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RESUMO 

 

O Ensino Médio é a etapa final da Educação Básica e tem como finalidade o 

aprofundamento dos conhecimentos adquiridos anteriormente com vistas à 

continuidade dos estudos por parte dos educandos, bem como sua formação 

profissional. Considerando o caráter excludente e elitista do Ensino Médio 

brasileiro, apenas recentemente as matrículas de surdos vêm se ampliando, e os 

professores se deparam com o desafio de lidar com tais estudantes em salas de 

aula regulares. Tanto a política de educação especial, numa perspectiva inclusiva, 

quanto a Lei nº 10.436/2002 – regulamentada pelo Decreto nº 5.626/2005 – 

possibilitaram um grande salto para a educação de surdos no país. A primeira, pela 

defesa de uma escola atenta às peculiaridades e demandas de seus discentes; a 

segunda, por reconhecer a Língua Brasileira de Sinais como meio de comunicação 

e expressão legítima da comunidade surda e por indicar medidas para a garantia 

do direito ao acesso e sucesso escolar da população surda na escola. Amparado 

nessas discussões, este estudo teve como objetivo analisar o processo de 

escolarização de alunos surdos no Ensino Médio em uma escola pública estadual 

do município de Natal, Rio Grande do Norte. Realizou-se um estudo de caso de 

natureza qualitativa. Os sujeitos foram três alunos surdos concluintes do Ensino 

Médio, uma professora de Língua Portuguesa e dois intérpretes de Língua 

Brasileira de Sinais. Como procedimento de investigação, recorreu-se a entrevistas 

(gravadas em áudio e vídeo), observações e análise de documentos. A 

participação de sujeitos surdos demandou cuidados éticos adicionais, tais como: 

tradução do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e do roteiro da entrevista 

para a Língua Brasileira de Sinais. Os resultados apontam que o acesso ao Ensino 

Médio e a consequente permanência nesse nível de ensino foram garantidos, 

havendo, contudo, pouca participação nas aulas, além do fato de a aprendizagem 

dos conteúdos escolares estar comprometida. Havia tradutores-intérpretes de 

Língua Brasileira de Sinais, mas tais profissionais só iniciaram suas atividades três 

meses após o começo do período letivo. A professora e os intérpretes não 

mantiveram interações para facilitar o aprendizado ou a participação dos 

educandos pesquisados, que ficavam sempre juntos em determinado local da sala 

de aula, sem maiores interações com seus pares ouvintes. Os discentes surdos 

estavam finalizando o Ensino Médio com idade superior a 17-18 anos, os quais 



revelaram não ter perspectivas de continuidade de estudos ou de inserção no 

mercado de trabalho. Conclui-se que a escolarização dos alunos surdos 

investigados aponta para a necessidade de uma reorganização curricular para 

atender às especificidades linguísticas e sociais desses estudantes. 

 

Palavras-chave: Surdos. Ensino Médio. Libras.  

 

 

  



RESUMEN 

 

La Escuela Secundaria es la etapa final de la Educación Básica y su objetivo es 

profundizar los conocimientos adquiridos anteriormente, con vistas tanto a la 

continuidad de los estudios por parte de los alumnos como también a su formación 

profesional. Considerando el carácter excluyente y elitista de la Escuela Secundaria 

brasileña, solo recientemente las matrículas de los estudiantes sordos comienzan a 

ampliarse, y los profesores se deparan con el desafío de lidiar con ese tipo de 

discente en aulas regulares. Tanto la política de educación especial, desde una 

perspectiva inclusiva, como la Ley nº 10.436/2002 – reglamentada por el Decreto nº 

5.626/2005 – posibilitaron un gran salto para la educación de los sordos en el país. 

La primera, por la defensa de una escuela atenta a las peculiaridades y demandas 

de sus discentes; la segunda, por reconocer la Lengua de Señas Brasileña como 

medio de comunicación y expresión legítimo de la comunidad de sordos y por indicar 

medidas que garanticen el derecho al acceso y al éxito escolar de la población sorda 

dentro de la escuela. Amparado en esas discusiones, este estudio tuvo como 

objetivo analizar el proceso de escolaridad de alumnos sordos de una Escuela 

Secundaria pública y estatal del municipio de Natal, Rio Grande do Norte. Se realizó 

un estudio de caso de tipo cualitativo. Los sujetos fueron tres discentes sordos que 

estaban terminando la Escuela Secundaria, una profesora de Portugués y dos 

intérpretes de Lengua de Señas Brasileña. Como procedimiento de investigación, se 

utilizaron entrevistas (grabadas en audio y video), observaciones y análisis de 

documentos. La participación de los sujetos sordos demandó cuidados éticos 

adicionales, tales como la traducción del Término de Consentimiento Libre y 

Aclarado y del guion de la entrevista a la Lengua de Señas Brasileña. Los resultados 

apuntan que el acceso y la permanencia en la escuela secundaria fueron 

garantizados, no obstante había poca participación en las clases y el aprendizaje de 

los contenidos escolares estaba comprometido. Había traductores/intérpretes de 

Lengua de Señas Brasileña, los cuales, sin embargo, solo iniciaron sus actividades 

tres meses después del comienzo del periodo lectivo. La profesora y los intérpretes 

no mantuvieron interacciones que facilitasen el aprendizaje o la participación de los 

estudiantes, quienes se encontraban siempre juntos y en un lugar determinado del 

aula, sin mayores interacciones con sus pares normo-oyentes. Los discentes sordos 

estaban terminando la Escuela Secundaria con edades superiores a 17-18 años, los 



cuales revelaron no tener perspectivas de continuidad en sus estudios o de inserción 

en el mercado laboral. Se concluye que la escolaridad de los alumnos sordos en la 

escuela investigada apunta a la necesidad de una reorganización curricular que 

atienda a las especificidades lingüísticas y sociales de esos estudiantes. 

 

Palabras-clave: Sordos. Escuela Secundaria. Libras.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nosso interesse pessoal pela área da surdez remete à fase da 

adolescência, no ano de 1996. Os primeiros contatos ocorreram no espaço 

religioso. Embora não soubéssemos a língua de sinais naquele momento, 

aquelas experiências nos instigaram a pesquisar sobre a Língua Brasileira de 

Sinais (Libras), o que nos propiciou, posteriormente, a oportunidade de aprender 

tal língua antes mesmo de seu reconhecimento legal nacionalmente em 24 de 

abril de 2002, por meio da Lei nº 10.436.  

Dessa forma, concordamos com Silva (2012, p. 102) quando postula que 

a igreja evangélica teve um papel importante para afirmar a surdez como 

particularidade étnico-linguística: 

 
Geralmente a prática de evangelização de surdos enquanto grupo     
étnico-linguístico, conformada pela atuação do missionário, também 
intérprete, tem como ponto de partida agentes e congregações batistas, 
constituindo um movimento que tem se espraiado em uma rede que 
alcança inclusive a Igreja Católica. Cursos de formação de intérprete 
ministrados por batistas com essa performance explicam a sua posição de 
agência disseminadora. 

  
Assim, historicamente, o espaço religioso proporcionou para muitos 

intérpretes e professores de Libras as primeiras experiências práticas com a língua 

de sinais na interação com os surdos a partir do trabalho de tradução/interpretação 

dos rituais religiosos.  

Quanto à trajetória profissional que nos aproximou do objeto de estudo 

desta dissertação, podemos citar a oportunidade profissional de ser intérprete1 na 

rede pública estadual e municipal de ensino na Paraíba, bem como na iniciativa 

privada, no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), no Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e no Centro Universitário de João 

Pessoa (Unipê).  

 Na graduação em Fonoaudiologia, tivemos a oportunidade de relacionar a 

Libras com a formação inicial através da participação no Projeto de Monitoria, no 

qual propusemos alguns cursos básicos de Libras para os alunos do curso de 

Fonoaudiologia do Unipê, com o intuito de, “se necessário”, servir de apoio à 

oralização. Lembramos que a ideia do curso básico de Libras foi prontamente 

                                                            
1  Nossa atuação como tradutores-intérpretes de Libras iniciou no meio religioso, após participarmos 

de formação técnica seguida de inserção no mercado de trabalho. 
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acolhida pela professora Isabelle Cahino Delgado, a única a aceitar a empreitada 

numa época em que nem se falava na disciplina de língua de sinais no curso de 

Fonoaudiologia na Paraíba. 

 Diversos momentos formativos demarcaram o interesse pessoal e 

profissional com a temática, entre esses a participação do Primeiro Estudo 

Contrastivo da Libras com a Língua Portuguesa no Centro Suvag2 da Paraíba, em 

1996; o curso de formação de intérprete de Libras promovido pelo Governo do 

Estado da Paraíba, por meio da Secretaria do Trabalho e Ação Social (Setras), 

no ano de 2000; e a formação do Programa Nacional de apoio à Educação de 

Surdos, com ajuda do Governo Federal, por meio da Secretaria de Educação 

Especial (Seesp), pela Federação Nacional de Educação e Integração dos 

Surdos (Feneis). Tais experiências direcionaram as certificações, como a de 

Proficiência em Língua Brasileira de Sinais nos níveis Médio e Superior. 

Atualmente, a oportunidade profissional no Ensino Superior, como professor do 

componente curricular Libras, materializa-se na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). Observamos nesse período a Libras ganhar visibilidade 

nacional e a questão da surdez tornar-se mais conhecida, inclusive nos meios de 

comunicação. 

 Como consequência de estudos e lutas políticas das comunidades surdas 

e pesquisadores nos últimos 13 anos, a língua de sinais tornou-se alvo de muitas 

discussões no Brasil. Em abril de 2002, foi sancionada a Lei nº 10.436, de 24 de 

abril de 2002, regulamentada pelo Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, 

ambos apresentam a Libras como meio de comunicação e expressão legítima da 

comunidade surda e indicam medidas a serem tomadas para garantir o direito ao 

acesso à educação de pessoas surdas.  

 Atualmente, há proposições e discussões em torno das formas de 

escolarizar pessoas surdas falantes da Libras. Trata-se de um desdobramento das 

regulamentações legais e dos direitos educacionais. Por exemplo, está 

regulamentado que os estudantes de cursos de licenciatura tenham em suas 

matrizes curriculares uma disciplina de estudos introdutórios de Libras. 

                                                            
2  É a sigla de Sistema Universal Verbotonal de Audição Guberina. 
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  Ressaltamos ainda a existência de diversas proposições e discussões 

em torno dos processos de escolarização de pessoas surdas falantes de Libras3 

no Brasil. A perspectiva da educação inclusiva defende o acesso à escolarização 

de alunos com deficiência nas turmas comuns do Ensino Regular. Segundo essa 

perspectiva, a escolarização desses educandos inicia-se a partir da Educação 

Infantil, estendendo-se a todas as etapas da Educação Básica e Ensino Superior. 

A seguir, podemos visualizar a perspectiva da inclusão dos surdos: 

  
Para a inclusão dos alunos surdos, nas escolas comuns, a educação 
bilíngüe – Língua Portuguesa/LIBRAS, desenvolve o ensino escolar na 
Língua Portuguesa e na Língua de Sinais, o ensino da Língua Portuguesa 
como segunda língua na modalidade escrita para os alunos surdos, os 
serviços de tradutor/intérprete de LIBRAS e Língua Portuguesa e no ensino 
da LIBRAS para os demais alunos da escola. O atendimento educacional 
especializado é ofertado, tanto na modalidade oral e escrita, quanto na 
Língua de Sinais. Devido à diferença lingüística, na medida do possível, o 
aluno deve estar com outros pares surdos em turmas comuns na escola 
egular. (BRASIL, 2008, p. 17). 

  
 Os processos de escolarização dos surdos são fundamentados nos 

princípios da educação bilíngue, ao considerar a Libras como língua materna do 

aluno surdo e propiciar na escola a aprendizagem do português escrito como 

segunda língua. Para Soares (2011), esses princípios remetem à escola comum 

movimentos de repensar e redimensionar práticas e currículos com vistas a viabilizar 

ações educativas a todos os discentes. 

 Nessa perspectiva, a escola deve preparar-se para ofertar as condições 

específicas exigidas para o desenvolvimento educacional dos surdos e o professor 

de Língua Portuguesa deve possuir ferramentas necessárias para ministrar a 

disciplina como segunda língua para os alunos surdos, a fim de alinhar-se ao que 

está posto na política nacional. 

 Alguns estudos na área da escolarização dos surdos apresentam as 

contribuições dos ambientes e escolas bilíngues para constituição da pessoa 

surda como cidadã de pleno direito (GIANINI, 2012). A autora discute acerca do 

ensino da Língua Portuguesa como segunda língua para os alunos surdos. Suas 

reflexões reforçaram nosso entendimento a respeito da relevância de a escola 

                                                            
3  Termo empregado por Dallan (2013) referindo-se aos surdos que se consideram pertencentes à 

comunidade surda, por se comunicarem prioritariamente em Libras, pautados na experiência visual 
da comunicação. Segundo a autora, o termo não é empregado ao deficiente auditivo.  
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redimensionar suas práticas em face das especificidades educacionais desses 

educandos. 

 O movimento social dos surdos, via Feneis, tem se tornado um 

importante grupo na defesa dos direitos dos surdos à educação, apoiando a 

perspectiva de escolas para surdos como ambientes linguísticos para a aquisição 

da Língua Brasileira de Sinais como primeira língua e para o ensino da Língua 

Portuguesa como segunda língua. Portanto, defende que os conhecimentos 

escolares sejam ministrados em Libras, em escolas ou classes bilíngues, com 

professores surdos ou professores bilíngues na Educação Infantil e nos primeiros 

anos do Ensino Fundamental. No contexto dos anos finais do Ensino Fundamental 

e do Ensino Médio, a perspectiva seria a defesa da presença do profissional 

tradutor-intérprete na sala de aula da escola regular. 

 Sobre as escolas bilíngues, a Feneis aponta: 

 
As escolas bilíngues são aquelas onde a língua de instrução é a LIBRAS e 
a Língua Portuguesa é ensinada como segunda língua, após a aquisição da 
primeira língua; essas escolas se instalam em espaços arquitetônicos 
próprios e nelas devem atuar professores bilíngues, sem mediação de 
intérpretes na relação professor-aluno e sem utilização do português 
sinalizado. (CAMPELLO; REZENDE, 2014, p. 85). 

 
 Na concepção bilíngue, é possível ter acesso a duas línguas no contexto 

escolar. Essa concepção é amplamente visualizada na escolarização de crianças e 

jovens com o intuito de desenvolver conhecimentos em duas línguas. Nos estudos 

de Quadros (1997), essa proposta é considerada adequada para o ensino 

principalmente de crianças surdas. 

 A escolarização dos surdos é concebida a partir da seguinte dualidade: o 

primeiro grupo reforça a ideia de que esses alunos não ouvintes4 precisam estar na 

escola regular com os ouvintes – trabalhado numa perspectiva bilíngue –, e o 

segundo grupo defende que a escolarização da pessoa surda “[...] deve estar de 

acordo com a cultura surda, língua, história cultural, metodologia, currículo e prática 

direcionadas aos surdos” (CAMPOS, 2013, p. 37), o que implica a criação de 

escolas bilíngues para surdos. 

 A diversidade de concepções gera embates acerca da escolarização de 

estudantes surdos. A inserção de surdos na escola, por sua vez, faz emergir os 

                                                            
4  Termo empregado por Gesueli (1988) referindo-se às pessoas que têm surdez, que não possuem 

a aquisição natural de uma língua oral/auditiva; o contrário das pessoas que ouvem. 
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dilemas da escolarização com vistas a possibilitar avanços qualitativos nas 

aprendizagens, dada as especificidades linguísticas desses aprendizes. Sobre essa 

temática, Silva (2012, p. 89) postula que: 

 
[...] um grande número de surdos, ao concluir sua escolarização básica, não 
é capaz de ler e escrever fluentemente ou de ter domínio sobre os 
conteúdos pertinentes a esse nível de escolarização. Pode-se, aqui, inferir 
que essa lacuna esteja diretamente ligada a uma série de fatores que vêm 
acompanhando o processo educacional do surdo por gerações. 

  
 Na concepção bilíngue, traz-se à tona o redimensionamento das 

metodologias, do currículo e das práticas direcionadas aos surdos na escola 

(CAMPOS, 2013). Sá (2011) discute as dificuldades na escolarização de surdos e 

advoga a elaboração de propostas de ensino e aprendizagem pautadas em uma 

educação igualitária, na qual o conhecimento escolar seja acessível a todos os 

educandos, surdos e ouvintes. 

 Fernando Capovilla e Alessandra Capovilla (2002) coordenaram uma 

investigação em 16 estados brasileiros, entre eles o Estado do Rio Grande do Norte 

(RN). Esse estudo discute os processos de aprendizagem do surdo e a organização 

da escola atenta às singularidades desse grupo. Defende a perspectiva de que na 

escola bilíngue os surdos podem aprender com maior facilidade, dada a efetiva 

comunicação que ocorre sob a mediação da língua de sinais. 

 Partimos do pressuposto de que o mais importante para a escolarização 

de pessoas surdas se encontra na discussão dos processos de ensinar e aprender 

na escola, do currículo, do trabalho coletivo e dos objetivos educacionais que 

promovam participação e aprendizagem efetiva do surdo – e de todos os educandos 

– nas atividades escolares.  

 Nesse sentido, o processo de escolarização de surdos no Ensino Médio 

necessita do reconhecimento da diversidade linguística do estudante surdo, pois 

este usa uma língua visioespacial com peculiaridades a serem consideradas pelos 

professores e gestores. 

 A presença de surdos no Ensino Médio implica ainda a presença do 

profissional tradutor-intérprete e a perspectiva de que o professor do Ensino Regular 

tenha algum nível de conhecimento em Libras, para que possa facilitar seu trabalho 

junto ao intérprete e aos seus alunos surdos. 

 No que diz respeito à relevância científica da temática, realizamos um 

levantamento dos trabalhos apresentados nas reuniões anuais da Associação 
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Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped), em busca de 

trabalhos que discutissem surdez e Ensino Médio. Nesse levantamento, 

identificamos uma escassez de pesquisas acerca da presença de estudantes 

surdos no Ensino Médio. No seguimento, visualizamos um quadro síntese das 

pesquisas voltadas para a temática apresentadas entre 2005 e 2013. 

 

Quadro 1 – Síntese das pesquisas 

Ano Foco das pesquisas 

2005 

Formação docente (MULLER; KLEIN; LOCKMAN); Produção de material bilíngue 
(CASARIN); Ensino de língua escrita (LEBEDEFF); Surdez (TEIXEIRA); Análise 
da educação de surdos em Santa Catarina ante a atual política da educação 
(QUADROS); Surdocegueira (CADER-NASCIMENTO; COSTA). 

2006 
Inclusão de surdos e estudos culturais (DORZIAT; LIMA; ARAÚJO); Prática 
docente na educação de surdos (TARTUCI); Letramento na educação de surdos 
(KARNOPP; KLEIN); Relação surdo e ouvintes na universidade (LORENZINI). 

2007 
Bilinguismo (LACERDA; LODI); Formação docente (MACHADO); Escolarização do 
aluno surdo (TARTUCI); Letramento e surdez (LEBEDEFF). 

2008 

Ensino Superior (FRANCO; CRUZ); Educação dos surdos e depoimento desses 
surdos (KLEIN; FORMOZO); Intérprete de língua de sinais (MARTINS); 
Avaliação na educação de surdos (LUNARDI-LAZZARIN; CAMILLO); Espaço 
escolar (LOPES; GUEDES). 

2009 Inclusão de surdos em escola regular e aspectos linguísticos (LOPES; MENEZES). 

2010 
Educação de surdos com enfoque na língua e na escolarização (LEBEDEFF); 
Prática docente (NASCIMENTO; SILVA; ANTUNES); Língua, cultura e 
aprendizagem (RODRIGUES). 

2011 

Surdocegueira (GALVÃO); (CADER-NASCIMENTO); Intérprete de Libras em 
escolas comuns (DORZIAT; SOARES); Educação e escola para surdos 
(SOFIATO); (MACHADO; CAMILLO; MENEZES); Cultura surda (KARNOPP; 
LUNARDI-LAZZARIN; KLEIN); Sujeito surdo e escola (CAMATTI). 

2012 

Cultura surda e educação (COELHO; BRUNO); Família e escola; Pesquisa 
sobre sujeitos surdos de 2000 a 2010 pela produção da Anped (BARBERENA); 
Formação docente e letramento (SILVA; KLEIN); Evasão de alunos surdos na 
escola regular e usuários de Libras (SANTOS). 

2013 Cultura surda (BARBERENA); Inclusão escolar (GRÄFF). 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

 As pesquisas citadas acima abordam várias temáticas relativas à surdez 

de forma genérica, sendo mais recorrentes estudos que focam a cultura, 

letramento, inclusão e formação docente. O foco dos estudos é o surdo no Ensino 

Fundamental, evidenciando os desafios de sua escolarização. Os trabalhos trazem 

críticas aos processos de escolarização que desconsideram a perspectiva bilíngue 
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para a inserção do surdo na escola, como apontam Gräff (2013) e Lopes e 

Menezes (2009). 

 O trabalho de Lopes e Menezes (2009) apresenta as dificuldades do 

trabalho pedagógico com surdos na escola, sendo destacadas dentre elas a 

ausência do intérprete junto ao professor e a necessidade da formação continuada 

dos docentes em língua de sinais. Esse estudo aponta a ausência do profissional 

intérprete nas escolas como barreira para o entendimento da Libras e suas 

implicações na aprendizagem de alunos com surdez.  

 Algumas pesquisas referentes à surdez e Ensino Médio evidenciam a 

necessidade de reestruturar a escola com vistas a considerar as especificidades dos 

processos de aprendizagem dos discentes surdos. É preciso considerar as 

singularidades dos jovens estudantes surdos para buscar estratégias que atinjam as 

finalidades desse nível de ensino (MILLER JUNIOR, 2013; PEDROSO; DIAS, 2011; 

SOARES, 2011; SUDRÉ, 2008).  

 Os resultados da pesquisa de Sudré (2008), realizada em uma escola 

pública de Ensino Fundamental e Médio na cidade de São Paulo, indicam que não 

há uma inclusão efetiva, os educandos estão à margem do processo de ensino-         

-aprendizagem, pois nesse espaço de escolarização são negadas condições para o 

desenvolvimento pleno dos alunos surdos. 

