mediante a análise dos dados obtidos na observação foi possível verificar que 

os estudantes ouvintes não apresentavam habilidades mínimas suficientes para se 

comunicar com o estudante surdo. Isso inferia diretamente nas relações 

comunicativas e laços de companheirismo que não eram criados com o estudante 

surdo, sendo a causa principal do isolamento do mesmo.  

Tais elementos, aspectos e características foram considerados no processo 

de elaboração e execução da pesquisa proposta nesta dissertação. Na análise dos 

dados coletados nesta pesquisa foi possível perceber que entre os alunos ouvintes 

existem uma grande empatia e curiosidade em aprender mais sobre o 

multiculturalismo das pessoas surdas. Salvo raras exceções, não verificou 

indiferença em relação à proposta de aprendizado da Língua Brasileira de Sinais, 

pelo contrário, podemos perceber certo entusiasmo com as aulas verificar um rápido 

aprendizado dos participantes ouvintes, mostrando assim que é totalmente viável o 

aprendizado de Língua de Sinais por estudantes ouvintes para que se estabeleça 

uma comunicação e laços de convivência com a pessoa surda.  

Foi possível verificar que o aprendizado da Libras pelos ouvintes melhora de 

forma imensuravel a inclusão do estudante surdo, e isso fica cristalino na fala do 

estudante surdo durante  a entrevista, onde em um dos momentos ele diz: “Agora 

está ótimo, estou amando e muito animado, até fico emocionado por que todo 

mundo conversa um pouco comigo”. Os laços de coleguismo que anteriormente não 

existiam, passaram a ser presentes a partir que todos começaram a se comunicar 

em Língua de Sinais.  

Embora tenhamos aferido tais constatações, podemos afimar que um dos 

fatores que inviabilizam a inclusão escolar/social do estudante surdo consiste no fato 



117 

 

de que nenhum dos estudantes sabe Libras o que limita a interação do estudante 

surdo exclusivamente à intérprete e com os surdos de outras salas. Trata-se de 

brasileiros estrangeiros nascidos no Brasil que vivem isolados de outros brasileiros 

em virtude de uma grave falha no processo comunicativo.  

Os resultados da pesquisa que podem ser trazidos para a inclusão escolar, é 

importância da inserção da disciplina de Libras no Currículo das escolas, que essa 

disciplina passe a ser de caráter obrigatório, evitando que com o ingresso do 

estudante surdo na instituição, ele não passe pela dor de ser excluído num ambiente 

de inclusão.  

A escola precisa fornecer alternativas que possam capacitar ao aluno Surdo 

para uma autonomia comunicativa em relação a todos na escola, não somente com 

o Intérprete. O ensino de Libras é uma dessas alternativas, propiciando que esse 

estudante se comunique com as outras pessoas do ambiente escolar e estes 

possam compreendê-los criando o que chamamos de comunicação. 

Das analises posteriores ao Curso de Libras na escola pesquisada destaca-

se: 

a) O estudante surdo passou a ter autonomia em sala de aula, podendo se 

comunicar e criar laços de companheirismo com todos os seus colegas de 

sala, ele passou a “reconhecer o seu lugar no ambiente escolar” a acabar 

com a barreira comunicativa dentro e fora da escola.  

b)  Os estudantes ouvintes tiveram a oportunidade de ter conhecimento 

básico de uma Língua que se praticada será útil para a vida inteira. Foi 

lançada ainda uma semente de possibilidade de aprofundamento no 

conhecimento da Língua Brasileira de Sinais e a cogitação de uma futura 

profissão para alguns. E o mais importante disso tudo é que eles 

melhoraram a vida de um colega de sala. 

c)  Apesar de não ter sido o foco da nossa pesquisa, as duas tradutoras 

Intérpretes de Libras que participaram do processo também conseguiram perceber 

benefícios do curso, tanto para o estudante surdo, que agora estava incluído, quanto 

para os ouvintes, que esbarraram na possibilidade de enriquecimento do currículo 

para o futuro. E segundo a fala da Intérprete 1, o maior ganho do curso foi os 

estudantes ouvintes enxergarem o surdo com mais naturalidade.   
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É importante ressaltar que seria produtivo para a formação de professores 

existirem formações continuadas nessa área, para que os mesmos saibam o básico 

da língua de Sinais, e em eventuais necessidades consigam transmitir o 

conhecimento ao eestudante surdo mesmo sem a presença do intérprete de Libras.  

Cabe às instituições formadoras cuidar para que os discursos da igualdade e 

da diferença não intensifiquem ainda mais as barreiras comunicativas para os alunos 

surdos. Há que se destinar a eles as condições necessárias, em todos os níveis de 

ensino, para sua aprendizagem e desenvolvimento. 