 Soares (2011), na pesquisa realizada em uma escola municipal de 

Ensino Médio localizada na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande 

do Sul, pontuou o desafio do acesso à Língua Portuguesa na escolarização dos 

aprendizes surdos. O autor apresenta a Libras como primeira língua dos surdos e 

como meio de comunicação entre ouvintes e surdos e entre estes e a 

comunidade escolar. Essa concepção da Libras na condição de dimensão 

linguística do surdo traz implicações no redimensionamento das práticas 

escolares atenta às especificidades dos discentes e comprometida com a 

educação dos surdos.  

 Miller Junior (2013) revelou lacunas na reorganização da política de 

educação inclusiva no que diz respeito à escolarização dos surdos e às finalidades 

do Ensino Médio de formação humana e profissional. O autor afirma que:  

 
As narrativas mostram que a educação no Ensino Médio não proveu a 
base necessária para que eles pensassem de forma mais consistente em 
seus projetos de vida. Isso nos leva a questionar a atual política de 
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inclusão: seria o caminho para alcançar esta valorização e dinamização 
do ensino para surdos? Percebe-se que na educação em geral não se 
considera as diferenças dos alunos surdos e da sua língua de 
modalidade visual. Muitos professores, intérpretes e outros profissionais, 
apesar de saberem LIBRAS, demonstram não ter conhecimento profundo 
sobre educação de surdos, pois em seus cursos de formação não 
obtiveram base teórica suficiente. (MILLER JUNIOR, 2013, p. 112). 

  
 O estudo de Pedroso e Dias (2011), sobre os surdos no Ensino Médio 

no interior de São Paulo, aponta a relevância da reestruturação da escola no 

contexto da inclusão. Essa reestruturação está pautada em diversos aspectos, 

tais como: interlocução entre os professores e os alunos surdos e relação entre 

professores e intérpretes no planejamento e na execução das aulas. A 

reorganização do trabalho do docente e do intérprete tem como finalidade 

possibilitar o aprendizado dos estudantes por meio da língua de sinais e da 

mediação pedagógica proposta pelo educador no aprendizado do português 

como segunda língua. 

 Nosso trabalho, assim, volta-se para o estudo da presença de alunos 

surdos no âmbito do Ensino Médio em escola estadual da cidade de Natal/RN. 

Lembramos que o Ensino Médio representa socialmente a etapa da escolarização 

que prepara para a vida e para o trabalho. Como afirma Kuenzer (2000, p. 26), 

essa preparação humana e profissional está relacionada aos conhecimentos do 

currículo escolar, desde que na “[...] sociedade [...] todos desfrutem igualmente 

das mesmas condições de acesso aos bens materiais e culturais socialmente 

produzidos”. Atualmente o Ensino Médio no Brasil é conhecido como etapa final 

da Educação Básica, com duração mínima de três anos, possuindo como 

finalidade:  

 
I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 
disciplina. (BRASIL, 2013, p. 24). 

  
 As finalidades desse nível de ensino dizem respeito ao avanço da 

escolarização referente ao Ensino Fundamental. Além do avanço no conhecimento, 

o jovem estudante da última etapa da Educação Básica é formado na perspectiva 



 SANTOS FILHO, Pedro Luiz dos – Dissertação de Mestrado                   26 

do trabalho e da cidadania. Tal preparação profissional está relacionada à 

dimensão ética, intelectual e crítica do sujeito que precisa conhecer os aspectos 

científicos e tecnológicos do trabalho humano e sua articulação com as disciplinas 

do currículo escolar. 

 Essas finalidades se inserem em situações reais nas quais há muitos 

desafios e problemas historicamente construídos, como ensino desigual, injusto e 

de baixa qualidade, marcadores dos percursos do Ensino Médio brasileiro. O caso 

dos alunos surdos é apenas mais um aspecto na luta pela construção de um 

Ensino Médio de qualidade.  

 Um dos problemas históricos do Ensino Médio brasileiro refere-se à 

garantia do acesso. Como estratégia para a ampliação do acesso ao Ensino Médio, 

o Plano Nacional de Educação (PNE) apresenta a universalização do Ensino Médio 

a partir da proposição do aumento de 85% do número de matrículas líquidas. 

Contudo, estipular taxas de matrícula não é suficiente, é necessário definir o 

horizonte da universalização para garantir o direito à Educação Básica como direito 

democrático (DOURADO, 2011). 

  No Ensino Médio brasileiro em 2014, as redes estaduais de ensino 

tinham 7.026.734 estudantes matriculados. O Censo Escolar do Estado do Rio 

Grande do Norte, no mesmo ano, apresentava um quantitativo de 23.565 

matrículas correspondentes ao Ensino Médio na rede estadual de ensino em 

Natal. Em relação à população da educação especial, havia 272 matrículas em 

espaços como escolas especiais, classes especiais e salas de Ensino Regular 

(BRASIL, 2015).  

 O acesso ao Ensino Médio, portanto, ainda permanece como meta a ser 

atingida. Com a perspectiva da educação inclusiva, o acesso de estudantes 

surdos vem se ampliando. Em nossa dissertação, a concepção de educação 

inclusiva está relacionada à garantia de acesso, participação e aprendizagem de 

todos os discentes na escola, conforme defende Ainscow (2009). Essa concepção 

nos remete à perspectiva de realizarmos uma investigação sobre acesso, 

participação e aprendizagem nos processos de escolarização dos alunos surdos. 

 Para Faria Filho, Rosa e Inácio (2003, p. 2), o conceito de escolarização 

pode ser compreendido como: 

  
[...] o estabelecimento de processos e políticas concernentes à 
‘organização’ de uma rede, ou redes, de instituições, mais ou menos 
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formais, responsáveis seja pelo ensino elementar da leitura, da escrita, do 
cálculo e, no mais das vezes, da moral e da religião, seja pelo atendimento 
em níveis posteriores e mais aprofundados. 

  
 Na visão dos autores, a escolarização é um processo gradual de 

socialização e transmissão de conhecimentos socialmente valorizados, como: 

leitura, escrita e cálculo, cujos eixos articuladores são as práticas e sentidos 

construídos no cotidiano escolar. 

 Magalhães (2007), por sua vez, informa que existem “vozes 

silenciadas” na escola e discute a importância da participação dos movimentos ou 

grupos sociais estigmatizados e marginalizados (movimento negro, movimento 

surdo, movimento LGBT: Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, 

dentre outros). Os movimentos e lutas desses grupos trazem implicações para o 

cotidiano escolar na definição dos projetos educacionais e das práticas 

institucionalizadas. 

 Souza (1998) adverte que, geralmente, as escolas reconheciam as 

especificidades de alunos surdos, contudo ainda construíam suas práticas a partir 

do português oral, com currículos pensados e aplicados em português escrito.  A 

escolarização de surdos, assim, tem representado um desafio premente tanto no 

Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio. Verificamos, assim, que ainda 

existe uma escassez de pesquisas empíricas direcionadas para a educação de 

surdos, principalmente no que se referem ao Ensino Médio, bem como para a 

forma como a escolarização nesse nível de ensino impacta a vida de educandos 

surdos. Isso se torna mais grave no âmbito de pesquisas desenvolvidas no 

Nordeste brasileiro. 

 Nossa intenção com esta investigação é dar “voz” a estudantes surdos 

do Ensino Médio, a seus professores e a seus intérpretes de Libras que atuam em 

uma escola da rede estadual de ensino do município de Natal/RN. A perspectiva é 

colaborar na ampliação de investigações que descrevam experiências 

educacionais de discentes surdos na realidade do Ensino Médio brasileiro. 

 Com base nessas argumentações, a questão central de pesquisa foi: 

“Como se desenvolve o processo de escolarização de alunos surdos no Ensino 

Médio em uma escola da rede pública estadual de ensino público em Natal, no Rio 

Grande do Norte?” 
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 O objetivo geral desta dissertação foi: 

 Analisar o processo de escolarização de alunos surdos no Ensino 

Médio em uma escola pública estadual no município de Natal/RN.  

 Teve por objetivos específicos:  

 Analisar o papel exercido pelo intérprete de Libras e a participação do 

aluno surdo em atividades propostas pelos professores em sala de 

aula; 

 Evidenciar como discentes surdos concebem seu processo de 

escolarização no Ensino Médio; 

 Descrever como uma professora ouvinte e intérpretes de Libras 

compreendem seu trabalho com os estudantes surdos.  

 A dissertação está organizada em cinco capítulos, além desta seção 

introdutória. 

 No segundo capítulo, evidenciamos os aspectos metodológicos do estudo 

de caso na perspectiva da abordagem qualitativa. Apresentamos o aporte 

metodológico e os procedimentos investigativos que foram utilizados, evidenciando o 

desafio no âmbito da pesquisa com sujeitos surdos. 

 No terceiro capítulo, apresentamos um panorama do Ensino Médio no 

Brasil a partir dos aspectos históricos e de suas proposições atuais. 

 No quarto capítulo, tratamos da educação de surdos com seus 

paradigmas e desafios na realidade brasileira. Buscamos situar o leitor com base em 

uma breve retrospectiva histórica, pontuando as iniciativas oficiais e particulares 

isoladas para a educação de surdos e trazendo os possíveis desafios na educação 

desses indivíduos e as implicações da presença do tradutor-intérprete de Libras no 

processo de escolarização. 

 No quinto capítulo, apresentamos resultados da pesquisa empírica, 

evidenciando alguns desafios peculiares acerca da educação de surdos na etapa 

final da Educação Básica. 

 No sexto e último capítulo, fundamentados nas “vozes vistas” e ouvidas, 

traçamos reflexões conclusivas sobre o estudo de caso realizado e vislumbramos as 

possibilidades para futuras investigações no campo da educação de surdos. 
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2  O EXERCÍCIO DE VER E DE OUVIR VOZES NA CONSTRUÇÃO DOS 

CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

 Os caminhos metodológicos contribuem na construção das respostas aos 

objetivos da pesquisa. O desafio de pesquisar com e sobre surdos perpassou nosso 

estudo na perspectiva de colaborar para a ampliação das investigações neste 

campo de estudos. 

 Optamos pela abordagem qualitativa na pesquisa em educação, pois 

sua base se constitui a partir dos fenômenos humanos e da produção de 

significados no âmbito das interações sociais. Segundo Gil (2008), não se 

pesquisam situações artificiais nessa abordagem, porque a construção de dados 

se desenvolve no contato do campo empírico e na relação do referencial teórico, o 

campo e o método. 

 Nesse tipo de abordagem, o pesquisador e os sujeitos possuem pontos 

de vista que deverão ser considerados para produzir sentidos aos acontecimentos 

que emergem durante o processo de investigação. Portanto, consideramos na 

pesquisa que o “[...] ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre 

o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e 

partilhada com seus semelhantes” (MINAYO, 2007, p. 21).  

 A escolha pelo estudo de caso, na abordagem de investigação qualitativa, 

possibilitou uma visão profunda e ampla de uma unidade social complexa, no caso, 

o grupo de alunos surdos no Ensino Médio e seu processo de participação e 

aprendizagem no contexto da escola investigada. 

 Para André (2005), o estudo de caso é um elemento preciso para 

investigações dos fenômenos educacionais no contexto natural em que ocorrem. 

Ou seja, no caso do presente trabalho, teremos a possibilidade de investigar 

discentes surdos a partir do estudo das ações e significações que circulam no 

cotidiano da escola. O estudo de caso é bastante comum na pesquisa 

educacional, uma vez que possibilita ao pesquisador reunir informações sobre um 

determinado produto, evento, fato ou fenômeno social situado em seu contexto 

(CHIZZOTTI, 2012). 

 Essa abordagem se caracteriza como qualitativa, dado que o 

pesquisador torna-se um ativo descobridor e participante do processo. Na 

pesquisa qualitativa, os fenômenos sociais são investigados a partir da seleção 
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de um objeto de estudo. O objeto de estudo da investigação – a escolarização 

dos surdos –, no contexto do estudo de caso, serviu como “retrato” para 

descrever uma situação específica (QUIMELLI, 2009). O estudo de caso, dentro 

do espaço escolar, caracteriza-se como relevante, pois pode evidenciar a relação 

da singularidade de determinado objeto de estudo aos contextos mais amplos 

(STAKE, 1998).  

 O caso em estudo foi o processo de escolarização de surdos no Ensino 

Médio, no contexto de uma escola pública estadual, evidenciando a perspectiva de 

professores, estudantes e intérpretes de Libras sobre tal processo.  

  Stake (1998) apresenta três tipos de estudos de caso: o intrínseco, o 

instrumental e, por fim, o coletivo. A partir dessa tipologia, a pesquisa realizada 

nesta dissertação pode ser classificada como estudo de caso do tipo intrínseco, 

pois está relacionada ao interesse pessoal e profissional e possui um valor “por 

ele mesmo” na compreensão do caso típico: os processos de escolarização de 

surdos. 

 Os participantes desta pesquisa foram seis sujeitos: uma professora de 

Língua Portuguesa, dois tradutores-intérpretes de Libras e três alunos surdos de 

uma escola de Ensino Médio da rede estadual de ensino localizada na cidade de 

Natal/RN. 

 Para a obtenção dos dados, foram utilizados: a) observações com 

posterior elaboração de diário de campo; b) entrevistas semiestruturadas; e c) 

análise de documentos. A técnica da observação possibilitou a recolha de dados que 

auxiliaram na descrição dos processos de ensino desenvolvidos pela docente em 

sala de aula, da atuação dos intérpretes de Libras, bem como da participação dos 

alunos surdos nas atividades e no ambiente escolar. As observações foram 

registradas no diário de campo da pesquisa. Esse instrumento permitiu relembrar 

acontecimentos e sequências de fatos, como nos apresenta Barbier (2007, p. 126): 

  
[...] o diário de campo é um instrumento que possibilita ao pesquisador 
registrar o fervilhar das ações ou a serenidade de contemplação, 
tornando-se um emaranhado de referências múltiplas a acontecimentos, 
reflexões, comentários científicos, filosóficos ou pessoais, devaneios e 
sonhos [...] devendo ser escrito todos os dias e cronologicamente, a partir 
das situações vividas. 

   
 Utilizamos ainda a entrevista, que permitiu a “[...] obtenção de 

informações acerca do que as pessoas sabem, crêem, esperam, sentem ou 
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desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca das suas 

explicações ou razões a respeito das coisas precedentes” (SELLTIZ et al., 1967, p. 

273 apud GIL, 2008, p. 109). 

 A entrevista utilizada nesta investigação pode ser classificada como 

semiestruturada. Nesse tipo de entrevista, os sujeitos da pesquisa têm liberdade 

para discorrer sobre a pergunta, e o entrevistador viabiliza a obtenção de um 

número maior de informações. Esse instrumento constrói diálogos, podendo, 

portanto, dar “voz” aos sujeitos, e serve de “ouvidos” ao pesquisador na escuta das 

informações prestadas pelo respondente. Optamos por elaborar um subcapítulo – 

apresentado no seguimento – descrevendo o processo de organização da coleta dos 

dados com os sujeitos surdos. 

 Na realização da entrevista semiestruturada, é necessária a elaboração 

de perguntas orientadas, estruturadas com base em roteiro previamente definido 

com perguntas abertas, diante das quais o informante tem a possibilidade de 

discorrer sobre o tema proposto (BONE; QUARESMA, 2005; GIL, 2008; 

SZYMANSKI; ALMEIDA; BRANDINI, 2004).  

 A análise documental nos permitiu maior aproximação com as metas e os 

objetivos da escola. Franco (2005) aponta que, a partir da análise de documento, é 

possível fazer inferências por meio dos dados verbais obtidos pela entrevista e pela 

observação. Dessa forma, analisamos o Projeto Político-Pedagógico (PPP), o qual 

nos revelou a proposta curricular, metas, objetivos e valores da escola, como 

também a Resolução nº 2/20125, que fixa normas para o atendimento educacional 

especializado na Educação Básica, sendo base para a escola. 

 Utilizamos para o registro dos dados os seguintes materiais: caderno, 

laptop, canetas esferográficas, câmera fotográfica, gravador de áudio e câmera 

de vídeo. Esses materiais tornaram-se imprescindíveis para o registro das 

informações que iam surgindo no chão da escola e para a posterior análise do 

caso investigado.  

 Realizamos cinco meses de observação e seis entrevistas com os 

seguintes participantes: uma professora de Língua Portuguesa, dois tradutores-         

-intérpretes de Libras e três alunos surdos da 3ª série do Ensino Médio. As 

entrevistas dos surdos foram realizadas em Libras e gravadas em vídeo, garantindo 

                                                            
5  Documento elaborado pela Secretaria da Educação e da Cultura do Estado do Rio Grande do 

Norte juntamente com o Conselho Estadual de Educação em 31 de outubro de 2012. 
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a acessibilidade e respeitando a língua natural dos participantes. Tal processo de 

coleta será descrito a posteriori. 

 A professora que aceitou participar era formada em Letras (habilitação em 

Língua Portuguesa), atuava na escola com a disciplina Língua Portuguesa e tinha 

alunos surdos matriculados em uma turma de 3ª série do Ensino Médio à época da 

coleta dos dados desta investigação. 

 Os dois intérpretes que participaram da investigação possuíam Ensino 

Médio completo e formação básica e técnica para o exercício da profissão. No que 

diz respeito ao tempo de trabalho, um possuía dois anos e o outro possuía quatro 

anos de atuação profissional como tradutor-intérprete da Língua Brasileira de Sinais 

na escola. A opção por entrevistar os intérpretes ocorreu por percebermos que eram 

profissionais que exerciam importante papel no processo de escolarização dos 

surdos da instituição investigada. 

 O processo de escolha dos três sujeitos surdos foi gradativo no decorrer 

de nossa inserção no campo observado. Após três meses de observação, 

selecionamos a 3ª série observada, na qual havia seis estudantes surdos, dentre os 

quais três discentes revelaram interesse pela nossa pesquisa e evidenciaram 

habilidade comunicativa na língua de sinais. Os participantes tinham idade entre 20 

e 28 anos, sendo dois alunos do sexo masculino e uma aluna do sexo feminino. Em 

2014, o número de educandos surdos na escola campo de nossa pesquisa era de 

22 alunos, distribuídos nos três anos do Ensino Médio. 

 Os dados colhidos foram transcritos e tratados com a utilização da análise 

de conteúdo, cujo ponto de partida são as chamadas “mensagens”, sejam orais, 

gestuais, figurativas, documentais ou diretamente provocadas durante um processo 

de coleta de dados. Os conteúdos podem servir para chegarmos a inferências sobre 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção das mensagens 

analisadas (FRANCO, 2005). 

 Utilizamos a análise de conteúdo assentados na descrição metodológica 

de Magalhães (1997, 2005), na qual constam as mesmas fases propostas por Bardin 

(1977): pré-análise/exploração do material e tratamento dos resultados, que 

implicam a inferência e a interpretação dos mesmos: “Isso significa que foram 

necessárias muitas idas e vindas ao referencial teórico e aos dados brutos para 

inserção nos significados manifestados pelo sujeito, guiadas pelos objetivos da 

pesquisa” (MAGALHÃES, 2005, p. 55). 
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  O procedimento utilizado permitiu a organização dos dados em categorias 

temáticas e a organização de quadros com as unidades de registro6. As categorias 

de análise são compreendidas aqui como expressão das concepções dos sujeitos 

sobre a participação e a presença de estudantes surdos no Ensino Médio, as quais 

permitiram a organização dos dados presentes no Capítulo 5. 

 Na organização das categorias e das unidades de registros, buscamos 

analisar os dados, evidenciando como os alunos concebiam seu processo de 

escolarização, bem como a compreensão da professora e dos tradutores-intérpretes 

acerca dos seus trabalhos com alunos surdos (FRANCO, 2005). 

 Lembramos que a autorização prévia dos gestores em exercício no ano 

que se desenvolveu esta pesquisa foi concedida mediante documento assinado e 

protocolado por ambas as partes, bem como chancelada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFRN7.  

 Indubitavelmente, o maior desafio desta investigação foi a entrevista com 

os sujeitos surdos, o que nos inspirou a construir e a partilhar o trajeto metodológico 

descrito a seguir. 

  

2.1 Entrevistar surdos: possibilidades e desafios de ver e de ouvir vozes 

 

 A entrevista, como explicitamos anteriormente, permite a obtenção de 

informações e concepções e se constitui em instrumento metodológico de extrema 

importância quando o sujeito da pesquisa é surdo. Na entrevista com os surdos, 

fez-se necessário levar em consideração que esses sujeitos utilizam uma língua 

diferente da língua portuguesa. Segundo Skliar (2010, p. 100), “[...] os surdos 

formam uma comunidade lingüística minoritária caracterizada por compartilhar 

uma língua de sinais e valores culturais, hábitos e modos de socialização 

próprios”. 

 Assim, as entrevistas com os sujeitos surdos foram gravadas em vídeo, 

transcritas e traduzidas para a língua portuguesa na modalidade escrita. Com 

todos os sujeitos surdos, retornamos com a entrevista – traduzida em português –, 

                                                            
6  As unidades de registro “[...] são compreendidas como uma sentença ou um conjunto delas, uma 

frase ou período retirado de entrevistas, diário de campo e documentação” (MAGALHÃES, 2005, 
p. 55). 

7  Esta dissertação foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFRN, número de 
registro 28252114.0.0000.5292, junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
(Conep/CNS/MS) do Conselho Nacional de Saúde. 
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perguntando-lhes se necessitavam incluir ou excluir alguma informação. Tal 

procedimento garantiu a fidedignidade dos dados, algo que pode se perder no 

exercício da tradução. Tivemos esse cuidado no que se refere à compreensão dos 

sujeitos surdos desde a elaboração do roteiro da entrevista e do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) até a sua tradução para a Libras.  

 Antes da entrevista, foi oportuno explicitar para os sujeitos surdos os 

preceitos éticos de investigação e esclarecer os objetivos da pesquisa e a função do 

pesquisador no campo, além de explicar a utilização de recursos para gravação e/ou 

filmagem da entrevista (QUIMELLI, 2009). Do ponto de vista ético, em consonância 

com a construção de sentidos e significados acerca dos processos de escolarização 

dos surdos, elencamos como prioridade usar a língua utilizada pelo respondente. 

Esse procedimento facilitou alcançar as finalidades da pesquisa quanto à fluência 

comunicativa.  

 Os procedimentos metodológicos foram: tradução para Libras do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice E), do roteiro da entrevista 

(Apêndice D) e, posteriormente, do resumo da dissertação. O procedimento da 

entrevista se desenvolveu em três momentos: pré-entrevista, durante entrevista e 

pós-entrevista. 

 Na etapa denominada pré-entrevista, elaboramos o roteiro de entrevista e 

o TCLE na modalidade escrita da língua portuguesa. Com a colaboração de uma 

professora surda proficiente em língua de sinais e em língua portuguesa elaboramos 

a tradução desses documentos para Libras. 

 Utilizamos um espaço da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) para a produção do material em Libras8; denominamos tal atividade de 

“Laboratório de Pesquisa com Surdos”. O encontro teve como objetivo explicar para 

a colaboradora os objetivos de nossa investigação e proceder à tradução dos 

referidos documentos; esta etapa teve a duração de 20 horas, transcorridas durante 

10 dias. 

 Na ilustração adiante, um excerto do momento 1, pré-entrevista:  

 

 

 

 

                                                            
8  O trabalho de gravação foi realizado na Secretaria de Educação a Distância (Sedis) da UFRN.  
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Figura 1 – Momento 1: pré-entrevista 

 
   Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

  

 No segundo momento, com a duração de 12 horas (entre gravação e 

edição), filmamos a interpretação do roteiro e do TCLE em Libras, conforme foto 

ilustrativa abaixo:  

  

Figura 2 – Interpretação do roteiro e do TCLE em Libras 

 
   Fonte: Dados da pesquisa (2014). 
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  O terceiro momento corresponde à edição e correção da gravação do 

roteiro e do TCLE. Assistimos aos vídeos com a consultora de Libras quatro vezes, 

para detectar e descrever possíveis imprecisões e para organizar uma regravação 

do vídeo, momento evidenciado na foto a seguir: 

 
Figura 3 – Edição e correção da gravação do roteiro e do TCLE 

 
   Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

 
 Ocorreu ainda a regravação das questões consideradas incompreensíveis 

após a análise descrita acima. O cuidado era o de manter o padrão da gravação 

anterior, por exemplo: utilizar a mesma camisa e pentear o cabelo da mesma forma, 

haja vista que esses são detalhes perceptíveis nessa língua. 

 Associamos tais fatores como especificidades da língua visioespacial, 

pois muitas vezes essa nova gravação consistiu na inserção de um termo ou na 

substituição de algum termo por outro. Feitas a tradução e a interpretação do texto 

em Libras, foi gravado um DVD contendo o roteiro da entrevista e o TCLE, o qual foi 

posteriormente entregue aos surdos participantes da pesquisa.  

 No que se refere ao procedimento de registro das entrevistas com os 

sujeitos surdos, foi utilizada a gravação em vídeo. Antes da entrevista, explicamos 

aos surdos o objetivo das filmagens como o meio de obtenção das informações 

prestadas através de sua língua, a Libras, que possui em sua essência linguística 

uma modalidade visioespacial.  
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 Assim como a Língua Portuguesa possui uma modalidade oral auditiva, 

sendo seus meios de registro a escrita e a gravação da voz, na língua de sinais, a 

gravação em vídeo preserva o momento do diálogo entre entrevistador e entrevistado 

e garante o registro dos discursos dos sujeitos e a fidedignidade das informações 

prestadas pelos alunos surdos. Com os participantes ouvintes (professores e 

intérpretes), utilizamos o gravador de voz para registrar as entrevistas. 

 O trabalho de tradução e de interpretação do português escrito para 

Libras foi acompanhado por uma consultora professora de Libras surda9. Essa 

colaboração possibilitou assegurar a fidedignidade das perguntas sinalizadas, 

verificar a clareza das interpretações da Libras para o português, bem como propor 

algumas mudanças de interpretação com vistas a possibilitar a compreensão dos 

sujeitos surdos. 

 No momento pós-entrevista, reunimo-nos com a consultora de Libras no 

“laboratório” para discutir cada entrevista dada pelos três sujeitos surdos e as 

informações prestadas pelos respondentes, como ilustramos: 

 
Figuras 4-5 – Discussão das entrevistas 

  
  Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

  Durante a exibição das “vozes vistas”, sentimos a necessidade de irmos 

ao campo novamente para refazer duas perguntas e acrescentar outros dois 

questionamentos. As duas questões foram incluídas em decorrência da releitura do 

roteiro e das informações prestadas pelos nossos sujeitos: sentimos a necessidade 

de complementar nosso roteiro com perguntas que suscitassem respostas acerca da 

                                                            
9  Nossa colaboradora, Simone Patrícia Soares de Souza, é proficiente em Língua Brasileira de 

Sinais, com Ensino Superior completo e com especialização na referida língua visioespacial. 
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avaliação realizada pelos professores e acerca da fluência dos intérpretes na opinião 

dos alunos.  

 A necessidade de perguntarmos aos aprendizes surdos a respeito da 

fluência em língua de sinais por parte dos intérpretes foi de extrema importância 

para compreendermos melhor o porquê de os surdos relatarem que em muitos 

momentos das aulas não compreendiam todo o conteúdo trabalhado pela 

professora. Quanto à relação da pergunta direcionada à avaliação realizada pela 

docente, justifica-se pelo fato de esses educandos relatarem que nessa escola os 

educadores não sabem a língua de sinais, o que nos despertou para o seguinte 

questionamento: “Como é uma avaliação de um professor que não se comunica 

com seu aluno?”. 

 Refizemos as perguntas de nº 6 e nº 7 (Apêndice E), ambas 

aparentemente simples, as quais ficaram assim compostas, respectivamente: “‘Com 

quem’ você se comunica na escola?”; “O que você compreende sobre 

‘escolarização’?”. 

 Segundo nossa colaboradora, ao verificar a resposta fornecida pelos 

sujeitos surdos através da filmagem, houve a inferência da não compreensão da 

palavra “comunicar”, por meio da expressão facial e da longa pausa antes da 

resposta. Dada essa possibilidade de incompreensão da questão, seja porque 

eles não compreenderam a pergunta feita pelo pesquisador, seja porque 

desconheciam o significado do referido verbo, resolvemos refazer essa pergunta 

com um sinal sinônimo para facilitar seu entendimento. Abaixo há ilustrações dos 

sinais utilizados: 

 
           Figura 6 – Primeiro sinal utilizado: comunicar 

 
   Fonte: Dados da pesquisa (2014). 
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Figuras 7-8 – Sinal substituído por: falar e língua de sinais 

  
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

 Essa substituição demonstrou que os alunos surdos não haviam 

compreendido primeiro a sinalização do pesquisador e possivelmente não sabiam o 

significado da palavra: “comunicação”; quando mudamos para “Falar em língua de 

sinais”, eles não fizeram nenhuma pausa para responder nem expressões faciais 

que indicassem que não houve compreensão. 

 Sobre a pergunta nº 7, a palavra substituída foi “E-S-C-O-L-A-R-I-Z-A-Ç-Ã-O” 

em datilologia10, a qual foi intercambiada pelo seguinte sinal: 

 
Figura 9 – Sinal: estudar 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

 Observamos que dois alunos surdos deram a mesma resposta, 

enquanto o terceiro discente permaneceu com a expressão facial e a parada longa 

antes de responder, o que pode estar associado à incompreensão dos termos em 

                                                            
10  O traço apresentado entre as letras da palavra apresentada no texto significa que utilizamos no 

momento da sinalização a datilologia, ou seja, o alfabeto manual, letra por letra (FELIPE, 2001). 
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língua de sinais. Tal fato nos leva a supor que os dois primeiros sujeitos 

associaram as palavras “estudar” e “escolarização” e que o terceiro pode 

desconhecer tais vocábulos. Embora saibamos que esses termos possuem 

conceitos diferentes, não iremos aprofundar aqui essa discussão, pois não foi 

objeto de nosso estudo, no entanto temos ciência de que essas questões foram 

indícios que apareceram ao longo da transcrição (tradução e interpretação das 

“vozes vistas”) de nossa entrevista. 

 Chegamos à conclusão de que uma pesquisa envolvendo sujeitos 

surdos deve respeitar os aspectos linguísticos desse grupo, tendo em vista 

esclarecer os objetivos de todo o processo da coleta dos dados e tornar os 

instrumentos acessíveis, ou seja, disponíveis na primeira língua dos surdos: 

Libras. Nas entrevistas, o tempo foi um fator que influenciou, uma vez que 

realizamos uma parte das entrevistas nos intervalos e outra parte no final das 

aulas, perfazendo um total de cinco sessões de entrevistas com três sujeitos. 

Cada entrevista teve a duração de 15 minutos. 

 Essa proposta para a elaboração de entrevistas envolvendo indivíduos 

surdos nos possibilitou um novo olhar sobre a pesquisa qualitativa. Até agora, 

pesquisas realizadas com sujeitos não ouvintes eram filmadas com ou sem a 

presença de um profissional intérprete (caso o entrevistador saiba Libras), 

preservando as respostas fornecidas em língua de sinais. O diferencial 

metodológico de nossa investigação foi considerar a especificidade linguística dos 

surdos na construção dos instrumentos e do documento (TCLE) em Libras. Esse 

fato pode ser um facilitador para que o sujeito surdo compreenda todas as etapas 

da pesquisa e esteja ciente de todo o cuidado ético da investigação e da 

pertinência de sua participação no estudo que gerará conhecimento científico 

sobre a educação de surdos. 

  A versão escrita do TCLE foi assinada por todos os sujeitos, bem como 

foram entregues as cópias aos mesmos, visando a cumprir o protocolo acadêmico e 

científico do Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a 

respeitar os princípios da ética em pesquisa envolvendo seres humanos. 
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3  O ENSINO MÉDIO NO BRASIL: ASPECTOS HISTÓRICOS E PROPOSIÇÕES 

ATUAIS 

 

 A gênese da educação no Brasil assumiu um caráter de distintivo social, 

na medida em que apenas famílias aristocráticas gozavam do privilégio de acesso 

aos processos de escolarização, evidenciando o caráter excludente da escola. O 

Ensino Médio não fugiu a essa perspectiva, como veremos adiante. 

 Para compor as discussões que faremos acerca do Ensino Médio no 

Brasil, tomamos inicialmente como ponto de partida o trabalho de Pinto (2007), que 

faz uma retrospectiva histórica sobre o Ensino Médio em nosso país, que o situa em 

dois eixos. O primeiro volta-se para quem se destina tal ensino e o segundo trata de 

quais seriam as suas finalidades: 

 
O ensino médio no Brasil, assim como o ensino fundamental, nasceu em 
um contexto no qual o atual país era colônia portuguesa sem maior 
interesse para a metrópole (até a descoberta de ouro e diamante nas 
Minas Gerais) e que logo se organizou sob a égide da monocultura da 
cana-de-açúcar para exportação, baseada no latifúndio e no trabalho 
escravo (dos índios, em um curto e turbulento momento inicial e, 
posteriormente, dos africanos). O ensino tanto em Portugal quanto no 
reino organizava-se sob uma forma que poderíamos chamar, usando uma 
terminologia atual, ‘terceirizada’: que o Rei entregou nas mãos dos 
Jesuítas o monopólio do ensino [...]. Estes dois elementos vão modelar o 
ensino do Brasil com conseqüências até os dias atuais. O primeiro deles, 
uma base produtiva que excluía a maioria da população (índios, negros e 
colonos pobres) do acesso ao principal meio de produção (a terra) onde a 
educação aparecia mais como ilustração para poucos e como mecanismo 
de produção social da rarefeita elite rural e comercial existente do que 
como meio de formação da pessoa e de acesso ao conhecimento. 
(PINTO, 2007, p. 47). 

  
 O Ensino Médio surge quando o Brasil ainda era Colônia Portuguesa 

(NASCIMENTO, 2007; PINTO, 2007). Um ensino que poderia ser chamado de 

“terceirizado” para os dias de hoje, visto que a Coroa Portuguesa entregou nas mãos 

dos jesuítas o monopólio do ensino, livrando-se até mesmo de custeá-lo.  

 Um aspecto interessante a ser evidenciado nesse modelo de ensino no 

Brasil é o fato de que ele se mostrava seletivo, na medida em que nasceu dentro de 

um modelo agrário de produção baseado no trabalho escravo. Nesse modelo, a 

educação escolarizada era restrita apenas à elite rural e comercial e não possuía o 

objetivo de formar o povo e permitir acesso ao conhecimento; era um ensino 

organizado pelos jesuítas com o objetivo explícito de conduzir pessoas ao 

catolicismo romano pela via da educação (PINTO, 2007). 
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 Nesse panorama inicial, podemos verificar que os filhos dos colonos 

poderiam ter uma educação específica e acesso ao conhecimento; quanto aos índios, 

cabia-lhes uma educação diferenciada para que pudessem aprender a trabalhar; por 

outro lado, os negros, segregados, não tinham acesso à escola (PINTO, 2007). 

Conforme o autor supracitado, no Ensino Médio, permanecem características de um 

currículo propedêutico que tem influência até os dias de hoje. 

  A criação do Colégio D. Pedro II (1838) foi o primeiro passo dado pelo 

governo central do país para organizar o Ensino Secundário Regular no Brasil; o 

Ensino Médio também ficou restrito a poucas instituições e continuou favorecendo a 

elite local, sendo responsável pela educação masculina e posteriormente pela 

criação das escolas normais, favorecendo também as filhas da elite (PINTO, 2007). 

Com relação à história da educação no Rio Grande do Norte, em 1835, surge o 

primeiro Liceu. Portanto, da Colônia ao Império, a educação foi reservada para 

poucos e excludente para muitos. O trabalho manual era atribuído aos estratos 

economicamente menos favorecidos da população, considerado um trabalho 

desprezível, marcado pela desvalorização social e destinado aos escravos e aos 

membros mais pobres da sociedade. Nas palavras de Nascimento (2007, p. 79):  

  
A educação brasileira durante os períodos colonial e imperial tinha por 
finalidade a formação da elite da sociedade para o exercício das atividades 
político-burocráticas e das profissões liberais. Para esta pequena parcela da 
sociedade brasileira, predominava o ensino humanístico e elitista. 

 
 O Ensino Médio, para os que a ele tinham acesso, objetivava preparar o 

sujeito para ingressar no Ensino Superior. No início do século XX, foram criadas 

escolas de aprendizes e artífices porque já se pensava no crescimento 

populacional e na preparação de mão de obra da população menos favorecida 

economicamente.  

 Em meados de 1920, devido ao aumento do fator industrial, a educação 

passa a ter um desajuste, havendo consequentemente a evasão escolar, revelando 

que menos de 10% dos alunos que frequentavam o Ensino Secundário em 1945 

ingressavam no Ensino Superior (NASCIMENTO, 2007). 

 O ano de 1930 foi marcado por várias mudanças no território nacional: 

oficialização dos currículos no âmbito do Ensino Secundário através da Reforma 

Francisco Campos, a partir do Decreto nº 19.890/31, trazendo o currículo seriado 
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e unificado, frequência obrigatória, tais como desenvolvia o Colégio Pedro II 

(CURY, 1998). 

 Em 1942, o Ensino Médio se estrutura definitivamente com o curso de 

estudos regulares com a Reforma Capanema11. A partir daí, surgem os cursos 

colegiais divididos entre científico e clássico, com duração de três anos. O Ensino 

Técnico restava para as classes desfavorecidas, enquanto as classes média e alta 

almejavam o Ensino Superior. Observamos a dualidade que marca o Ensino Médio 

com a perspectiva de profissionalizar estudantes oriundos de classes favorecidas e 

possibilitar o acesso ao Ensino Superior para as outras classes. 

 Para Castro e Garrossino (2010, p. 91), a dualidade do Ensino Médio, 

chamado até a Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de Ensino 

Secundário de Segundo Ciclo: “[...] caracterizava-se por ser um ensino de caráter 

propedêutico, voltado para as minorias da elite, em oposição ao ensino 

profissionalizante, voltado para as classes populares e sem a possibilidade de 

acesso ao ensino superior”. 

  As pessoas que se voltavam para o Ensino Técnico eram provenientes de 

classes populares, as quais buscavam oportunidade de trabalho. Assim, o chamado 

Ensino Secundário continuou respondendo à uma pequena parcela da população. A 

maioria dos jovens não poderia desfrutar de uma preparação que a encaminhasse 

ao Ensino Superior; a única possibilidade de adentrar nesse nível de ensino era ter 

nascido nos “berços” dos grupos privilegiados (CASTRO; GARROSSINO, 2010; 

NASCIMENTO, 2007). 

 A Reforma Educacional Francisco Campos (1930-1931) e a Reforma das 

Leis Orgânicas de Ensino (1942-1943) deixaram claro que o objetivo do Ensino 

Médio era preparar para o Ensino Superior, abrigando alunos de camadas sociais 

favorecidas. Para os jovens das classes trabalhadoras, cabiam-lhes os cursos 

profissionalizantes sem acesso ao Ensino Superior (DALRI; MENEGHEL, 2009).  

 Na década de 1940, verificou-se uma ampliação da preocupação com o 

Ensino Profissional na área agrícola, industrial e comercial. Nessa época, foram 

                                                            
11  Nome dado às transformações projetadas no sistema educacional brasileiro em 1942, durante a 

Era Vargas, liderada pelo então Ministro da Educação e Saúde Gustavo Capanema, que ficou 
conhecido pelas grandes reformas que promoveu, dentre elas a do Ensino Secundário e o grande 
projeto da reforma universitária, que resultou na criação da Universidade do Brasil, hoje 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
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criados: o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em 1942, e também 

o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), em 1946 (PINTO, 2007). 

  A criação do Senai e do Senac tinha o objetivo de suprir a demanda da mão 

de obra qualificada para atender ao setor produtivo. Esses dois setores marcaram o 

início e a oficialização pelo Estado da transferência para o setor privado da 

responsabilidade pela formação e pela qualificação necessárias para o crescimento da 

indústria, tendo em vista que o Estado não possuía recursos suficientes para equipar 

adequadamente as suas escolas profissionais (NASCIMENTO, 2007). 

  Segundo Kuenzer (1997, p. 14), o desenvolvimento das forças produtivas 

toma maiores proporções diante da proibição do acesso ao Ensino Superior para 

aqueles que tinham curso profissionalizante, sendo apoiada pela iniciativa privada: 

 
Esta separação em duas vertentes distintas para atender à demanda bem 
definida da divisão social e técnica do trabalho organizado e gerido pelo 
paradigma taylorista/fordista como resposta ao crescente desenvolvimento 
industrial, se complementa com a criação dos cursos do SENAI, em 1942, e 
SENAC, em 1946, pela iniciativa privada. 

 
 Após 1953, começa a equiparação entre os cursos técnicos e os 

propedêuticos na escolarização. Com relação à legislação brasileira acerca da 

escolarização, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 

4.024, sancionada em 1961, trata, em seu Título VII, especificamente da educação 

denominada de Grau Médio no Capítulo I: “Art. 33. A educação de grau médio, em 

prosseguimento à ministrada na escola primária, destina-se à formação do 

adolescente” (BRASIL, 1961, p. 7). Essa lei aprova a equivalência total entre o 

Ensino Secundário e o Ensino Técnico-Profissional e Normal (para formar 

professores), o que permitiria, em tese, o acesso ao Ensino Superior a todos os que 

finalizassem esse grau de ensino. Na concepção de Castro e Garrossino (2010, p. 

92), a dualidade no Ensino Médio persistiu até a LDB 4.024/61: 

 
Tal mudança de acesso ao ensino superior dos estudantes oriundos das 
classes populares dos cursos médio-profissionalizantes pode ser vista como 
um avanço de uma sociedade em transição de um sistema ditatorial para 
outros nos moldes de uma democracia liberal populista, os quais 
disputavam dois projetos de desenvolvimento. 

  
 Vale destacar que esse adolescente poderia ser surdo, ter alguma 

deficiência, embora não esteja especificado no texto quem seria ele. Ressaltamos, 

contudo, que a educação especial ainda não tinha feições nacionais e não havia 
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políticas educacionais, de âmbito federal com alcance nacional, voltadas para esse 

segmento. A escolarização desse grupo ocorria em escolas especiais espalhadas 

pelo país; algumas dessas instituições eram mantidas por filantropia e por subsídios 

do Governo Federal (MAZZOTTA,1995).  

 No Título X da referida LDB 4.024/61, que trata da educação dos 

excepcionais12, em seus artigos 88 e 89, respectivamente, temos: 

 
Art. 88. A educação de excepcionais, deve, no que fôr possível, enquadrar-
se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na comunidade. 
Art. 89. Tôda iniciativa privada considerada eficiente pelos conselhos 
estaduais de educação, e relativa à educação dos excepcionais, receberá 
dos poderes públicos tratamento especial mediante bolsas de estudo, 
empréstimos e subvenções. 

 
 Durante os governos militares, houve generalização do Ensino 

Profissionalizante no Nível Médio, na época denominado de Segundo Grau. As 

diretrizes do Ensino de Segundo Grau foram afixadas na Lei nº 5.692/71, nas 

palavras de Castro e Garrossino (2010 p. 92): “[...] secundário, denominado então 

segundo grau, tornou-se profissionalizante de modo universal e compulsório para 

todo o país. Passou de uma tendência humanista e cientificista para uma 

profissional”.  

 A profissionalização compulsória, de um lado, não agradou à classe 

média, que ansiava pelo ingresso de seus filhos no Ensino Superior; por outro lado, 

as camadas menos favorecidas foram vítimas da ausência de condições objetivas 

para efetivar uma real profissionalização.  

 Faz-se necessário complementar que o Brasil foi impulsionado a propor 

um Ensino Médio com vistas à formação de especialistas capazes de dominar a 

utilização de máquinas e a gestão de processos de produção, em virtude do 

desenvolvimento da industrialização nas décadas de 1960 e 1970. Então, propôs-se 

uma profissionalização compulsória, tendo como objetivo preparar mão de obra 

qualificada para o mercado produtivo (BRASIL, 2000). 