A acessibilidade comunicacional é primordial, uma vez que dominar a Libras é 

um caminho para formação de estudantes ouvintes com empatia e criação de laços 

de coleguismo mantendo um contato com a pessoa surda. Para isso a instituição 

escolar precisa estratégias educacionais e atitudinal, pois aprender uma nova língua 

implica no conhecimento da cultura surda e, por consequência, o envolvimento com 

as questões que ultrapassam a sala de aula. 

Ainda sobre as atitudes das instituições cabe observar que isso não deve ser 

entendido como favor que se faz ao estudante surdo , mas, sim, como um direito 

que o assiste para alcançar o sucesso educacional. 

 

Diante do exposto acima a pesquisa teve como pontos fortes: 
a) O envolvimento e comprometimento dos discentes com o curso de LIBRAS. 
b) Os discentes  se mostram preocupados com a real aprendizagem dos sinais que 
eram ensinados em sala de aula e a medida que foram aprendendo, iam colocando 
em prática no cotidiano com o estudante surdo. 
c) A colaboração da gestão da escola e dos professores em permitir que algumas 
aulas fossem usadas para a ministração do curso Libra. Eles tiveram o entendimento 
que o curso era primordial para o bom andamento futuro da inclusão dos surdos 
d) A colaboração das Intérpretes de Libras em interpretar os conteúdos nos 
momentos em que o estudante surdo não estava ministrando a aula.  
Teve como ponto fraco: 
a)A interrupção do curso de Libras por falta de colaboração da gestão do Instituto 
Federal de Rondônia. 
b) A baixa carga horária do curso devido os alunos não poderem comparecer no 
contra turno por falta de espaço na escola.  
 

Por meio das falas dos alunos e da coordenação é possível comprovar a 

importância do curso para a inclusão do aluno Surdo, pois possibilitou a 

comunicação e interação com os outros alunos ouvintes, fazendo com que se sinta 

pertencente àquele grupo. 
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Como produto final deste projeto de pesquisa, disponibilizaremos para a 

Secretaria de Educação um material didático com os conhecimentos básicos de 

Libras, para que a experiência na Escola Estadual Anísio Teixeira possa ser 

replicada em outras instituições escolares, modificando assim outras realidades e 

capacitando o diálogo dos alunos Surdos com as outras pessoas no ambiente em 

que o cerca. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

MENORES DE IDADE 

 

Esta pesquisa seguirá os critérios da ética em pesquisa com seres humanos conforme a 

Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Nome do participante (Responsável/ Representante legal) 

___________________________________________________________________________ 

 

II – DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA: 

 

1 TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: 

“Educação e inclusão: Relações comunicativas através da Língua de Sinais entre 

Surdos e Ouvintes em sala de aula regular na Escola Estadual Anísio Teixeira em Ariquemes-

RO”. 

2 PESQUISADORA RESPONSÁVEL: 

Marina Santana dos Santos 

III – REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO 

PARTICIPANTE SOBRE A PESQUISA, CONSIGNADO: 

Caro Responsável/Representante Legal: 

 Gostaríamos de obter o seu consentimento para o menor 

__________________________________________________________________________, 

participar como voluntário da pesquisa intitulada “Educação e inclusão: Relações 

comunicativas através da Língua de Sinais entre Surdos e Ouvintes em sala de aula regular na 

Escola Estadual Anísio Teixeira em Ariquemes-RO”. 

Esta é uma pesquisa aplicada desenvolvida pela acadêmica de mestrado profissional 

em Educação MEPE que tem por objetivo Analisar a possibilidade do uso da Língua de sinais 

por alunos ouvintes e o impacto causado no processo de inclusão de alunos surdos em suas 

relações comunicativas no ambiente regular da escola estadual Anísio Teixeira em 

Ariquemes-RO. 
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Os resultados contribuirão para Analisar quais os impactos causados na 

aprendizagem dos surdos e no ambiente escolar caso os alunos ouvintes aprendam a Língua 

de Sinais para estabelecer uma comunicação com os surdos.  

Da participação do discente 

A participação do discente se dará através da participação em um curso de LIBRAS 

(Língua Brasileira de Sinais) e dos grupos focais que serão desenvolvidos na turma, sobre a 

temática de Inclusão de Surdos no ambiente escolar. 

 Dessa forma convém esclarecer: 

1 – O (a) menor foi convidado (a) devido a turma na qual ele (a) estuda sobre o objeto 

de estudo desta pesquisa; 

2 - A participação do (a) menor é na fase de coleta de dados e ações, por participação 

do Curso de LIBRAS e dos grupos focais; 

3 – A participação do seu filho nas discussões em grupo serão tratadas de forma 

anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o nome do (a) menor em 

qualquer fase do estudo; 

4 - Os resultados da pesquisa serão destinados à um projeto a elaboração de uma 

dissertação para conclusão do mestrado e à elaboração de trabalhos de pesquisas e/ou 

publicações científicas em revistas e eventos nacionais ou internacionais; 

5– O (a) voluntário/menor e ou responsável poderá se recusar a participar, ou retirar 

seu consentimento a qualquer momento da realização do trabalho ora proposto, não havendo 

qualquer penalização ou prejuízo para o mesmo. 