                                                            
12  Excepcionais foi o termo utilizado nas décadas de 1950, 1960 e 1970 para designar pessoas 

deficientes mentais. Com o surgimento de estudos e práticas educacionais na área de altas 
habilidades ou talentos extraordinários nas décadas de 1980 e 1990, o termo excepcionais passou 
a referir-se a pessoas com inteligência lógico-matemática abaixo da média (pessoas com 
deficiência mental atualmente são diagnosticadas como tendo deficiência cognitiva) e a pessoas 
com inteligências múltiplas acima da média (pessoas superdotadas ou com altas habilidades e 
gênios) (SASSAKI, 2003). 



 SANTOS FILHO, Pedro Luiz dos – Dissertação de Mestrado                   46 

 A Lei da Educação nº 5.692/71 estabelece a obrigatoriedade de oito anos 

de escolarização. O antigo Secundário passa a ser denominado Segundo Grau, 

sendo, de forma universal, profissionalizante (KUENZER, 2000). Dessa forma, 

reduz-se o acesso de estudantes ao Ensino Superior, em benefício do oferecimento 

de um currículo tecnicista, que visava à preparação de mão de obra para atender ao 

desenvolvimento econômico do país. 

 Moehlecke (2012, p. 40-41) informa que a reforma proposta pela Lei nº 

5.692/71 almejava reduzir a pressão social pelo Ensino Superior:  

 
Outra mudança significativa no denominado 2º grau (segundo ciclo do 
ensino secundário) foi a profissionalização compulsória, estabelecida pela 
Lei nº 5.692/71, que também unificou o antigo ginásio (primeiro ciclo do 
ensino secundário) com o primário, formando o 1º grau. Em pleno regime 
militar e período ditatorial, tal iniciativa foi associada à necessidade de 
reduzir a pressão pela ampliação do ensino superior, estabelecendo-se uma 
terminalidade específica para o ensino médio. Contudo, sua duração foi 
curta e pouco eficaz, sendo abolida em 1982. 

 
 Castro e Garrossino (2010) afirmam que a dualidade do Ensino Médio 

propedêutico e profissionalizante não obteve sucesso, uma vez que havia uma 

demanda para o conhecimento tecnológico básico e amplo; não definia uma área 

específica. Isso levou a uma mudança diretamente na legislação, extinguindo a 

obrigatoriedade da profissionalização, substituindo no próprio texto o termo: 

“preparação para o trabalho” por “qualificação para o trabalho”, unindo-se à Lei nº 

7.044/82, que restabeleceria a educação de forma geral. 

 Antes da abertura política, a Lei nº 7.044/82 revogou o caráter 

compulsório da profissionalização. Para Domingues, Toschi e Oliveira (2000, p. 64), 

os insucessos das intenções de profissionalização no Ensino Médio ocorreram:  

  
[...] basicamente, à ausência de financiamento do processo de manutenção 
e investimento e à falta de uma política ‘agressiva’ de formação de 
professores e de recursos humanos em geral. Deveu-se também à ausência 
de uma política de adequação do espaço e da infra-estrutura pedagógica, 
além da inexistência de uma política editorial que superasse o passado. 

 
 Com a abertura política em 1984, após 20 anos de ditadura militar, o país 

se volta para a democratização de direitos na nova Constituição Nacional, 

promulgada em 1988. No seu artigo 205, a educação aparece com o objetivo de: 

“[...] desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. 
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 Na década de 1990, foram retomados os debates sobre o Ensino Médio 

no que concerne aos seus objetivos. Na perspectiva neoliberal que regia o governo 

brasileiro, o Ministério da Educação (MEC) propôs uma maior ênfase aos cursos 

profissionalizantes. Moehlecke (2012) nos apresenta a alteração ocorrida na 

redação do texto constitucional, na Emenda Constitucional nº 14, substituindo o 

termo “progressiva extensão da obrigatoriedade” do Ensino Médio por “progressiva 

universalização”. 

 Em 1996, é aprovada a terceira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), depois de dez anos de tramitação no Congresso Nacional, ficando 

assim dividida a Educação Básica: 

 
Quadro 2 – Etapas da Educação Básica 

Educação Formal 

Educação Infantil Antiga Pré-Escola 

Ensino Fundamental 1ª a 8ª Séries 

Ensino Médio Antigo Segundo Grau 

Educação Profissional 

Educação Superior 

Fonte: Nascimento (2007). 

 
 O Ensino Médio passa a ser compreendido como etapa final da Educação 

Básica e, com as novas diretrizes do Ensino Médio, as disciplinas passam a ser 

divididas da seguinte forma: Linguagem e Código (Língua Portuguesa e Informática); 

Ciências da Natureza e Matemática; e, por fim, Ciências Humanas. Inclui-se também 

pelo menos uma língua estrangeira (NASCIMENTO, 2007).  

 Constatamos que, a partir da Constituição Federal de 1988 e da LDB (Lei 

nº 9.394/96), uma nova realidade se apresenta para o Ensino Médio. Os 

documentos apontam uma ampliação e redefinição dos objetivos dessa etapa de 

ensino. Nessa perspectiva, o cenário começa a tomar outras roupagens, por 

exemplo: o acesso ao ensino obrigatório e gratuito à Educação Básica como sendo 

uma obrigação do Estado. É interessante ressaltar que a LDB apresenta em seu 

conteúdo sobre os níveis e as modalidades de educação e ensino a idade 

compreendida dos 4 aos 17 anos referente à Educação Básica, com oferta de 

ensino gratuito, inclusive para pessoas que não tiveram acesso à educação na idade 

própria, como podemos verificar na Seção V da LDB, “Da Educação de Jovens e 

Adultos”, na qual ainda podemos encontrar uma garantia de acesso à educação 

para pessoas com deficiência no Capítulo V, dedicado à educação especial. 
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 Pela primeira vez em nossa constituição, o Ensino Médio é considerado 

sob uma concepção de universalização e gratuidade, até mesmo para aqueles que 

não tiveram acesso em sua idade própria, existindo a proposição, inclusive, de 

atendimento educacional especializado na rede regular de ensino (PINTO, 2007). 

 A partir dessas mudanças nas últimas décadas, o crescimento de 

matrículas no Ensino Médio nos últimos anos pode ter como fatores: a exigência do 

mercado de trabalho e a pressão social para que os jovens deem continuidade aos 

estudos (PINTO, 2007). 

 Com a duração mínima de três anos, o Ensino Médio tem como 

finalidade, segundo a LDB 9.394/1996: 

 
I. a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II. a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III. o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV. a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 
disciplina. (BRASIL, 2013b, p. 24). 

  
 Moehlecke (2012, p. 41) pondera que nessa lei a ideia é “[...] imprimir ao 

ensino médio uma identidade associada à formação básica que deve ser garantida a 

toda a população, no sentido de romper a dicotomia entre ensino profissionalizante 

ou preparatório para o Ensino Superior”.  

 Os documentos do MEC defendem a garantia do acesso de todos à 

educação de qualidade no Ensino Médio. Desse modo, vem elaborando programas 

com vistas a coligar esforços de estados e Governo Federal com o objetivo de criar 

condições para a melhoria da qualidade no Ensino Médio, como, por exemplo, o 

Programa do Ensino Médio Inovador: documento orientador (BRASIL, 2011). 

 O Plano Nacional de Educação (2011-2020) propõe precisamente na 

meta 3: “Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 

(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até 2020, a taxa líquida de matrículas no 

ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento)” nesta faixa etária. 

 Para efetivar esse atendimento, é necessário oferecer e garantir o acesso 

à educação de qualidade e, acima de tudo, uma educação que atenda às 
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especificidades dos alunos do Ensino Médio, a fim de cumprir as finalidades desse 

nível de ensino mencionado anteriormente.  

 Nessa perspectiva, o MEC propõe o Programa Ensino Médio Inovador 

(ProEMI), instituído pela Portaria nº 971, de 9 de outubro de 2009, com o intuito de 

levar as redes estaduais de educação a promover iniciativas inovadoras para o 

Ensino Médio, bem como, a partir dos eixos trabalho, ciências, tecnologia e cultura, 

criar atividades integradoras com base em uma nova dimensão do currículo 

(BRASIL, 2011). 

 O ProEMI, em seu ideário de reestruturação curricular, apresenta os 

seguintes pontos: o próprio redesenhar do currículo; o aumento da carga horária, a 

qual teria 3.000 horas, sendo 2.400 horas obrigatórias direcionadas aos 

conhecimentos curriculares da base comum nacional e mais 600 horas de 

atividades. Com isso, os professores terão dez horas suplementares remuneradas, 

isso não significa que se trata de uma escola de tempo integral, mas se entende a 

jornada normal de cinco horas com o acréscimo de mais uma hora. Esse acréscimo 

de uma hora será destinado às atividades integradoras, que contemplarão: 

seminários integrados, oficinas, grupos de pesquisa, trabalho de campo e demais 

ações interdisciplinares (BRASIL, 2010). 

 Com relação aos programas federais direcionados ao Ensino Médio, o 

Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio foi instituído nacionalmente a 

partir da Portaria nº 1.140, de 22 de novembro de 2013. Esse programa propõe a 

articulação e coordenação de ações e estratégias entre o Governo Federal e os 

Governos Estaduais a fim de elevar a qualidade do Ensino Médio, objetivando a 

inclusão de todos (BRASIL, 2013c).  

 Para atender aos objetivos desse “pacto”, existem duas prioridades: o 

redesenho curricular a partir do ProEMI e a formação continuada dos professores do 

Ensino Médio, favorecendo a melhoria do trabalho de docentes e de coordenadores 

pedagógicos que atuam no Ensino Médio público, tanto nas áreas urbanas como 

também nas áreas rurais. 

 Em todas essas ações, o Governo Federal tem como finalidade a 

melhoria da qualidade do Ensino Médio e a valorização do trabalho docente, porém 

nossa reflexão ultrapassa esses primeiros objetivos do Pacto Nacional pelo 

Fortalecimento do Ensino Médio: enxergamos a possibilidade de formações para 
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professores que ensinam ou irão ensinar alunos com deficiências, sobretudo 

discentes surdos falantes de Libras, minimizando possíveis barreiras de interação. 

 Trouxemos essas discussões do Ensino Médio Inovador e do Pacto 

Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio pelo fato de a escola lócus desta 

pesquisa ter aderido ao ProEMI, embora seja possível afirmar que o discurso do 

“pacto” não tenha adentrado na cultura da escola até o final de nossa coleta de 

dados da pesquisa.  

 Não obstante essas duas iniciativas do Governo Federal visem à oferta de 

uma educação de qualidade, principalmente no Ensino Médio, elas não foram 

suficientes para eximir o Brasil de informar (INEP, 2015), através do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)13, que as estatísticas do Ensino Médio 

em 16 estados brasileiros apresentam taxas decrescentes, não atingindo a meta da 

qualidade.  

  Quanto ao Estado do Rio Grande do Norte, este se encontra em 

penúltimo lugar no ranking nacional. A meta projetada para 2013 era de 3.2; e o 

IDEB observado em 2013 foi de 2.7. A mesma situação acontece em 2011, em que 

a meta projetada seria de 2.9; e o IDEB observado foi de 2.8. O Estado do Rio 

Grande do Norte, mais uma vez, não atingiu a meta esperada de melhoria do Ensino 

Médio (BRASIL, 2014). 

 Dessa forma, verificamos a necessidade de ações efetivas de modo que 

as metas para o Ensino Médio sejam alcançadas e, consequentemente, as 

finalidades dessa etapa sejam atingidas pelos alunos. Como evidenciamos nas 

pesquisas de Miller Junior (2013), Pedroso e Dias (2011), Soares (2011) e Sudré 

(2008), descritas na Introdução do estudo, no âmbito dos anos finais do Ensino 

Fundamental e, notadamente, no Ensino Médio, a educação de surdos não tem 

conseguido construir perspectivas de uma escola inclusiva bilíngue.  

 Na esfera do Ensino Médio, a ideia é a de que os alunos surdos com 

fluência em Libras possam se beneficiar dos processos comuns de ensino com a 

presença de um tradutor-intérprete de Libras nas salas de aula. Como discutiremos 

adiante, essa proposição é um desafio no contexto da educação de surdos na 

perspectiva da educação inclusiva. 

                                                            
13  IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), formulado para medir a qualidade do 
aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino (INEP, 2015). 
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 4  EDUCAÇÃO DE SURDOS: PARADIGMAS E DESAFIOS NA REALIDADE 

BRASILEIRA 

 

 No Brasil, o reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (Libras), a 

partir da Lei nº 10.436/2002 – regulamentada pelo Decreto nº 5.626/2005 –, 

possibilitou um grande salto para a educação de surdos no país, com a garantia 

legal de que as escolas disponibilizariam intérpretes da Libras, proporcionando, por 

exemplo, aos surdos o acesso ao conhecimento com base em sua língua. Outra 

conquista da legislação refere-se ao fato de a disciplina de Libras ser reconhecida 

como um conteúdo curricular desde a Educação Infantil até a Educação Superior; a 

ideia é que surdos e ouvintes possam ter acesso a essa língua e que o acesso ao 

conhecimento curricular pelos surdos seja feito em sua língua natural.  

 O grande diferencial nessa lei é o reconhecimento da Libras como uma 

das línguas em uso no território nacional, o que desloca a análise para um polo no 

qual é importante o reconhecimento do “outro”/“diverso” que usa outra língua, 

gestual e visual, no espaço escolar. 

 As crianças surdas aprendem mais rapidamente a língua de sinais do que 

a língua oral, sendo o sistema conceitual da criança formado pela Libras, assim, de 

acordo com Goldfeld (2002, p. 111): “O indivíduo, então, pode tanto desenvolver seu 

sistema conceitual na segunda língua, de acordo com conceitos da primeira língua, 

quanto de forma independente”. 

 Com base nessas afirmações, compreendemos a importância da 

legislação que vem garantir o acesso ao conhecimento escolar a partir de uma 

perspectiva que considere a língua dos surdos – no caso brasileiro, a Libras – como 

elemento constituinte de propostas pedagógicas e curriculares voltadas para esse 

público.  

 Fernandes (2000) explica que poucas crianças surdas têm a oportunidade 

de conviver com a cultura surda14 o mais cedo possível. Isso certamente é um fator 

que pode dificultar o desenvolvimento, como também a aquisição de conhecimentos. 

Machado (2008, p. 84), referindo-se a esse aspecto, postula: 

 

                                                            
14  Klein e Lunardi-Lazzarin (2006) afirmam que os surdos são identificados por uma condição cultural, 

não se veem como deficientes, utilizam uma língua de sinais, valorizam sua história, arte e 
literatura e propõem uma pedagogia própria para a educação das crianças surdas. 
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[...] a dificuldade ao acesso da LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) de 
forma natural e constante por aqueles que só convivem com pessoas 
ouvintes leva-os a identificar o mundo de forma concreta, por não lhes ser 
possível o diálogo. A aprendizagem tardia de uma língua, como é o caso de 
muitos surdos que aprendem a LIBRAS na adolescência ou na fase adulta, 
não lhes possibilita, em muitos casos, a reversão total desse quadro.  

  
 Os autores supracitados concordam que a aquisição de conhecimentos e 

a capacidade de compreender e elaborar conceitos só será possível para estudantes 

surdos desde que já sejam proficientes em sua própria língua. Nesse sentido, na 

contemporaneidade, a Libras é fulcro central no processo de escolarização de 

surdos no Brasil.  

 Com este preâmbulo, este capítulo objetiva, de um lado, compreender os 

paradigmas no âmbito da educação de surdos e, de outro lado, discutir a educação 

de surdos no Brasil, evidenciando como a Libras passou a ser considerada 

fundamental na educação desses indivíduos e os desafios pertinentes à educação 

desse segmento.  

 

4.1 Paradigmas na educação de surdos 

 

 Entendemos paradigma como “padrões hegemônicos” sobre os quais se 

assentaram/assentam as práticas de educação de surdos ao longo da história da 

humanidade e sua relação com o desenvolvimento das pessoas surdas.  

 A língua é um elemento importante na formação da identidade de uma 

pessoa; para surdos, a língua de sinais representa sua forma de comunicação e 

interação com o outro, capaz de transmitir sentimentos, ideias, informações, como 

informa Quadros (2004, p. 30):  

 
A língua de sinais é considerada pelos lingüistas como línguas naturais ou 
como sistema lingüístico legítimo e não como um problema do surdo ou 
patologia da linguagem. Stokoe, em 1960, percebeu e comprovou que a 
língua de sinais atendia a todos os critérios lingüísticos da língua genuína, 
no léxico, na sintaxe e na capacidade de gerar uma quantidade infinita de 
sentenças.  

  
 Na atualidade, há uma legitimação social da língua de sinais como 

expressão linguística dos sujeitos surdos, mas, desde o século XVIII, como informa 

Lacerda (1998, p. 10), houve a imposição da oralização na educação escolar, 

objetivando a reabilitação do surdo, superação da surdez, com o fito de que, 

consequentemente, apresentasse comportamentos semelhantes aos dos ouvintes:  
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Impuseram a oralização para que os surdos fossem aceitos socialmente e, 
nesse processo, deixava-se a imensa maioria dos surdos de fora de toda a 
possibilidade educativa, de toda a possibilidade de desenvolvimento 
pessoal e de integração na sociedade, obrigando-os a se organizar de 
forma quase clandestina. 

 
 Contudo, antes do oralismo tornar-se hegemônico como base para a 

educação de surdos, o Abade de L’Epée já observara que os surdos desenvolviam 

uma língua diferente da oral que mediava seu contato com seus pares, firmando 

ainda mais a sua cultura. Dessa forma, essa língua torna-se um instrumento para o 

alcance da socialização, do contato com o mundo por meio de sua imersão social 

(LACERDA, 1998; SACKS, 2010). 

 Entre os séculos XVI e XVII, ocorreram as primeiras experiências com a 

educação de surdos, em geral com filhos da nobreza, em formas individualizadas de 

atendimento. Nesse período, havia comunidades de surdos e também o início dos 

processos de institucionalização desse grupo em asilos ou prisões (SACKS, 2010).  

 Antes do século XVIII, por um lado, os denominados gestualistas eram 

capazes de compreender que surdos desenvolviam uma linguagem diversa da oral; 

por outro lado, os oralistas negavam reconhecer os atributos dos sujeitos surdos, 

pautando-se numa vertente de negação da surdez (LACERDA, 1998). Configuram-se, 

assim, no final do século XVIII, oralismo e gestualismo como duas orientações 

opostas na educação de surdos: “[...] que se mantiveram em oposição até a 

atualidade, apesar das mudanças havidas no desdobramento de propostas 

educacionais” (LACERDA, 1998, p. 10). 

 A primeira escola pública para surdos da Alemanha foi criada por 

Heinicke, em 1750, defendendo que o pensamento apenas seria possível por meio 

da língua oral. O Abade de L’Epée, por sua vez, foi fundador da primeira escola 

pública para surdos de Paris e se opunha a tal perspectiva, defendendo o uso dos 

sinais, embora admitisse o aprimoramento da educação de surdos pela inserção de 

regras da língua francesa (LACERDA, 1998; PAIVA, 2010). 

 A abordagem oralista se torna hegemônica apenas no final do século XIX, 

com o predomínio de uma concepção médica, segundo a qual as alterações no 

processamento normal da audição, com diversos tipos, causas e graus, geravam 

diminuição na capacidade de ouvir, perceber e utilizar sons. Defendia-se que os 

surdos poderiam ter maior ou menor oralidade e que seu comportamento e 

escolarização estavam irremediavelmente afetados. A ideia era que, apenas 
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ampliando a oralidade e a compreensão da língua oral, o surdo poderia superar sua 

condição inferiorizante (PAIVA, 2010). 

 Essa decisão foi capaz de influenciar até mesmo a França, que instituíra, 

primeiramente, a educação dos surdos a partir da língua de sinais. O pensamento 

oralista invadiu a Europa e, em seguida, o mundo, incluindo-se os países periféricos, 

como o Brasil. Para Moura (2000), não foi considerada a opinião dos próprios surdos 

nesse evento, impondo a ideia de um grupo hegemônico, tal como uma ideologia 

para a comunicação, e não para a educação.  

 Assim, o ano de 1880 foi marcante para a educação de surdos, pois 

trouxe mudanças conceituais e linguísticas que influenciaram os percursos históricos 

dos surdos na Europa. O Congresso de Milão (1880) trouxe a proibição do uso da 

língua de sinais e ressaltou a valorização das línguas orais. Segundo Moura (2000), 

apenas um surdo foi participante dessa importante decisão. Nesse congresso, 

decidiu-se, a partir do pensamento ouvinte, substituir a língua de sinais pela língua 

oral de seu país de origem. A defesa linguística é condizente com os 

estabelecimentos dos estados-nação da Europa, e as línguas de cada país seriam 

demarcadores das identidades políticas e culturais (LEITE, 2004; SACKS, 2010). 

 Além de ressaltar o oralismo, esse congresso valorizou a concepção da 

medicalização da surdez, ou seja, a ideia de cura do problema auditivo por meio da 

correção da fala e do uso de objetos que favorecessem um aumento, o mínimo que 

fosse, dos resíduos auditivos (SKLIAR, 2010).  

 O intuito é a normalização do surdo, pois a língua oral o tornaria 

“semelhante” ao ouvinte. Nessa perspectiva, o uso da língua de sinais foi proibido e 

as famílias eram orientadas para que seus filhos surdos não a utilizassem. Para 

Goldfeld (2002), o oralismo visava à integração da criança surda na comunidade 

oral; dessa forma, procurava fornecer condições para o desenvolvimento da língua 

oral, restringindo a comunicação dos surdos à expressão oral.  

 Assim, os processos educacionais estavam direcionados à normalização 

desses indivíduos: fazê-los ouvir e falar eram as prioridades nas práticas educativas. 

O acesso ao conhecimento escolar dependeria das habilidades referentes às línguas 

orais na sua modalidade oral e escrita (MACHADO, 2008). Para Lacerda (1998, p. 

12), sob a óptica oralista, a linguagem falada era considerada parte do 

desenvolvimento integral de crianças surdas: “De forma geral, sinais e alfabeto 

digitais são proibidos, embora alguns aceitem o uso de gestos naturais, e 
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recomenda-se que a recepção da linguagem seja feita pela via auditiva 

(devidamente treinada) e pela leitura orofacial”. 

 A organização e a união dos surdos resultaram em um movimento político 

contra a decisão do Congresso de Milão em vários países. Esse movimento lutava 

pela garantia dos direitos e pelo atendimento às necessidades específicas dos surdos. 

Tal organização culminou com o Primeiro Congresso Internacional dos Surdos em 

Paris, em 1889. A motivação central dos surdos foi a defesa da língua de sinais a 

partir das próprias experiências de aprendizagem nessa língua (MOURA, 2000). 

Posteriormente, foram organizadas outras edições do Congresso Internacional do 

Surdo: a segunda, a terceira e a quarta foram realizadas, respectivamente, em 

Chicago, em 1893; em Genebra, em 1896; e novamente em Paris, em 1900. 

 Entre o século XIX e durante grande parte do século XX, o oralismo 

permaneceu hegemônico na educação dos surdos. Contudo, podemos afirmar que a 

maioria dos surdos escolarizados nesse período não desenvolveu uma fala 

socialmente satisfatória ou a desenvolveu tardiamente, o que implicou o atraso do 

desenvolvimento e da aprendizagem escolar de conteúdos escolares desses 

sujeitos (LACERDA, 1998; PAIVA, 2010; QUADROS, 2004).  

 As práticas educativas que envolviam sujeitos surdos começaram a 

evidenciar insucesso do oralismo para educação desse segmento:  

 
Um inspetor geral de Milão descreveu que o nível de fala e de aprendizado 
de leitura e escrita dos Surdos após sete e oito anos de escolaridade era 
muito ruim, sendo que estes Surdos não estavam preparados para 
nenhuma função, a não ser sapateiros ou costureiros. Na França isto 
também foi notado, os Surdos educados no oralismo tinham uma fala 
ininteligível. (MOURA, 2000, p. 49).  

  
 Entretanto, o descontentamento com a oralização de pessoas surdas 

evidenciou-se mais firmemente a partir de 1960, com o surgimento da chamada 

Comunicação Total, cuja ênfase era possibilitar, com base em diversas estratégias, 

a comunicação das pessoas surdas com seus pares e também com a comunidade 

ouvinte. Com base nessa premissa, permite-se a utilização de recursos visuais e 

manuais (gestos) que facilitem a aquisição da comunicação oral. Embora o uso de 

gestos ou da língua de sinais seja permitido como “apoio”, tal abordagem não 

considera a língua de sinais como língua natural dos surdos (GOLDFELD, 2002). 

 Nessa prática, surge um recurso de comunicação chamado de 

Bimodalismo, que utiliza simultaneamente códigos manuais, ou até mesmo a língua 
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de sinais por surdos usuários de tal sistema linguístico, concomitantemente à língua 

oral. Contudo, críticas são feitas na perspectiva de que a utilização simultânea da 

língua de sinais e da língua oral para a comunicação pode acarretar a ausência de 

comunicação clara entre os sujeitos e o “não aprendizado” de ambas as línguas. 

Pesquisadores como Goldfeld (2002) defendem que a língua de sinais não pode ser 

ensinada concomitantemente com uma língua oral, porque não temos capacidades 

neurológicas de processar simultaneamente duas línguas com estruturas diversas.  

 Desse modo, o ensino simultâneo de duas línguas pode resultar, portanto, 

em limitações, impossibilidades de aprendizado e lacunas no diálogo entre surdos e 

ouvintes. A premissa da Comunicação Total é utilizada em algumas clínicas de 

Fonoaudiologia, bem como em algumas escolas. Nessa abordagem, entretanto, a 

língua de sinais é considerada como uma das estratégias, mas não é o eixo 

linguístico para a interação, comunicação e desenvolvimento cognitivo dos surdos:  

  
A língua de sinais, no entanto, não é utilizada de forma plena, como poderia 
ser. A Comunicação Total não privilegia o fato de esta língua ser natural [...] 
e carrega uma cultura própria, e cria recursos artificiais para facilitar a 
comunicação e a educação de surdos, que podem provocar uma dificuldade 
de comunicação entre surdos que dominam códigos diferentes da língua de 
sinais. (GOLDFELD, 2002, p. 42).  

 
 Para Sá (1999), no âmbito da Comunicação Total, o que denomina de 

abordagem educacional bimodal teve como meta o aprendizado da língua oral com 

o uso de todos os recursos disponíveis: leitura labial, pistas auditivas, material 

escrito e, inclusive, rudimentos da língua de sinais. Corroborando essa ideia, 

Capovilla (2001) revela que o insucesso da Comunicação Total deu margem ao 

surgimento do bilinguismo. Nas duas abordagens anteriores, a língua de sinais não 

era considerada língua de instrução para os surdos. Essas concepções 

privilegiavam recursos artificiais que geraram dificuldades na comunicação e 

trouxeram diversas implicações para a educação de surdos.  

 No paradigma oralista, existe a proibição do uso das línguas de sinais; já 

no paradigma da Comunicação Total, a diversidade de estratégias tem como 

objetivo o desenvolvimento da comunicação oral, como vimos anteriormente. Um 

aspecto é comum em ambas: a não aceitação da língua de sinais como língua 

natural dos sujeitos surdos. 

 É interessante destacar ainda que, para Goldfeld (2002, p. 108): 
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[...] o bilingüismo tem como origem a insatisfação dos surdos com a 
proibição da língua de sinais e a mobilização de diversas comunidades em 
prol do uso dessa língua, aliado aos estudos lingüísticos e comprovando o 
status das línguas de sinais enquanto verdadeiramente uma língua. 

 
 O princípio fundamental do bilinguismo é a concepção da língua de sinais 

como língua natural que possui suas características linguísticas como as de 

quaisquer outras línguas, diferentemente dos paradigmas do oralismo e da 

Comunicação Total e suas implicações para a educação de surdos.  

 Como informam Kubaski e Moraes (2009, p. 3416):  

  
As línguas de sinais são naturais das comunidades surdas, não são 
simplesmente gestos e mímicas, e sim línguas com estruturas gramaticais 
próprias. Não são universais, cada país possui a sua própria língua de 
sinais, que sofre as influências da cultura nacional. Como qualquer outra 
língua, possui expressões que diferem de região para região (os 
regionalismos), o que o legitima ainda mais como língua. As línguas de 
sinais possibilitam o desenvolvimento cognitivo da pessoa surda, uma vez 
que favorecem o acesso destes aos conceitos e aos conhecimentos 
existentes na sociedade. 

  
 O bilinguismo implica, pois, o reconhecimento da existência de duas 

línguas no ambiente social no qual vive o surdo: a língua de sinais e a língua 

portuguesa na modalidade escrita. Nesse sentido, surdos falantes da língua de sinais 

vivem constantemente em situação bilíngue, na qual têm contato com o português 

escrito em diversas situações. A língua de sinais, como primeira e natural língua dos 

surdos, é relevante no âmbito da escolarização para a mediação dos processos de 

ensino e, posteriormente, a aprendizagem da língua portuguesa escrita.  

 Para Afonso (2008), a educação bilíngue requer a existência de 

proficiência nas duas línguas, que só ocorre caso haja um processo natural de 

aquisição da primeira língua. No caso dos surdos no Brasil:  

 
[...] é assumido que essa 1ª Língua é a Língua Gestual Portuguesa sendo a 
Língua Portuguesa, na sua forma escrita, a 2ª Língua. Isto traz 
conseqüências enormes para o desenvolvimento da linguagem e do 
currículo, tornando difícil, por exemplo, a situação de integração escolar 
plena em turmas de ouvintes. (AFONSO, 2008, p. 162). 

 

 Essa assertiva é corroborada por Quadros (2006, p. 18), importante 

pesquisadora no campo da surdez no Brasil:  

 
Ao optar-se em oferecer uma educação bilíngüe, a escola está assumindo 
uma política lingüística em que duas línguas passarão a co-existir no 
espaço escolar, além disso, também será definido qual será a primeira 
língua e qual será a segunda língua, bem como as funções que cada língua 
irá representar no ambiente escolar. Pedagogicamente, a escola vai pensar 
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em como estas línguas estarão acessíveis às crianças, além de desenvolver 
as demais atividades escolares. 

  
 Para Albres (2010) e Goldfeld (2002), o pressuposto do bilinguismo é o de 

que os surdos devem adquirir a língua de sinais como língua materna e a língua 

oficial de seu país como segunda língua, podendo usar a modalidade oral-auditiva 

e/ou escrita.  

 A partir da década de 1980, o bilinguismo passou a ser estudado no 

Brasil, seguindo uma tendência mundial, sendo implantado em escolas na década 

de 1990 (GOLDFELD, 2002). No seguimento, descreveremos como a educação de 

surdos em nosso país se organizou para evidenciar as influências dos paradigmas 

apresentados, bem como discutir atuais desafios na educação de surdos, 

notadamente relativos ao seu ingresso, permanência e sucesso no Ensino Médio.  

 

4.2 Educação de surdos no Brasil: do oralismo ao bilinguismo 

  

 A discussão sobre os paradigmas na educação de surdos, os quais foram 

citados anteriormente, evidenciou a importância de uma concepção bilíngue. A 

noção de “educação bilíngue para surdos” é uma proposição recente no nosso país. 

Historicamente, a educação desse grupo se caracterizou por reforçar que estes 

deveriam ser “normalizados” mediante o treino para a aquisição e o domínio da 

língua oral. Nesse sentido, o paradigma oralista foi hegemônico na educação de 

surdos brasileiros, como veremos a seguir.  

 Utilizaremos como recorte histórico, para discutir a educação de surdos 

no país, o mesmo proposto por Mazzotta (2011) relativo à educação especial, visto 

que a surdez vem sendo ainda compreendida também no âmbito dessa modalidade 

de ensino.  

  Dois períodos são colocados em destaque no que diz respeito ao 

atendimento educacional de alunos com deficiência, inclusive pessoas surdas: o 

primeiro, marcado pelas iniciativas oficiais e particulares isoladas ocorridas entre 

1854 e 1956; o segundo, caracterizado por iniciativas oficiais de âmbito nacional a 

partir do ano de 1957 a 1993.  

 Abordaremos esses períodos enfatizando a história do Instituto Nacional 

de Educação de Surdos (INES), reconhecendo seu papel basilar – que se mantém 

na atualidade – no processo de educação para os surdos brasileiros. Acoplamos um 
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terceiro período histórico que denominamos “Os desafios na educação de surdos no 

Brasil (1993-2014)”, evidenciando os atuais dilemas e as possibilidades da educação 

de surdos. 

 

4.3 Iniciativas oficiais e particulares isoladas na educação de surdos (1857-1956) 

 

 No Brasil, o desejo de escolarizar os surdos ocorre inicialmente em 1855, 

com a chegada do Professor surdo Hernest Huet, vindo da França a convite do 

Imperador D. Pedro II. Ao chegar a nosso país, esse professor organizou a primeira 

escola para surdos brasileira, juntamente com o Dr. Manuel Pacheco da Silva. Tal 

escola, fundada em 1857 durante o governo do Imperador D. Pedro II na cidade do 

Rio de Janeiro, foi chamada de Imperial Instituto dos Surdos-Mudos, atual Instituto 

Nacional de Educação de Surdos (INES), importante instituição nas discussões 

nacionais sobre a educação de surdos. Ainda em 1856, foi apresentado pelo 

Professor Hernest o primeiro programa de ensino para surdos, como podemos 

observar abaixo: 

 

Quadro 3 – Programa de Ensino em 1856 

Programa de ensino 1856 – Prof. Hernest Huet 

Disciplinas do INES 

Língua Portuguesa Aritmética 

Geografia História do Brasil 

Escrituração Mercantil Linguagem Articulada 

Leitura sobre os Lábios Doutrina Cristã 

Fonte: Elaboração própria com base em Rocha (1997). 

  

 O currículo da época era composto por oito disciplinas. Frisamos um 

ponto interessante nesse currículo – a presença da disciplina Leitura sobre os lábios. 

Essa disciplina era ministrada pelo Professor Hernest aos alunos que demonstravam 

aptidão, ou seja, para os surdos que poderiam ter um resíduo auditivo ou uma 

surdez de grau leve. Para esses discentes, o foco seria a eficácia na aquisição da 

linguagem oral (ROCHA, 1997). 

 O trabalho do Professor Hernest era influenciado pela Língua de Sinais 

Francesa – somando-se a isso o fato de o Professor Hernest ser surdo –, a qual 
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certamente seria ensinada aos surdos brasileiros, fazendo junção aos sinais já 

utilizados por esses educandos (MOURA, 2000). 

 Por volta de 1861, o Professor Hernest deixou o Brasil por problemas 

pessoais, deslocando-se para o México, onde fundou uma escola para surdos. 

Assumiu seu lugar o Dr. Manoel de Magalhães Couto, uma pessoa que desconhecia 

a surdez, tornando o instituto um verdadeiro asilo de surdos, fato constatado em 

uma inspeção realizada pelo governo na época (MOURA, 2000; ROCHA, 1997). 

Dessa forma, o instituto passa a abrigar surdos com dificuldades de se manter. 

 O Decreto nº 4.046, em 1867, apresenta a regulamentação, a 

organização dos funcionários e o novo currículo para o instituto. Desse novo 

currículo, faziam parte a Leitura, Escrita, Português, Francês, Contabilidade, 

Doutrina Cristã, Aritmética, Geografia, com ênfase no Brasil, Geometria Elementar, 

Desenho Linear e Elementos de História. Essa organização curricular do ensino 

tinha uma duração de cinco anos, ainda sob a direção do professor Dr. Manoel de 

Magalhães Couto (ROCHA, 1997). 

 Em 1872, o Dr. Tobias Leite é nomeado para ser o diretor efetivo da 

escola e institui a obrigatoriedade do Ensino Profissional e do ensino das disciplinas 

Linguagem articulada e Leitura sobre os lábios (MOURA 2000). O Dr. Tobias Leite 

publicou um regulamento interno para divulgar a educação de surdo no Brasil 

(SOARES, 1999). Entre as finalidades, destacaram-se:  

  
A instrução litteraria é dada em 6 a 8 annos, e comprehende: o ensino da 
língua portugueza pelo meio da escrita, arithimetica até decimaes com 
applicações ás necessidades da vida commum, da geometria plana com 
applicações á agrimensura, da geographia e história do Brazil, e noções da 
história sagrada. O modo prático do ensino da língua portugueza é prescrito 
no livro Lições de Linguagem Portugueza, extrahidas de diversos methodos 
em uso nos institutos da Europa, com as modificações que a localidade, a 
occasião, a intelligencia, o temperamento, a índole, a idade e os hábitos do 
alumno exigem. Servem de assumpto para as lições de linguagem escripta 
os objectos que existem e os factos que se dão, ou que de propósito se 
praticão no Instituto. Para o auxilio e complemento desse ensino intuitivo e 
visual possue o estabelecimento e faz uso constante de uma numerosa 
colleção de estampas de origens alemã e franceza, representando acções, 
factos e cenas da vida real no mundo exterior, e bem assim de um aparelho 
para o ensino da arithimetica, de uma colação completa de pesos e 
medidas do systema métrico, de figuras geométricas de madeira, mappas e 
globos geographicos. As lições que começão pela fórma imperativa e 
continuão pela interrogativa passão pouco a pouco á fórma narrativa, em 
que os alumnos são obrigados não só a apresentar narrações do emprego 
do seu tempo no intervallo de uma aula á outra, como a fazer descripções 
dos quadros que lhes são indicados pelo professor, e a narrar por escripto 
os factos que virão praticar ou que praticarão nos passeios fora do Instituto. 
O ensino da palavra articulada ainda não começou, por não estar ainda 
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provida a cadeira dessa matéria, creada pelo regulamento, como mais um 
meio de instrucção litteraria. Desde a 14ª lição do compendio os alumnos 
começão a copiar da lousa, letra por letra, e palavra por palavra, e 
finalmente a lição que o professor lhes deu na taboa negra, na qual também 
escrevem, e assim calligraphia. O ensino do desenho é dado por modêlos 
gradativos desde a linha recta até o sombreado fuzain. A educação 
profissional é dada por ora: Na officina de sapateiro, que faz todo o calçado 
necessário para os alumnos e para os participantes que o encomendão; Na 
officina de encadernação, que encaderna os livros das Repartições Publicas 
e de particulares. Logo que o numero de alumnos for sufficiente, outras 
officinas serão estabelecidas. Aos artefactos das officinas dá-se um valor, 
do qual metade é recolhido ao Thesouro Nacional á Caixa Economica, e 
escripturada em cadernetas no nome do alumno, que retira capital e juros 
quando deixa o Instituto. Há alumnos que fazem o pecúlio de 150 réis. 
(LEITE, 1877 apud SOARES, 1999, p. 52). 

 
 O documento apresentado revela as disciplinas ministradas na época, 

como também as práticas utilizadas em sala de aula para ensinar alunos surdos. 

Dentre as disciplinas, destacamos o Ensino da palavra articulada, que indica a 

presença da abordagem oralista no instituto. Segundo esse documento, parte do 

dinheiro era recolhido com a venda dos produtos fabricados pelos aprendizes nas 

oficinas a partir da educação profissional – o que mostra o interesse pela instituição de 

que esses estudantes aprendessem um ofício para poder se sustentar ao deixar o 

instituto (SOARES, 1999). 

 O ensino era organizado do 1º ao 6º ano e compreendia a faixa etária: 

mais de nove anos e menos de quatorze. Não poderiam permanecer no Instituto os 

alunos na faixa etária de dezoito anos, mesmo que não tivessem concluído a 

denominada educação literária. 

 Sobre as disciplinas Linguagem articulada e principalmente Leitura sobre 

os lábios, o Dr. Tobias se mostrava contrário ao pensamento do Professor Hernest, 

que priorizava o ensino dessas disciplinas apenas para surdos que possuíam 

resíduo auditivo. 

 Em 1883, o Dr. Joaquim José Menezes Vieira, adepto da abordagem 

oralista, ministra a disciplina Linguagem articulada. Entretanto, após sete anos, o 

próprio Dr. Tobias Leite percebeu que os resultados da disciplina não foram 

satisfatórios no que se referiam à oralidade, havendo avanços apenas na escrita, o 

que levou mais uma vez o governo a ordenar esse ensino apenas aos alunos que 

pudessem se beneficiar (MOURA, 2000). 

 Pontuamos que nesse momento se confundem o caráter pedagógico e o 

caráter clínico, o que caracteriza o paradigma oralista sobre o qual discutimos 

anteriormente. Nesse momento, o modelo médico-pedagógico direciona o 
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atendimento à reabilitação das pessoas com deficiência. O modelo clínico-médico no 

Brasil está explícito em várias publicações a partir do ano de 190015.  

 Em 1911, o oralismo era predominante na prática educacional oferecida 

aos surdos. A partir do Decreto nº 9.198, de 1911, em seu artigo 9º, o método oral 

puro deveria ser adotado no ensino das disciplinas. Quanto à inserção das meninas 

surdas, elas tiveram acesso às oficinas de costura e bordado apenas em 1932, 

funcionando em regime de externato. 

 O atendimento voltado para pessoas com deficiência auditiva (na época) 

era oferecido na seguinte instituição: Instituto Santa Terezinha, fundado em 15 de 

abril de 1929 na cidade de Campinas, São Paulo, sendo transferido para a cidade de 

São Paulo em 18 de março de 1933 (MAZZOTTA, 2011). É interessante destacar 

que em 1934 é publicado um documento intitulado “Pedagogia Emendativa do 

Surdo-Mudo”, que trazia dois objetivos para a educação das pessoas surdas: o 

primeiro seria o conhecimento da linguagem oral; o segundo seria a habilitação 

profissional16 (ROCHA, 1997). 

 Inferimos que o ensino para surdos estava fundamentado no aprendizado 

da fala, para que os mesmos pudessem se comunicar, bem como objetivava o 

ensino profissional através de diversas oficinas-escola de conteúdos, como artes 

gráficas, com o objetivo de profissionalização desses surdos. 

 Em 1951, assume a direção a Professora Ana Rímoli de Faria Dória, 

primeira mulher a ser diretora do INES, permanecendo no cargo por dez anos. Em 

sua gestão, destacamos diversos aspectos referentes à educação dos surdos: a 

criação do curso normal de formação de professores para surdos; a criação do 

Jardim da Infância, que atendia à faixa etária de cinco a sete anos e que tinha o 

objetivo de socializar a criança; a implantação do curso de especialização para 

professores, que se destinava aos docentes da rede estadual e tinha uma duração 

                                                            
15  Com a apresentação da monografia intitulada Da educação e tratamento médico-pedagógico dos 

idiotas, do Dr. Carlos Eiras, na ocasião do 4º Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, no Rio 
de Janeiro, seguida de outras publicações voltadas aos deficientes mentais (na época), como: A 
educação da infância anormal da inteligência no Brasil, de autoria do Prof. Clementino Quaglio, no 
ano de 1915, em São Paulo, e Tratamento e educação das crianças anormais da inteligência e A 
educação da infância anormal e das crianças mentalmente atrasadas na América Latina, de Basílio 
de Magalhães, além do livro Infância retardatária, do Prof. Norberto de Souza Pinto, publicado em 
1920 (MAZZOTTA, 2011). 

16  Publicado por Dr. Armando Lacerda, médico que tinha seus trabalhos voltados à reeducação 
auditiva e que passou a ser gestor do instituto. 
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de dois anos; a instituição da primeira Olimpíada Nacional de Surdos; a fundação do 

curso de Artes Plásticas e do Centro de Logopedia (ROCHA, 1997). 

 O currículo dessa especialização era clínico, contendo disciplinas como: 

Audiologia (fisiologia da audição e fala), Patologia da audição e da fala, Treinamento 

da audição e da fala, dentre outras voltadas para o exercício fonoarticulatório. Para 

termos uma ideia, essas disciplinas existem até hoje em cursos de graduação em 

Fonoaudiologia. Os professores que participavam da especialização eram 

orientados a seguir essa abordagem, com as necessárias adaptações às realidades 

de cada sala de aula. 