7 - Não haverá qualquer despesa ou ônus financeiro aos participantes voluntários deste 

projeto científico e não haverá qualquer procedimento que possa incorrer em danos físicos ou 

financeiros ao voluntário e, portanto, não haveria necessidade de indenização por parte da 

equipe científica e/ou da Instituição responsável. 

8 - Fica esclarecido que a participação é voluntária e os voluntários/menores ou 

responsáveis não receberão nenhuma remuneração por estar participando da pesquisa; 

9 - Todo material desta pesquisa ficará sob a guarda da pesquisadora Marina Santana 

dos Santos. 

10 - Ao concordar, o Sr.(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o número do 

telefone e endereço da pesquisadora, que poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 

participação, agora ou a qualquer momento. 
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IV AVALIAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA PESQUISA 

(X) Risco Mínimo  (   ) Risco Maior que mínimo 

Descrição do Benefício: Os benefícios são imensamente positivos já que serão 

estudadas as possibilidades de um ambiente onde todos os discentes ouvintes consigam se 

comunicar com os surdos. Essa ação obtendo êxito servirá para novas práticas e implantação 

dessa metodologia nas escolas estaduais e municipais de Rondônia e assim dar mais qualidade 

no processo educacional dos alunos surdos. 

V INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 

RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO 

EM CASO DE DÚVIDAS 

PESQUISADORES: 

Marina Santana dos Santos -Celular/whatsapp: (69) XXXXXXXXX– Fixo: 

XXXXXXXXXXX email: XXXXXXXXXXXXXXX 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS DO 

INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA – CEP 

Endereço: Av. 7 de Setembro, 2090 

Bairro: Nossa Senhora das Graças 

Porto Velho/RO CEP: 76.821-064 

Telefone: (69)21829610 

e-mail: cepi@ifro.edu.br 

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA – CONEP 

Endereço: SEPN 510 Norte, Bloco A 1º Subsolo, Edifício Ex-INAN – Unidade II – 

Ministério da Saúde, CEP: 70.750-521, Brasília-DF, telefone: (61) 3315-5878. E-mail: 

conep@saude.gov.br 

VI CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido pelos pesquisadores e ter 

entendido o que me foi explicado, autorizo o(a) menor 

___________________________________________________________________________ 

em participar do presente Protocolo de Pesquisa. Consinto, também, que os resultados obtidos 

sejam apresentados e publicados em eventos e artigos científicos desde que a identificação 

do(a) menor seja resguardada. 

Ariquemes_____de__________________20__. 

 

mailto:conep@saude.gov.br


130 

 

______________________________________________________ 

Assinatura responsável legal do 

(a) menor participante pesquisa-ação 

_____________________________________________ 

Marina Santana dos Santos 

 

s 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TALE 

Termo de assentimento para adolescente ( menores de 18 anos) 

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa Educação e inclusão: 

Relações comunicativas através da Língua de Sinais entre Surdos e Ouvintes em sala de aula 

regular na Escola Estadual Anísio Teixeira em Ariquemes-RO . Seus pais permitiram que 

você participe. 

 Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu e não 

terá nenhum problema se desistir. 

 A pesquisa será feita nas dependências da Escola Estadual Anísio Teixeira, 

onde as os discentes participarão de um Curso de LIBRAS (língua Brasileira de Sinais) e 

grupos focais. O uso dos materiais é considerado seguro, mas pode ser que este documento 

denominado TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO contenha palavras 

que você não entenda. Por favor, peça ao responsável pela pesquisa para explicar qualquer 

palavra ou informação que você não entenda claramente. Caso aconteça qualquer dúvida, 

você pode nos procurar pelos telefones Celular: XXXX-XXXX; Fixo: XXXX-XXXX da 

pesquisadora Marina Santana dos Santos. 

 Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras 

pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa 

vão ser publicados, mas sem identificar os participantes. 

 Quando terminarmos a pesquisa iremos produzir artigos que serão submetidos 

à revistas especializadas e divulgaremos os resultados em congressos científicos, entretanto 

em nenhum momento você será identificado. 

 Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar. Eu escrevi os telefones 

na parte de cima deste texto. 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 
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Eu 

_____________________________________________________________________ aceito 

participar da pesquisa “Relações comunicativas através da Língua de Sinais entre Surdos e 

Ouvintes em sala de aula regular na Escola Estadual Anísio Teixeira em Ariquemes-RO”. 

 Entendi os benefícios e os riscos da pesquisa. 

 Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, 

posso dizer “não” e desistir e que não sofrerei nenhuma punição. 

 A pesquisadora tirou minhas dúvidas e conversou com os meus responsáveis. 

 Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da 

pesquisa. 

 

Ariquemes/RO, ____de _________de __________. 

______________________________

__ 

Assinatura do menor 

______________________________

__ 

Marina Santana dos Santos 
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APÊNDICE B 

PARECER DO CEP 
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