 A obrigatoriedade do paradigma oralista deveria ser seguida à risca, com 

ênfase na aprendizagem da modalidade oral da Língua Portuguesa, em detrimento 

dos conteúdos para a formação acadêmica. Esse período é marcado por diversas 

publicações acerca da educação dos surdos: Manual de educação da criança surda, 

Ensino oro-áudio-visual para os deficientes da audição, Introdução à didática da fala, 

Compêndio de educação das pessoas surdas (ROCHA, 1997). 

 Isso nos leva à compreensão de que a escolarização dos surdos estava 

direcionada ao atendimento clínico a partir do aprendizado da fala. Por exemplo, o 

Manual de educação da criança surda era voltado para as técnicas do aprendizado 

da fala. Muitos desses exercícios expressos nas publicações eram utilizados nas 

clínicas de Fonoaudiologia (são utilizados ainda hoje), pois a formação de 

profissionais dessa área estava baseada na fonoterapia para habilitação e 

reabilitação de crianças e adolescentes surdos.  

 A histórica obrigatoriedade do desenvolvimento da língua oral a partir 

de terapias fonológicas levou muitos surdos na fase adulta a expressar profunda 

ojeriza aos fonoaudiólogos, profissionais que detêm técnicas que facilitam o 

aprendizado da modalidade oral da língua portuguesa17 (ROCHA, 1997). A 

reabilitação da fala era o pré-requisito para a educação dos surdos no INES, 

como mostram as fotos a seguir: 

 

 

 

                                                            
17  A partir de nossa experiência de convívio com pessoas surdas e por nossa formação em 

Fonoaudiologia é que pensamos que a utilização das palavras “pacientes”, “fonoterapia”, 
“reabilitação”, “habilitação” e outras levam os surdos a se identificarem como “deficientes”, e não 
como sujeitos aprendizes da modalidade oral da língua portuguesa.  
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Figuras 10-11 – Reabilitação da fala para admissão no INES 

 
 Fonte: Rocha (1997, p. 19). 

 

 Em São Paulo, no ano de 1951, surge a Escola Municipal de Educação 

Infantil e de 1º Grau para Deficientes Auditivos Helen Keller, instalada no bairro de 

Santana, em 13 de outubro de 1952, como 1º Núcleo Educacional para Crianças 

Surdas18 (MAZZOTTA, 2011). 

 Na metade do século XX, ou seja, até a década de 1950, havia no Brasil 

quarenta estabelecimentos de Ensino Regular mantidos pelo poder público para o 

atendimento a deficientes intelectuais, sendo um federal e os demais estaduais, 

seguidos de quatorze estabelecimentos de Ensino Regular para o atendimento de 

alunos com outras deficiências, conjuntura na qual os discentes com surdez se 

inserem, sendo um federal, nove estaduais e quatro particulares (MAZZOTTA, 2011). 

 Explicitamos aqui as primeiras iniciativas institucionais que dizem respeito 

à assistência social, ao atendimento clínico e de reabilitação dos sujeitos com 

distúrbios de comunicação e ao acompanhamento educacional de surdos no Brasil. 

Observamos o pouco acesso de surdos à educação formal e o diminuto investimento 

do poder público. 

 

4.4 Iniciativas oficiais de âmbito nacional na educação de surdos (1957-1993) 

 

 Nesse período, o governo começa a assumir nacionalmente, por meio do 

Governo Federal, o atendimento educacional dos alunos com deficiência através das 

campanhas voltadas para apoiar o desenvolvimento educacional. Para fins da 

                                                            
18  Recebendo ao longo do tempo várias outras denominações, passando, por último, a se chamar 

Escola Municipal de Educação Infantil e de 1º Grau para Deficientes Auditivos na Rede Municipal 
de São Paulo, em 1976 (MAZZOTTA, 2011). 
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educação de surdos, destacam-se a Campanha para Educação do Surdo Brasileiro 

(CESB), instituída pelo Decreto Federal nº 42.728, de 3 de dezembro de 1957, cujas 

instruções compunham a Portaria Ministerial nº 114, de 21 de março de 1958, 

publicada no Diário Oficial da União de 23 de março de 1958 (MAZZOTTA, 2011).  

 Após a saída da Professora Ana Rímoli de Faria Dória da diretoria do INES, é 

estruturado um programa do Ensino Pré-Fundamental e Fundamental com a 

finalidade de adaptação do programa primário das escolas públicas regulares 

(ROCHA, 1997). A seguir, apresentamos a estrutura do programa do INES para 1962: 

 
 Quadro 4 – Programa de Ensino do INES em 1962 

Programa de Ensino Pré-Fundamental e Fundamental 

I – Iniciação 
A – Maternal: até 4 anos de idade 
B – Pré-Fundamental: até 6 anos de idade 
 
II – Fundamental: Duração – 8 anos 
1º Grau: Duração – 3 anos (7 a 9 anos de idade) 
 
 1º Ano Fundamental 
 2º Ano Fundamental 
 3º Ano Fundamental 
 
2º Grau: Duração – 5 anos (10 a 14 anos de idade) 
 
 4º Ano Fundamental 
 5º Ano Fundamental 
 6º Ano Fundamental 
 7º Ano Fundamental 
 8º Ano Fundamental 

 Fonte: Rocha (1997, p. 27). 

 

 Observamos que as iniciativas de educação de surdos estavam voltadas 

primeiramente para a Educação Infantil, logo depois para o Ensino Fundamental, 

seguindo as prescrições da Lei nº 5.692/71. Na década de 1970, iniciou-se o 

trabalho de integração19 de alunos com deficiência auditiva – denominação da época 

– em classes especiais no Ensino Regular20, acompanhado de atendimento clínico e 

ainda sob a égide de um modelo pedagógico e clínico. 

                                                            
19  Segundo a Lei de Diretrizes e Bases nº 4.024/61, em seu artigo 88, encontramos como conceito a 

pretensão de “adequar” a pessoa considerada deficiente no Ensino Regular dentro do possível.  
20  Segundo as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, a classe especial 

é: uma sala de aula em escola de Ensino Regular, em espaço físico e modulação adequada. 
“Nesse tipo de sala, o professor da educação especial utiliza métodos, técnicas, procedimentos 
didáticos e recursos pedagógicos especializados e, quando necessário, equipamentos e materiais 
didáticos específicos, conforme a série/ciclo/etapa da educação básica, para que o aluno tenha 
acesso ao currículo da base nacional comum” (BRASIL, 2001, p. 52). 
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 Assim, até 1974, a educação dos surdos nas instituições especiais ou 

classes especiais compreendia desde a Educação Infantil até o 1º Grau – atual 

Ensino Fundamental. Na década de 1990, o INES, a escola de referência nacional 

para surdos, começa a pensar no currículo para a educação de surdos voltado para 

o 2º Grau, hoje denominado Ensino Médio.  

 Na década de 1980, a língua de sinais começou a fazer parte do projeto 

pedagógico da instituição, sendo utilizada no âmbito do paradigma da Comunicação 

Total, uma das alternativas educacionais das Pesquisas Alternativas Educacionais 

Aplicadas à Educação dos Deficientes da Audição (PAE)21.  

 

4.5 Os desafios na educação de surdos no Brasil (1993-2014) 

 

 Na Constituição Brasileira de 1988, promulgada após a reabertura política, 

existe forte defesa do acesso à escola para os que estavam marginalizados, por 

exemplo, em seu artigo 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). 

 No artigo 206, é destacado que o ensino deveria prover igualdade de 

condições para o acesso e permanência no espaço escolar; a educação é 

considerada direito de todos os cidadãos. A Constituição informa sobre a 

responsabilidade do Estado em face da educação de pessoas com deficiência e 

prevê a garantia à educação a essas pessoas, a partir do: “[...] atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência22, preferencialmente na 

rede regular de ensino”. Nesse contexto encontram-se também os surdos. 

 Os anos de 1990 marcam as discussões iniciais sobre a vertente da 

educação inclusiva, notadamente através da Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educacionais Especiais, realizada em Salamanca no ano de 1994, 

advogando a perspectiva de que todas as crianças devem aprender juntas na 

escola: “Este documento torna-se fonte inspiradora dos princípios contidos nas 

                                                            
21  Iniciada em 1987, seus resultados eram base para o trabalho dentro da instituição. Contava com três 

abordagens: o Método Audiofonatório, a Filosofia da Comunicação Total e a Abordagem Multissensorial. 
22  Lembramos que atualmente utilizamos o termo “pessoas com deficiência”, de acordo a Portaria nº 

2.344, de 3 de novembro de 2010, referindo-se à Resolução nº 35, de 6 de julho de 2005, 
atualizando o termo através do art. 2º do Regimento Interno do Conselho Nacional dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência (Conade). 
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propostas lançadas pelas políticas educacionais brasileiras. Seus princípios nascem 

sob a influência das discussões sobre a democratização do ensino” (MAGALHÃES; 

CARDOSO, 2011, p. 19). 

 No que se refere à escolarização de surdos, destacamos os 

apontamentos do documento para esse público específico: 

 
Políticas educacionais deveriam levar em total consideração as diferenças e 
situações individuais. A importância da linguagem de signos como meio de 
comunicação entre os surdos, por exemplo, deveria ser reconhecida e 
provisão deveria ser feita no sentido de garantir que todas as pessoas 
surdas tenham acesso à educação em sua língua nacional de signos. 
Devido às necessidades particulares de comunicação dos surdos e das 
pessoas surdas/cegas, a educação deles pode ser mais adequadamente 
provida em escolas especiais ou em classes especiais e unidades em 
escolas regulares. (BRASIL, 1994, p. 7). 

 

 A escola seria, assim, um espaço que considera as individualidades, 

buscando metodologias, recursos, formas de mediação pedagógica acessíveis a 

todos os sujeitos da aprendizagem. No caso dos surdos, a educação passa a ser 

ministrada a partir de sua língua, a Libras.  

 No que diz respeito ao INES, em 1992, com a gestão da Professora Leni 

de Sá Duarte Barbosa, foi organizado um novo Regimento Interno, publicado em 

março de 1994; dentre os conteúdos que faziam parte desse documento, estava a 

regulamentação do Curso de 2º Grau, denominação dada nesse período ao Ensino 

Médio. É bom destacar que a língua de sinais não era utilizada no momento do 

ensino e da aprendizagem desses alunos: 

  
De toda maneira, a comunicação gestual sempre esteve à margem da 
escolaridade, aqui no instituto. Eventualmente era usada, de forma 
clandestina, por alguns professores que entendiam que era importante 
recurso para escolarização dos alunos. Sua utilização sem 
constrangimentos tem pouco mais de dez anos. (ROCHA, 1997, p. 30-31). 

  
 Para Albres (2005, p. 35-36), pesquisadora do campo da surdez nos anos 

1990, o oralismo não prevalecia na atuação dos professores. Um documento do MEC 

de 1997 revela que a linguagem oral não era a única forma de linguagem aceita:  

 
O Programa de Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Fundamental 
(1997) tem esforços voltados para construção da proposta bilíngüe de 
educação de surdos, mas com o movimento de inclusão e a tentativa de 
comunicação entre professor da sala comum e aluno surdo leva ao uso de 
recursos da Comunicação Total.  
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 Um marco da obrigatoriedade do acesso ao Ensino Médio para os alunos 

surdos foi a aprovação da nova LDB 9.394, em 1996, que, em seu Capítulo V, 

dedicado à educação especial, apresenta essa modalidade como parte integrante do 

sistema da Educação Básica brasileira e transversal a todos os níveis e modalidades. 

 Para Campos (2013), essa lei tem o objetivo de garantir às pessoas surdas 

acesso, permanência e aprendizagem em todas as etapas e modalidades da Educação 

Básica. No âmbito legal, temos as Leis da Acessibilidade nº 10.048/2000 e 

10.098/2000, bem como o Decreto nº 5.296/2004, que as regulamentam, mas que, para 

elas, “[...] ainda não são colocadas totalmente em prática em diversas instituições e 

muitos surdos ainda enfrentam barreiras linguísticas e sociais” (CAMPOS, 2013, p. 38). 

 Sá (2011) enfatiza que devemos pensar a escola ou classes para surdos 

como sendo uma opção político-pedagógica legítima. No ideário da “Educação para 

Todos”, é preciso considerar indistintamente esse direito de todos, inclusive levando em 

consideração as especificidades dos alunos surdos. Essas especificidades nos levam à 

reflexão acerca da escola ideal para todos, que não é sinônimo de mesma escola. 

 
Sim, a escola é um direito de todos, mas não a mesma escola, não a mesma 
proposta, pois a mesma escola não atende às necessidades e especificidades 
de todos. O ‘direito de estar’ deve ser preservado, mas ele não resolve. O que 
resolve é deslocar o foco do ambiente e colocar o foco no estudante, na 
pessoa. O que resolve é envidar todos os esforços para maximizar o 
aprendizado, é tornar a escola significativa para todos, é atender ao que 
sinalizam os especialistas das áreas (que têm sido tão desprestigiados) e os 
achados científicos. A inclusão não é o objetivo final! (SÁ, 2011, p. 17). 

  
 Uma escola que possibilite oportunidades de aprendizagem a todos os 

alunos, e não apenas a presença dos sujeitos no contexto escolar, pode ser 

concebida como uma escola justa, nas palavras de Dubet (2008, p. 9) acerca da 

relação educação e sociedade: “Não uma escola perfeita numa sociedade perfeita, 

destinada a indivíduos perfeitos, mas uma escola tão justa quanto possível ou, 

melhor ainda, uma escola o menos injusta possível”. 

 No Brasil, a legislação no âmbito da educação de surdos tem avançado 

na perspectiva de aceitação da Libras no contexto escolar, com a implicação de 

compreensão da existência da chamada cultura surda23. O Decreto nº 5.626/2005 

enfatiza a necessidade de implantação da educação bilíngue – na qual se fazem 

presentes a Libras e a língua portuguesa –, o qual está, concomitantemente, 

                                                            
23 A cultura refere-se às habilidades dos sujeitos para construir a identidade a partir de sua língua, do 

contato com seus pares, questionando a existência da chamada cultura da normalidade. 
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motivado pela concepção da inclusão. Prevê inclusive a possibilidade de criação de 

escolas bilíngues. O artigo 22 do referido decreto postula:  

  
As instituições federais de ensino responsáveis pela educação básica 
devem garantir a inclusão de alunos surdos ou com deficiência auditiva, por 
meio da organização de: 
I – escolas e classes de educação bilíngüe, abertas a alunos surdos e 
ouvintes, com professores bilíngües, na educação infantil e nos anos iniciais 
do ensino fundamental; 
II – escolas bilíngües ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas a 
alunos surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental, ensino 
médio ou educação profissional, com docentes das diferentes áreas do 
conhecimento, cientes da singularidade lingüística dos alunos surdos, bem 
como com a presença de tradutores e intérpretes de LIBRAS – Língua 
Portuguesa. 

 
 No Brasil, em 2008, a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva Inclusiva propõe que a educação especial integre a proposta 

pedagógica da escola, objetivando promover o atendimento às necessidades 

educacionais especiais dos alunos. Em âmbito mais amplo, tem ainda que orientar a 

organização de redes de apoio, a formação continuada de professores, a 

identificação de recursos e serviços e o desenvolvimento de práticas colaborativas.  

 Destacamos que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9.394/96, cujo Capítulo V é dedicado ao acesso e à permanência de pessoas com 

deficiência nas escolas comuns, prevê a possibilidade de alunos terem acesso ao 

ensino de forma mais adequada, quando isso não for possível em classes comuns. 

Em destaque: “§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou 

serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos 

alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular” 

(BRASIL, 2013b, p. 33). O parágrafo 2º dessa lei prevê o atendimento de discentes 

com deficiência em classes, escolas ou serviços especializados e a garantia de 

condições especiais para o desenvolvimento e a aprendizagem dos educandos.  

 Os processos de aprendizagem dos surdos estão inter-relacionados à 

apreensão de sentidos e significados a partir das línguas gestuais e visuais. Dada 

essa especificidade, ensinar ao surdo é compreender a diferença da estrutura da 

língua oral e da língua de sinais. Os aspectos comunicativos – semelhanças e 

diferenças entre essas duas línguas – são assinalados na citação a seguir: 

  
Tais línguas são naturais internamente e externamente, pois refletem a 
capacidade psicobiológica humana para a linguagem e porque surgiram da 
mesma forma que as línguas orais – da necessidade específica e natural dos 
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seres humanos de usarem um sistema lingüístico para expressarem idéias, 
sentimentos e emoções. As línguas de sinais são sistemas lingüísticos que 
passaram de geração em geração de pessoas surdas. São línguas que não se 
derivam das línguas orais, mas fluíram de uma necessidade natural de 
comunicação entre pessoas que não utilizam o canal auditivo oral, mas o canal 
espaço-visual como modalidade lingüística. (QUADROS, 1997, p. 47). 

 

 Atualmente, a comunidade surda defende a construção de escolas e/ou 

salas especiais bilíngues (SÁ, 2011). A reivindicação da comunidade surda também se 

baseia na legislação, mais especificamente no Decreto nº 5.626/2005, que, em seu 

Capítulo VI, dispõe sobre a garantia do direito à educação desses indivíduos.  

 Sudré (2008), investigando o processo de ensino-aprendizagem de alunos 

surdos no Ensino Médio em classes de Ensino Regular, detectou que atualmente não 

há uma efetiva participação e aprendizagem do surdo na escola regular. Os surdos 

encontram-se marginalizados dos processos de ensino-aprendizagem, sendo negadas 

condições para o seu desenvolvimento pleno e para a sua inclusão escolar. A autora 

defende que sejam reconhecidas nas políticas e práticas educacionais as demandas 

linguísticas, sociais, culturais e políticas das minorias linguísticas, nesse caso 

específico, as da comunidade surda.  

 Diversas pesquisas (QUADROS,1997; SÁ, 2006; SUDRÉ, 2008) advogam 

que o fracasso escolar dos aprendizes surdos está relacionado notadamente à 

inadequação da escola para atender às especificidades de aprendizagem de discentes 

surdos. Assim, em uma concepção inclusiva, a escola encontra-se diante do desafio 

de se (re)organizar na perspectiva do acolhimento de sujeitos surdos, que 

demandam o reconhecimento da língua de sinais como principal elemento de 

mediação de seu contato com a cultura e com a escola.  

 Considerar a existência da cultura surda é vislumbrar uma educação que 

atenda às especificidades educacionais e culturais dos surdos, priorizando a língua 

de sinais como língua de instrução dentro da escola, oferecendo oportunidades de 

ensino e aprendizagem da língua portuguesa como segunda língua e possibilitando 

práticas de respeito à diversidade cultural e à heterogeneidade discente como 

promotoras da inclusão escolar.  

 No Plano Nacional de Educação (PNE) – 2011/2020, destacamos o artigo 

8º, que diz respeito às pessoas com necessidades educacionais especiais. No 

parágrafo 2º, há uma responsabilidade para os estados, Distrito Federal e 

municípios em um prazo de um ano, contado a partir da publicação da lei, conforme 

se verifica à continuação: 
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§ 2º Os entes federados deverão estabelecer em seus respectivos planos de 
educação metas que garantam o atendimento às necessidades educacionais 
específicas da educação especial, assegurando sistema educacional inclusivo 
em todos os níveis, etapas e modalidades. (BRASIL, 2011, p. 21). 

 
 Isso significa que os entes federados têm o compromisso de garantir o 

acesso a todos os níveis de escolaridade e apresentar propostas pedagógicas que 

atendam às necessidades educacionais do público-alvo da educação especial. 

 No tocante à educação dos surdos, destacamos aqui a Meta 4 do PNE, que 

propõe a universalização para a população de quatro a dezessete anos do atendimento 

escolar aos alunos com deficiência, tais como os surdos, que são considerados na 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva de 2008. Dentre as 

estratégias dessa meta, destacamos as implicações para a educação dos surdos: 

  
Manter e aprofundar programa nacional de acessibilidade nas escolas 
públicas para adequação arquitetônica, oferta de transporte acessível, 
disponibilização de material didático acessível e recursos de tecnologia 
assistiva, e oferta da educação bilíngüe em língua portuguesa e Língua 
Brasileira de Sinais – LIBRAS. (BRASIL, 2011, p. 28). 

 
 Os processos de escolarização dos surdos são defendidos a partir de sua 

língua materna, a Libras, e da língua portuguesa como segunda língua. Essa proposta 

é considerada bilíngue, conforme posto na estratégia 4.4 da Meta 4 do PNE.  

 Dentre os muitos desafios relativos à educação de surdos, a temática do 

trabalho desenvolvido pelo tradutor-intérprete educacional de Libras como agente 

colaborador é essencial para a compreensão dos processos de escolarização de 

surdos. O tradutor-intérprete de língua de sinais é o profissional que traduz e 

interpreta a Libras para a língua falada, e vice-versa, em quaisquer modalidades, 

oral ou escrita (QUADROS, 2004). 

 Ressaltamos que a presença de tradutores-intérpretes de Libras nas 

salas de aula da escola regular é considerada fundamental na organização de uma 

escola que considera a presença, a participação nas atividades pedagógicas e a 

aprendizagem significativa de estudantes surdos. No âmbito do Ensino Médio, no 

qual já supomos haver aprendizes surdos fluentes em Libras, o tradutor-intérprete 

revela a importância de seu raio de ação nos processos de escolarização. 

 Silva, C. (2012) informa, em seu trabalho intitulado Cultura surda: agentes 

religiosos e a construção de uma identidade, que a igreja evangélica teve um papel 
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importante para afirmar a surdez como particularidade étnico-linguística e para o 

surgimento dos primeiros tradutores-intérpretes. 

 Contudo, nas demais denominações religiosas, também houve o contato 

com a Libras, na tentativa de angariar fiéis entre surdos em todo o Brasil. Nesse 

sentido, trata-se de uma atividade profissional com uma história breve na educação 

do surdo no contexto da escola pública brasileira. Com relação a esse aspecto, 

Rosa (2005, p. 92) afirma: 

 
No Brasil a atividade de interpretação ocorre com maior freqüência nas 
instituições religiosas; aliás nesses lugares a atuação do ILS [Intérprete da 
Língua de Sinais] tem sido uma prática há décadas, mais exatamente desde 
o início dos anos 80, o que explica que os melhores ILS – salvo os filhos de 
pais surdos – são oriundos das instituições religiosas. 

 
 O primeiro documento estudado na formação dos tradutores-intérpretes da 

Libras é o chamado Código de Ética do Intérprete de Libras24. Essas capacitações 

foram originalmente organizadas pelas igrejas, governos estaduais e municipais25. 

 Consideramos o intérprete como colaborador do processo de 

escolarização das pessoas surdas, pois, de um lado, o professor, que é o mediador 

do conhecimento, entra em cena com suas habilidades; na mesma cena, mas de um 

outro lado, com outra habilidade, encontra-se o tradutor-intérprete da língua de 

sinais, atuando com imparcialidade, sem fazer interferências ou manifestando suas 

próprias opiniões, sendo fiel na transmissão dos conteúdos ministrados pelo 

professor, no caso do intérprete educacional.  

 Souza Júnior (2010) nos apresenta classificações de intérprete segundo 

seu campo de atuação, de uma classificação aberta a novos contextos e situações 

que eventualmente apareçam na interpretação da língua de sinais. Esse autor 

descreve os intérpretes como: intérprete de conferência, intérprete em meios 

audiovisuais, intérprete comunitário, intérprete jurídico, intérprete educacional, 

guia-intérprete, vídeo-intérprete e intérprete religioso. Em nosso trabalho, iremos 

considerar o intérprete que atua no meio educacional. 

                                                            
24  Um dos primeiros documentos a apresentar orientações acerca da atuação desses profissionais no 

Brasil, o referido documento (utilizado em Washington – EUA, registro dos intérpretes para surdos 
– em 28-29 de janeiro de 1965) foi traduzido e adaptado pelos representantes dos Estados do 
Brasil e aprovado em 1992, por ocasião do II Encontro Nacional de Intérpretes no Rio de 
Janeiro/RJ. Esse documento passou a ser usado pelas associações de surdos, associações de 
intérpretes de Libras, instituições religiosas e a Feneis (QUADROS, 2004). 

25  Vivenciamos esta realidade em João Pessoa, Paraíba, mas sabemos que muitos estados 
brasileiros organizavam também esses cursos. 
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 Esse profissional é conhecido por Intérprete da Língua de Sinais (ILS), 

tradutor-intérprete da Libras, ou ainda intérprete educacional no âmbito da 

educação. Os termos tradutor e intérprete se justificam pelo fato das possibilidades 

de atuação na interpretação da língua oral para língua de sinais ou na tradução, ou 

seja, da modalidade escrita para a língua de sinais, ou vice-versa. Lembramos que a 

Libras não é uma língua ágrafa:  

  
Uma tradução sempre envolve uma língua escrita. Assim, poder-se-á ter 
uma tradução de uma língua de sinais para a língua escrita de uma língua 
falada, da língua escrita de sinais para a língua falada, da escrita da língua 
falada para a língua de sinais, da língua de sinais para a escrita da língua 
falada, da escrita da língua de sinais para a escrita da língua falada e da 
escrita da língua falada para a escrita da língua de sinais. A interpretação 
sempre envolve as línguas faladas/sinalizadas, ou seja, nas modalidades 
orais-auditivas e visuais-espaciais. Assim, poder-se-á ter a interpretação da 
língua de sinais para a língua falada e vice-versa, da língua falada para a 
língua de sinais. Vale destacar que o termo tradutor é usado de forma mais 
generalizada e inclui o termo interpretação. (QUADROS, 2004, p. 9). 

 
 Lacerda e Bernardino (2009, p. 65) assim se manifestam acerca desse 

profissional: 

 
O intérprete de língua de sinais é ainda uma figura pouco conhecida no 
âmbito acadêmico. Existem poucos estudos no Brasil e no cenário mundial, 
tanto no que diz respeito ao intérprete de maneira ampla, quanto a 
pesquisas que remetam ao intérprete educacional especificamente. 

 

 As autoras apontam para a necessidade de pesquisas acerca do 

profissional tradutor-intérprete de Libras, uma vez que é de extrema importância que 

se defina seu papel dentro da escola, bem como que se produza um acervo 

científico acarretando na visibilidade do profissional em questão. Mesmo sabendo 

que nos últimos cinco anos esse cenário vem mudando bastante, ainda assim não é 

uma realidade em todos os estados do Brasil.  

 Segundo Lacerda e Bernardino (2009, p. 66), os intérpretes têm assumido 

demandas de trabalhos que não fazem parte de sua função e muitas vezes seu 

trabalho se confunde com a função do professor: “Ensinar língua de sinais, atender 

demandas pessoais dos alunos, cuidados com o aparelho auditivo”. 

 Dorziat e Soares (2012), Lacerda e Bernardino (2009), Leite (2005) e 

Quadros (2004) apontam para a necessidade de estudos sobre a atuação desse 

profissional a fim de compreender sua prática e funções. A legislação garantiu a 

atuação do profissional intérprete nas escolas e o uso da Libras no espaço 

educacional, o que era proibido na abordagem oralista, como evidenciamos 
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anteriormente. Garantiu também que os alunos surdos pudessem ampliar e adquirir 

conhecimentos a partir de sua língua de forma adequada, como vimos no Decreto nº 

5.626, de 22 de dezembro de 2005, e nas argumentações das autoras citadas. 

 Embora o referido decreto dedique o Capítulo V26 à formação do tradutor 

e intérprete de Libras – Português, a oferta de cursos de formação desse 

profissional é bastante escassa. A maioria dos intérpretes possui apenas o Ensino 

Médio e outros possuem Nível Superior em outra área. Isso é um desafio se 

pensarmos na escolarização de surdos, na medida em que:  

  
Quando se insere um intérprete de língua de sinais na sala de aula, abre-se 
a possibilidade de o aluno surdo poder receber a informação escolar em 
sinais, através de uma pessoa com competência nessa língua. O acesso e 
o contato com essa língua na escola podem favorecer o desenvolvimento e 
a aquisição de novos conhecimentos de forma ampla e adequada pelo 
aluno. (LACERDA; BERNARDINO, 2009, p. 65). 

 
 Segundo Lacerda (2009), o primeiro curso de graduação/bacharelado 

para tradutores-intérpretes Libras – Português na modalidade a distância (EAD) foi 

oferecido pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em 2006, com polos 

espalhados em todo o Brasil. Consideramos oportuno discutir, mesmo que 

brevemente, questões ligadas aos tradutores-intérpretes à medida que tais 

profissionais revelaram-se como importantes elementos no processo de inclusão de 

estudantes surdos nas salas de aula da escola investigada.  

 Podemos afirmar, sustentados em nossas leituras, que o sucesso da 

educação de surdos perpassa pelo desafio de ampliar as interações entre surdos e 

ouvintes, defendendo a Libras como língua primordial/natural a ser considerada em 

processos educativos e como central na constituição de um sujeito surdo.  

  

                                                            
26  “Art. 19. Nos próximos dez anos, a partir da publicação deste Decreto, caso não haja pessoas com a 

titulação exigida para o exercício da tradução e interpretação de LIBRAS - Língua Portuguesa, as 
instituições federais de ensino devem incluir, em seus quadros, profissionais com o seguinte perfil: I -
profissional ouvinte, de nível superior, com competência e fluência em LIBRAS para realizar a 
interpretação das duas línguas, de maneira simultânea e consecutiva, e com aprovação em exame 
de proficiência, promovido pelo Ministério da Educação, para atuação em instituições de ensino 
médio e de educação superior; II - profissional ouvinte, de nível médio, com competência e fluência 
em LIBRAS para realizar a interpretação das duas línguas, de maneira simultânea e consecutiva, e 
com aprovação em exame de proficiência, promovido pelo Ministério da Educação, para atuação no 
ensino fundamental; III - profissional surdo, com competência para realizar a interpretação de línguas 
de sinais de outros países para a LIBRAS, para atuação em cursos e eventos. Parágrafo único. As 
instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino federal, estadual, municipal e do Distrito 
Federal buscarão implementar as medidas referidas neste artigo como meio de assegurar aos alunos 
surdos ou com deficiência auditiva o acesso à comunicação, à informação e à educação. 
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5 SURDOS NO ENSINO MÉDIO: UM CASO EM DISCUSSÃO  

 

 A partir da exposição, será possível ter uma visão da realidade da escola 

e nesse momento convidamos os leitores para conhecer nosso campo de pesquisa. 

Como evidenciamos no diário de campo: “Ao chegar pela primeira vez na escola, 

identificamos um espaço amplo e bem localizado e com um quadro discente 

bastante numeroso” (DIÁRIO DE CAMPO nº 1). 

  Nos primeiros contatos, percebemos algumas peculiaridades que atraíam 

alunos surdos à referida escola – reconhecida popularmente como uma “referência” 

na educação de surdos –, por exemplo: sua localização na zona urbana de Natal, 

amplo acesso ao transporte de ônibus coletivo vindo da maioria dos bairros da 

cidade, a presença de intérprete, o número de alunos surdos matriculados – 22 na 

época da coleta –, esse último fator, sobretudo, era atrativo para outros surdos, pois, 

no contato entre pares, falantes de línguas de sinais, a comunicação flui 

naturalmente, independentemente se existe a presença de intérprete ou não. 

 A referida escola oferece os três anos do Ensino Médio, que funcionam 

nos turnos matutino, vespertino e noturno, porém nossa pesquisa foi desenvolvida 

no turno matutino. A escolha por esse turno ocorreu por concentrar o maior número 

de surdos matriculados, perfazendo um total de 19 alunos; no turno vespertino, não 

havia alunos surdos; no turno noturno, havia três discentes surdos matriculados.  

 Começamos a recolha de dados em 24 de março de 2014, quando ainda 

não havia intérpretes contratados pelo Governo do Estado, embora as aulas já 

tivessem iniciado. Tais profissionais chegaram após três meses do início da 

investigação. 

 Tivemos acesso a dois documentos: a) Resolução nº 2/2012 –

CEE/CEB/RN, que fixa normas para o atendimento educacional especializado (AEE) 

dos estudantes público-alvo da educação especial em todas as etapas e 

modalidades da Educação Básica, a partir da Educação Infantil, no Sistema de 

Ensino do Estado do Rio Grande do Norte; e b) Projeto Político-Pedagógico (PPP) 

da escola investigada. 

  Nas disposições gerais dessa resolução, precisamente no artigo 10, 

parágrafo 2º, encontramos referências à educação de surdos: 

  
§ 2º A acessibilidade física em todas as dependências da escola, incluindo 
banheiros adaptados e sinalização táctil, sonora e visual, acessibilidade 
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pedagógica por meio de livros e textos em formatos adequados e outros 
recursos de tecnologia assistiva, o acesso às comunicações e informações, 
auxiliado por tradutor/intérprete de LIBRAS e guia-intérprete e outras 
tecnologias pertinentes, devendo os mobiliários atender às necessidades 
específicas do estudante usuário de cadeira de rodas. (RIO GRANDE DO 
NORTE, 2012, p. 3, grifo nosso). 

 

 Outro ponto a destacar na referida resolução, no artigo 11, inciso VI, é: “A 

possibilidade de dispor de outros profissionais da educação, instrutor e intérprete de 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), instrutor e tradutor Braille, guia-intérprete e 

mediadores educacionais que atuam nas atividades de apoio”. 

 O PPP da escola, ao ofertar o atendimento educacional especializado, 

contempla o que está exposto no inciso VI do artigo 11 da citada resolução, que 

assegura aos surdos o direito à educação no Estado do Rio Grande do Norte e 

mostra-se alinhada à Lei de Libras nº 10.436, de 24 de abril de 2002, e ao Decreto 

nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. O Projeto Político-Pedagógico da Escola 

informa: 

 
A escola é mantida pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado 
da Educação do Rio Grande do Norte. Instituída pelo Decreto-Lei nº 6.480, de 
18 de Setembro de 1974, recebeu Portaria de Funcionamento nº 282/76, de 
16 de Dezembro de 1976. (RIO GRANDE DO NORTE, 2013, p. 8).  

 
 Informa ainda a missão e o objetivo da escola: 

 
Missão da Escola: Oferecer Ensino Médio de qualidade sintonizado com o 
contexto social da Pós-Modernidade, desenvolvendo competências e 
habilidades para o exercício da cidadania. Objetivo Geral da Escola: Contribuir 
para a formação de cidadãos criativos, capazes de pensar a realidade em que 
vivem e transformá-la pela compreensão dos fundamentos científicos e 
tecnológicos dos processos produtivos, possibilitando o desenvolvimento 
gradativo de conceitos. (RIO GRANDE DO NORTE, 2013, p. 13). 

 

  A missão e o objetivo da escola estão de acordo com as finalidades e as 

diretrizes do Ensino Médio no que dizem respeito à preparação para a vida e para o 

desenvolvimento da cidadania. Na leitura dos objetivos específicos do PPP, não 

encontramos ações que contemplem a inserção dos alunos no mercado de trabalho. 

A temática trabalho só aparece devido ao Programa Ensino Médio Inovador inserido 

na escola, o qual postula, entre seus eixos principais, a formação do aluno 

empreendedor.  

 No PPP, não encontramos referências ao atendimento educacional 

especializado (AEE), embora a observação tenha revelado haver uma sala de 
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recursos multifuncionais na qual os alunos com deficiência recebiam atendimento 

educacional especializado. 

 Embora existisse AEE, os sujeitos surdos não se utilizavam desse 

recurso, porque era oferecido no contraturno; um dos sujeitos era estudante em um 

curso técnico e os outros dois trabalhavam no horário oposto ao das aulas. 

Ressaltamos que o Ministério da Educação (MEC) orienta as escolas e os 

professores de AEE a realizarem as atividades da sala de recurso multifuncional no 

contraturno, para que os educandos possam frequentar regularmente as aulas na 

sala regular. Mas, no caso dos aprendizes surdos sujeitos desta pesquisa, tal regra 

lhes impedia que usufruíssem do serviço.  

 Nosso interesse na pesquisa sempre esteve ligado ao processo de 

escolarização desses discentes nas salas regulares, assim optamos por não discutir 

acerca do atendimento educacional especializado oferecido na escola. 

Questionamos, porém, a possibilidade de rever a articulação do AEE com as 

demandas dos estudantes surdos.  

  No PPP, identificamos como programas da escola: Jovem Empreendedor, 

Ensino Médio Inovador, Ensino Médio Noturno Diferenciado e Oficina de Música. 

Contudo, apenas dois estavam em funcionamento no período da pesquisa, o Ensino 

Médio Inovador e o Ensino Médio Noturno Diferenciado.  

 O PPP apontava que as ações desses programas eram disseminadas a 

partir da qualificação do aluno para o mercado de trabalho, dando ferramentas para 

interagir com o objeto de estudo através dos laboratórios de Física, Química e 

Biologia. É preciso conhecer os meios de manusear os instrumentos tecnológicos e 

buscar estratégias que evidenciem a práxis como fator importante para a adaptação 

ao mundo produtivo. 

 Foram implantadas oficinas ProEMI, dentre elas: oficinas de música e 

oficinas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Vestibular, 

que funcionavam sempre no sexto horário, buscando associar os conhecimentos entre 

as disciplinas a partir dos eventos escolares e das viagens de aulas de campo.  

 Destacamos que, durante o período de nossa pesquisa, que gerou um 

total de 32 registros de diário de campo, apenas duas vezes a oficina de música 

aconteceu e pouco observamos o funcionamento desse sexto horário: geralmente 

era a continuidade da última aula (quinto horário). Quanto ao laboratório de Física, 
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Química e Biologia, no turno em que realizamos nossa pesquisa, não observamos 

nenhuma aula nesses espaços. 

 Em nenhuma parte do PPP ou do ProEMI foi possível contemplar projetos 

e/ou práticas que incluíssem estudantes surdos ou com necessidades educacionais 

especiais, grupos que necessitam de um empenho da escola para sua inclusão, 

desenvolvimento e aprendizagem. 

 A escola investigada apresentava um quadro discente de 1.708 alunos 

matriculados, distribuídos em dezesseis turmas no turno matutino, dezesseis turmas 

no turno vespertino e dez turmas no turno noturno. 

 As turmas eram bastante numerosas. Observamos na 1ª série um total de 

40 alunos; na 2ª, 38; e na 3ª, 44. Essas informações foram fornecidas pela 

secretaria da escola, registradas no Sistema Integrado de Gestão da Educação 

(Sigeduc). Confirmamos esses dados com as idas ao campo empírico, nos diários e 

na lista de alunos afixada nas portas das salas de aula. Ainda fizemos uma correção 

do número de alunos apresentado na lista da 2ª série: constavam 38 discentes; 

todavia, no período de nossa observação, percebemos a presença de mais três 

educandos que não constavam anteriormente na lista exposta na porta da sala.  

 Em relação à quantidade de alunos matriculados por sala, percebemos 

que talvez a instituição desconheça a Resolução nº 2/2012, que orienta as 

escolas do Estado do Rio Grande do Norte quanto ao atendimento de aprendizes 

com necessidades educacionais especiais. Nessa resolução, o Capítulo IV é 

dedicado à organização das turmas, como podemos observar no parágrafo único 

do artigo 21: 

 
Parágrafo único. Cada estudante descrito no artigo 4° desta resolução 
corresponde à vaga de dois estudantes com desenvolvimento típico, de 
modo que: 
a) uma turma que permita 25 estudantes tendo dois estudantes com 
deficiência (2x2=4) e 21 estudantes com desenvolvimento típico (4+21=25), 
corresponderá a 25 matrículas. 
b) uma sala com dois estudantes com deficiência (2x2=4) e 26 estudantes 
com desenvolvimento típico (4 + 26= 30) corresponderá a 30 matrículas. 
c) uma sala com dois estudantes com deficiência (2x2=4) e 31 estudantes 
com desenvolvimento típico (4 + 31= 35) corresponderá a 35 matrículas. 

 
 Nesse caso, a escola deveria considerar a quantidade máxima de até 

35 alunos por sala, tendo em vista que em suas salas de aula, normalmente, 

havia discentes surdos. Em turmas menos numerosas, os professores podem 
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direcionar um olhar mais atento para as especificidades de aprendizagem desses 

estudantes. 

 Segundo a coordenação pedagógica, a ideia de tentar concentrá-los no 

mesmo turno possibilita o contato maior entre os pares e minimiza problemas com a 

contratação de profissionais intérpretes, fator esse que ocasiona problemas para a 

escola. O dilema é que a chegada desses profissionais ocorre depois do início do 

ano letivo da escola, após três meses, o que, segundo depoimentos, tem acontecido 

repetidamente na instituição. Tal fato prejudica o andamento do processo de 

acessibilidade do estudante surdo aos conteúdos escolares. 

 A equipe pedagógica e administrativa da escola era composta por 

sessenta professores do quadro efetivo, dois gestores, um coordenador 

administrativo, dois coordenadores pedagógicos (por turno), um secretário-geral, 

nove auxiliares de secretaria, três arquivistas, seis auxiliares de biblioteca, três 

digitadores, dois porteiros, seis merendeiras, três funcionários do serviço gerais e de 

limpeza. 

 Quanto ao aspecto físico da escola, verificamos que sua estrutura oferece 

dezesseis salas de aula, uma biblioteca, uma sala de recurso, uma sala de grêmio 

estudantil (fechada), uma sala de aula para práticas de Química, Física e Biologia, 

uma cozinha, banheiros (dois masculinos e dois femininos, com dois vasos 

adaptados para cadeirantes), uma sala de vídeo com 27 computadores com internet 

(o uso da internet é restrito aos alunos), duas dependências de almoxarifado, uma 

sala para xerox e impressão de provas, uma sala de secretaria, uma sala de 

arquivos e documentos e uma copa para professores. 

 Percebemos a falta de quadra esportiva, local imprescindível para o 

desenvolvimento físico e de socialização entre os alunos, bem como de um refeitório 

onde os discentes se alimentem com comodidade. As mesas e cadeiras eram 

improvisadas em um espaço (pátio); os educandos dividem o mesmo local para 

comer e jogar futebol, por exemplo. Presenciamos muitas vezes a bola bater em 

estudantes que faziam naquele mesmo momento sua refeição, levando-os a 

constrangimento e ao desperdício do alimento. 

 Ainda no que diz respeito aos aspectos físicos da escola, observamos 

uma sala para a direção escolar, uma sala para a coordenação, uma sala para os 

professores e um banheiro para os funcionários, tanto para homens quanto para 

mulheres. 
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 As salas de aula possuíam janelas amplas que permitiam a entrada de 

iluminação natural, embora as salas situadas ao lado direito dessa escola 

possuíssem uma desvantagem, principalmente as salas do térreo: o barulho 

constante devido ao fluxo de carros e de ônibus urbanos. 

 Durante os intervalos, os alunos surdos ora ficavam dentro da sala de aula 

conversando com seus pares, ora ficavam no pátio em círculos junto aos demais 

discentes surdos de outros anos. A forma circular escolhida por eles facilita o diálogo, 

o qual se caracteriza por ser visioespacial, e a circunferência possibilita que todos 

visualizem o falante. Nas observações, identificamos pouco contato entre alunos 

ouvintes e surdos, como, por exemplo, um aceno com a mão: o sinal de tchau.  

 Após esta descrição geral de nosso campo de investigação, 

apresentaremos, na sequência, nossos sujeitos. 

 

5.1 As “vozes vistas” e ouvidas: nossos sujeitos 

 

 Participaram desta pesquisa seis sujeitos. Três desses foram os sujeitos 

das “vozes vistas” (os alunos surdos), todos do último ano do Ensino Médio. Os 

participantes das vozes ouvidas foram dois intérpretes de Libras e uma professora 

de Língua Portuguesa. 

 Os alunos surdos em nosso trabalho foram chamados de Aluno 1, Aluno 2 

e Aluno 3: dois do sexo masculino e um do sexo feminino. O Aluno 1, do sexo 

masculino, tem 20 anos de idade; começou os primeiros contatos com a língua de 

sinais aos 6 anos; durante o Ensino Fundamental, estudou sem a presença do 

intérprete de Libras. Foi na escola da pesquisa que teve a oportunidade de conviver 

com outros surdos e intérpretes que sabem Libras, o que fez com que aprendesse 

mais da língua de sinais.  

 O Aluno 2, do sexo feminino, tem 22 anos de idade; iniciou o aprendizado 

de língua de sinais a partir dos 8 ou 9 anos de idade; não utilizava a Libras em casa, 

pois sua mãe não era falante dessa língua. Na escola em que estudava 

anteriormente, próxima à sua casa, não havia comunicação em língua de sinais. A 

experiência com o intérprete na escola começou a partir do 7º ano do Ensino 

Fundamental, estendendo-se até a 3ª série do Ensino Médio. 

 O Aluno 3, do sexo masculino, tem 28 anos de idade; aprendeu a língua 

de sinais com 17 anos de idade, pois até os 16 anos tinha profunda dificuldade de 
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compreender as outras pessoas. Iniciou seus estudos por volta dos 9 ou 10 anos de 

idade, quando passou a frequentar uma escola perto de sua casa, na qual não havia 

intérprete ou comunicação em Libras com os colegas e professores. Foi reprovado 

no 3º e 4º anos do Ensino Fundamental, mas desde o 5º ano não mais foi reprovado. 

No Ensino Médio, passou a estudar com a presença de intérprete de Libras em sala 

de aula. 

 É possível inferir que os estudantes surdos estavam finalizando o Ensino 

Médio numa faixa etária acima da esperada. Os depoimentos evidenciaram histórias 

de escolarização marcadas pela retenção e momentos de insucesso, pois só tiveram 

acesso a intérpretes de Libras em sala de aula durante o Ensino Médio. Inferimos 

uma precarização dos processos de inclusão escolar devido às dificuldades do 

acesso ao conhecimento curricular, como veremos adiante em nossa investigação. 

 Os dois intérpretes de Libras que participaram de nossa pesquisa foram 

denominados de Intérprete 1 e Intérprete 2, ambos do sexo masculino.  

 O Intérprete 1 possui Ensino Médio completo, com quatro anos de 

experiência em Libras, atuando como intérprete na escola campo deste estudo 

desde 2010. Iniciou seu aprendizado em língua de sinais com o objetivo de 

evangelização, no Salão das Testemunhas de Jeová. Foi aluno de cursos básicos 

de Libras oferecidos pela Associação de Surdos de Natal (Asnat) e ingressou no 

Curso de Letras/Libras a distância da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), no polo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN); estudou até o quarto período, mas não concluiu o curso.  

 O Intérprete 2 possui Ensino Médio e Técnico completos. Quando da 

realização desta pesquisa, cursava uma licenciatura em Física no IFRN. Estuda 

Libras há cinco anos, mas atua profissionalmente como intérprete há dois anos. Seu 

aprendizado em língua de sinais iniciou-se no IFRN, a partir da disciplina de Libras 

oferecida pela instituição; após ter cursado Libras, participou de outros cursos 

básicos oferecidos pela própria instituição onde estudava e, em seguida, participou 

de um curso oferecido pela Asnat. 

 Os intérpretes ainda tinham pouca experiência na profissão e tinham 

vínculo empregatício precarizado, visto que trabalhavam em regime de contrato 

temporário, com constantes atrasos no recebimento do salário. 

 Quanto à professora que participou de nosso estudo, urge informar que ela 

possui graduação em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa, tendo à época 



 SANTOS FILHO, Pedro Luiz dos – Dissertação de Mestrado                   82 

25 anos de experiência docente na área, com cinco anos de atuação na escola da 

pesquisa. Cabe ressaltar também que a docente estava com duas pós-graduações 

em andamento (especialização e mestrado), simultaneamente. A educadora, segundo 

seu próprio posicionamento, revelou se preocupar com a presença dos alunos surdos 

em sala de aula, ressaltando as suas próprias limitações como professora. 

 

5.2 A rotina das aulas de Português 

 

 A disciplina de Língua Portuguesa é fundamental para os surdos no que 

diz respeito ao adensamento da leitura e da escrita no âmbito do Ensino Médio. Tal 

exigência é peculiar porque as finalidades do Ensino Médio perpassam pelo 

aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, de modo 

que esse alunado tenha possibilidade de dar continuidade aos seus estudos e 

preparar-se para o trabalho a partir do desenvolvimento do pensamento crítico. 

 Costa (2013) e Kuenzer (2007) afirmam que é necessário que as 

políticas públicas garantam de fato o acesso de alunos ao Ensino Médio e, por 

consequência, sua permanência, buscando a universalização com qualidade 

social, mas, acima de tudo, almejando que esses discentes “[...] o concluam com 

domínio teórico-metodológico dos conhecimentos historicamente produzidos” 

(COSTA, 2013, p. 187). 

 Na disciplina de Língua Portuguesa, os estudantes podem encontrar 

ferramentas necessárias para adensar o conhecimento da leitura e da escrita a partir 

da articulação dos conteúdos das demais disciplinas. Para os surdos, trata-se de ter 

acesso à língua portuguesa como segunda língua, mediado por um ensino que 

considere as peculiaridades linguísticas da Libras. 

 A Resolução nº 2/2012, do Estado do Rio Grande do Norte, fixa normas 

para o atendimento educacional especializado na Educação Básica e preceitua 

quanto à formação dos docentes das escolas regulares com alunos surdos 

matriculados: 

 
Aos educadores da rede pública de ensino, pertencentes ao sistema 
estadual, deverão ser oferecidas oportunidades de formação continuada, 
pelas instâncias educacionais do Estado e dos Municípios, de modo a 
possibilitar a competência técnica necessária às suas funções, para atender 
às demandas de aprendizagem na educação especial. (RIO GRANDE DO 
NORTE, 2012, p. 8). 
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 Na prática pedagógica junto a estudantes surdos, a relação entre língua 

portuguesa escrita e Libras deve estar presente em todas as disciplinas e, certamente, 

será o grande desafio para aqueles profissionais. Com efeito, a língua portuguesa 

tornou-se um grande dilema para os surdos, isso porque, segundo Nogueira (1998), 

cerca de 95% das crianças com surdez nascem em família de ouvintes, isso as 

impede de ter acesso à língua de sinais junto a membros da comunidade surda. 

Assim, crianças surdas de pais ouvintes terão acesso tardiamente à língua de sinais, 

impedindo também o desenvolvimento espontâneo de uma língua que os faça criar 

conceitos em uma outra língua (MACHADO, 2008). 

 Nesse caso, esses sujeitos são escolarizados em contextos nos quais a 

língua oral é a língua de instrução, como afirma Botelho (2013, p. 65): 

  
[...] as políticas educacionais denominadas inclusivas, bem como os 
programas que advogam a integração dos alunos no ensino regular, 
privilegiam a integração com os ouvintes, dando mínima ou nenhuma 
ênfase à construção do letramento. São contextos onde os surdos não 
compartilham plenamente a língua oral que circula na sala de aula e na 
Escola, tampouco o letramento foi estabelecido como objetivo. 

  
  Este foi o contexto observado na escola investigada: os educandos 

surdos estavam incluídos na sala de aula regular, havia pouca interação entre 

surdos e ouvintes e não presenciamos, durante a pesquisa de campo, ações da 

escola ou da professora no sentido de estimular os alunos ouvintes a se 

aproximarem dos colegas surdos. Nesse sentido, a Libras não era considerada 

como uma língua a ser difundida e considerada nas atividades da escola. 

 Nas informações registradas no diário de campo das observações feitas 

nas aulas de Língua Portuguesa da sala da 3ª série matutina, identificamos que a 

docente adentrava na sala e sempre desejava bom dia aos aprendizes oralmente, 

jamais se dirigindo aos surdos para cumprimentá-los. Embora tenha informado que 

fez um curso de introdução à Libras, nunca observamos a educadora articular 

nenhum sinal da referida língua.  

  O registro da presença dos discentes (chamada dos alunos) sempre era 

realizado no começo das aulas. Nessas ocasiões, ao chegar aos nomes dos 

aprendizes surdos, ora o intérprete respondia, ora os educandos ouvintes. Assim, 

como afirmamos anteriormente, não havia nenhuma iniciativa da docente em 

aprender sinais básicos para poder estabelecer alguma comunicação com seus 

estudantes surdos.  
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 Além disso, durante as aulas, não havia nenhum recurso didático e visual 

para facilitar a compreensão dos alunos surdos, como evidenciam trechos do diários 

de campo abaixo transcritos:  

 
A professora entra na sala de aula, dirige-se ao birô; em seguida, apaga o 
quadro e, ao mesmo tempo, pergunta quem já copiou. Em seguida, 
perguntou se todos haviam respondido a atividade da quarta-feira passada 
e quem não fez que a procurasse. No mesmo momento, se dirigiu ao 
intérprete perguntando quais dos alunos surdos não vieram no dia da 
atividade. Apenas duas alunas surdas deixaram de fazer. A professora 
solicitou que todos que não fizeram a atividade entregassem até hoje, que 
poderiam se deslocar à biblioteca e responder a atividade. (DIÁRIO DE 
CAMPO nº 10). 

 
Durante a aula, a professora não se dirigiu aos alunos surdos, não lhes fez 
nenhuma pergunta: se estavam compreendendo o assunto ou para lhes 
perguntar algum sinal que porventura pudesse ajudar em sala de aula. 
(DIÁRIO DE CAMPO nº 1). 
 
A professora informa que irá explicar na aula seguinte o assunto abordado 
no trabalho que os alunos acabaram de entregar, tendo em vista os demais 
alunos fora de sala que estavam finalizando o trabalho na biblioteca. 
Enquanto a professora falava (explicava o assunto abordado), os alunos 
surdos permaneciam escrevendo, mas não receberam aquelas 
informações, apenas perceberam que ela falava algo; e os demais alunos 
ouvintes, em silêncio, observavam a professora; logo a aula termina. 
(DIÁRIO DE CAMPO nº 10). 

   
 As referidas alunas surdas se ausentaram da sala na companhia do 

intérprete para elaborar seus trabalhos, enquanto os demais discentes ficaram na 

sala de aula. Nesse mesmo dia, logo em seguida, a professora fez a chamada e 

nesse momento os educandos ouvintes responderam pelos surdos. 

 
A professora inicia a aula cumprimentando os alunos com bom dia e logo 
lhes solicita que organizem os grupos, pois se tratava de um trabalho em 
grupo. Para esse momento, os grupos tinham à sua disposição um aparelho 
de projetor de slides. Os grupos foram se apresentando, mas o intérprete 
permaneceu no fundo da sala, junto com os alunos surdos durante o 
momento de apresentação. (DIÁRIO DE CAMPO nº 6). 

  
 Os estudantes surdos evidenciam suas dificuldades no processo de 

compreensão dos conteúdos das aulas. Sobre isso, os alunos revelam aspectos de sua 

interação com os colegas ouvintes nos excertos de entrevista (unidades de registro) a 

seguir: 

  
A professora vai ao quadro, escreve, e eu copio; às vezes, não entendo, 
não sei o significado, e os alunos me explicam [...]. (ALUNO 1). 
    
Alguns colegas ouvintes sabem sinais, uma amiga minha sabe, eu ensino. 
Quando é algo que ela não entende, eu aproveito e ensino. Isso é bom 
porque, quando tem algo que o professor explica e eu não entendo, ela me 
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ajuda, explicando, ou algo que eu perdi, aí eu pergunto o que foi que a 
professora falou e ela me explica, aí eu entendo: há uma interação. (ALUNO 
2). 
 
E, às vezes, até os ouvintes nos ajudam, quando não compreendemos, 
quando não fica claro o que está sendo dito pelo professor. (ALUNO 3). 

 
 Diante das situações apresentadas, verificamos o distanciamento da 

professora ante os alunos surdos e a constância das aulas expositivas. O uso de 

recursos didáticos seria importante não apenas para os discentes surdos, mas para 

todos os educandos, pois poderia facilitar a compreensão do assunto abordado.  

 Quanto à atuação profissional dos intérpretes de Libras, os diários 

evidenciaram o despreparo técnico desses indivíduos no exercício da profissão:  

  
Outra coisa que chamou a atenção foi novamente o vestuário do intérprete, 
com uma camisa com uma estampa de um rosto e com um óculos escuro 
pendurado na gola da camisa. Percebemos que uma das alunas surdas 
fitou seus olhos na imagem e por cinco vezes ela fitava os olhos por durante 
cinco minutos, o que leva a acreditarmos que a imagem da camisa chamava 
a atenção dela, que, ao final da apresentação do grupo, ela comentou a 
outra colega surda fazendo o sinal de camisa, apontou para o intérprete e 
fez o sinal de ‘diferente’. (DIÁRIO DE CAMPO nº 6). 

 
 Orientações quanto à vestimenta do intérprete de Libras estão explícitas 

no Capítulo 1º, artigo 5º, do Código de Ética do Tradutor-Intérprete de Libras: “O 

intérprete deve adotar uma conduta adequada de se vestir, sem adereços, 

mantendo a dignidade da profissão e não chamando atenção indevida sobre si 

mesmo, durante o exercício da função” (QUADROS, 2004, p. 32). 

 Com relação a esse despreparo técnico, observamos que os intérpretes 

não solicitavam à professora o planejamento das aulas ou a temática a ser abordada 

com antecipação, posicionamento sine qua non para interpretação mais fidedigna, 

possibilitando um estudo prévio de termos e sinais existentes para facilitar a 

aprendizagem do surdo. Em entrevista com os intérpretes acerca da solicitação dos 

assuntos prévios, eles disseram: “Geralmente, não! Não peço” (INTÉRPRETE 1); 

“Não fornece! É muito difícil eu pedir” (INTÉRPRETE 2). 

 Normalmente, em palestras, reuniões e salas de aula que exijam a 

presença de um intérprete de Libras requerem que tal profissional esteja 

posicionado próximo ao orador, ou seja, sempre de frente para o público surdo; no 

caso do intérprete em sala de aula, de frente para os alunos, junto ao professor e ao 

quadro. Para Dorziat e Soares (2012), esse posicionamento do intérprete em sala de 

aula lhe dá maior visibilidade e possibilita que os alunos surdos possam comparar o 
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que está sendo apresentado pelo professor com o que é interpretado, além de 

proporcionar contato visual entre professor e aluno surdo.  

 Para esses autores, tal postura faz parte do conhecimento técnico do 

profissional intérprete de Libras. Quando o profissional não tem essa sensibilidade 

em sala de aula: 

 
[...] é cada vez mais evidente que a atuação técnica desse profissional 
como mero tradutor parece não ser medida suficiente para assegurar a 
inclusão educacional dos surdos. Além das questões técnicas que envolvem 
a proficiência na língua, há necessidade urgente de desenvolver reflexões 
mais amplas, tratando-se de sua profissionalização como algo situado e 
relacional. Nesse caso, o ambiente escolar deve ser revisto, de modo a 
melhor definir os rumos da atuação dos profissionais, entre eles ILS, que 
deve pautar sua atuação por uma vertente fundamentalmente educacional. 
(DORZIAT; SOARES, 2012, p. 389). 

 

 Assim, intérpretes de língua de sinais, antes de exercer o seu papel, 

necessitam de formação voltada não apenas para o ato de traduzir/interpretar a 

língua, mas para a sua função no contexto de uma sala de aula. 

 Em entrevista realizada com a professora, solicitamos-lhe que falasse um 

pouco de sua rotina em sala de aula. 

 
Bem, olha. As minhas aulas são praticamente dialogadas, né? Assim, eu 
procuro sempre trazer alguma coisa do atual que eles estão vivendo para 
sala de aula. Sinto, sim, dificuldades, muitas com relação aos alunos 
especiais. Porque, assim, eu não tive um curso, e o curso parece que – não 
sei se estão dando o curso aí – é à noite, então fica inviável para mim. 
Agora eu acho que deveria ter um suporte que pudesse nos ajudar a... 
[espaço de silêncio] a melhorar, né, com relação a isso. (PROFESSORA). 

 
 Embora a docente fale de aulas dialogadas, em sua prática, observamos 

majoritariamente exposições verbais do conteúdo com uso do quadro: 

  
A professora inicia sua aula explicando o que havia copiado na aula anterior 
sobre os Aspectos Linguísticos (Artigos e Numeral, escreveu no quadro). 
Durante a aula, a professora não se dirige aos alunos surdos e, durante a 
interpretação, três alunos surdos estão atentos à interpretação e quatro 
outros alunos surdos, em conversas paralelas. Após a explicação oral 
(expositiva), sem recursos didáticos, a professora solicita que abram os 
livros e pede àqueles que não os trouxeram que se aproximem de quem 
trouxe, para responder às atividades das páginas 384, 385, 389, 392, 393 e 
394. (DIÁRIO DE CAMPO nº 16). 

 
 Nas ocasiões em que as aulas consistiam nas apresentações dos 

trabalhos realizados em grupos pelos aprendizes, os surdos compuseram grupos 

com os ouvintes. Nesse momento, havia algum nível de interação entre a professora 

e os estudantes surdos: 
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Em seguida, a professora retoma a fala, parabeniza o aluno surdo e chama 
o outro grupo, que tinha surdos e ouvintes. No momento em que os alunos 
surdos se apresentaram em Libras, havia a interpretação para a professora 
e os demais colegas da sala de aula. Ao final, a turma aplaudiu o grupo, 
além de fazê-lo com a saudação de aplaudir em língua de sinais. (DIÁRIO 
DE CAMPO nº 6). 

  
A professora solicita que os grupos se reúnam para organizarem os 
trabalhos ou o que ainda falta. Quando os grupos se organizaram, 
percebemos que os alunos surdos não estavam juntos, cada aluno surdo 
ficou em um grupo de ouvintes. No momento que o grupo discutia o que 
iriam apresentar ou algo que ainda faltava ser organizado, percebemos um 
dos alunos surdos dizer para outro que estava sem entender, pois o grupo 
estava falando oralmente e ele estava por fora. O intérprete estava em sala 
de aula, mas dando assistência a cada um dos grupos, ou seja, o intérprete 
precisaria se dividir em cinco para dar conta. Enquanto os grupos se 
reuniam, discutiam e se organizavam, os alunos surdos ficavam batendo 
papo uns com os outros. Nesse momento, percebemos que um dos grupos 
já estava com algo escrito e deu para um dos alunos surdos para que ele 
pudesse ler e depois fazer em Libras, aquela seria sua parte. (DIÁRIO DE 
CAMPO nº 19). 

  
 Podemos destacar a importância da interação de surdos e ouvintes, 

visando a estabelecer interações para que ambos se sintam incluídos no processo 

de ensino-aprendizagem. No trabalho de grupo proposto pela professora, como 

destacamos nos diários acima, o intérprete tinha que se dividir para atender a todos 

os grupos (havia surdos em todos); os grupos debatiam entre si, mas o surdo 

componente do grupo não compreendia o que estava sendo combinado, pois os 

alunos ouvintes e os surdos não interagiam. Inclusive os ouvintes separavam o 

conteúdo a ser apresentado pelo surdo, e o contato era feito apenas via intérprete. 

 Em entrevista com os três educandos surdos, solicitamos que eles 

falassem sobre as aulas de Língua Portuguesa: 

  
A professora vai ao quadro, escreve, e eu copio; às vezes, não entendo, 
não sei o significado, e os alunos ouvintes me explicam; eu também, por 
exemplo, Matemática eles não sabem, eu ajudo também com gestos, eles 
parecem compreender. (ALUNO 1).  

 
A professora geralmente entra na sala, dá bom dia, senta. Então, ela explica 
alguma coisa, eu, sentada, fico prestando atenção, e os demais alunos 
também. Encerra a aula, depois a professora vai embora, e a gente em 
grupo fica fazendo brincadeira, batendo papo, ou fica falando sobre o tema 
da aula que foi difícil, ou discutindo e interagindo sobre as matérias entre 
nós mesmos, com a comunicação ruim, mas a gente tenta resolver, eu e os 
ouvintes. (ALUNO 2). 

 
Ao chegar na sala de aula, a professora já está sentada. Olho para ela, 
peço para entrar, e ela balança a cabeça para eu entrar. Me sento, observo 
ela falar; todos ficam atentos. Ela explica, explica e o que ela escreve, as 
palavras que eu não entendo, aí o intérprete passa para nós, os surdos. E, 
às vezes, até os ouvintes nos ajudam quando não compreendemos o que 
está sendo dito pela professora. (ALUNO 3). 
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 As “vozes vistas” nos apresentaram algo em comum: a presença do outro, 

ouvinte, como apoio para que eles possam compreender na ausência do intérprete 

de Libras, e a dificuldade de compreensão do conteúdo curricular. 

 Abaixo podemos ter uma visão de três momentos fotografados em sala de 

aula. Por questão de ética, fizemos uma caricatura ilustrativa, para preservar a 

imagem dos sujeitos envolvidos no momento em que estão em sala de aula. Para 

facilitar a compreensão do leitor, utilizamos um jogo de setas coloridas nas cores 

verde (representando o local da professora), vermelha (apontando o local do 

intérprete) e azul (indicando onde os surdos se encontram no momento da aula). 

 Na imagem a seguir, é possível verificar o distanciamento da professora. 

No momento da explicação, o intérprete estava sentado, encostado na parede, no 

lado direito da sala. Os surdos perdem a visibilidade de sua professora ou mesmo 

do próprio intérprete: 

  

Figura 12 – Distanciamento da professora  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 
   

 A posição verificada dos alunos nesse momento pode ocasionar 

problemas de ordem ergonômica para o profissional intérprete, trazendo, inclusive, 

desconforto para os discentes, os quais se encontram em posturas completamente 

desfavoráveis para o acesso à tradução da aula. 
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 Em outro momento, pudemos observar o intérprete sentado no meio da 

sala. Nessa ocasião, os aprendizes surdos estavam próximos uns dos outros. Estar 

distante da professora impediu ao intérprete observar o conteúdo ministrado nesse 

dia, devido à impossibilidade de escutar a professora de maneira audível, tendo em 

vista que ao lado da sala trafegam veículos e sempre existem conversas dos alunos 

ouvintes: 

 
Figura 13 – Posição do intérprete  

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

 Ao perguntar à professora se esses profissionais participavam do 

planejamento, ela responde: “Não, eles não participam do planejamento, eu faço o 

planejamento e passo para eles”. 

 Segundo os intérpretes sujeitos da investigação, eles não recebiam o 

conteúdo previamente da professora. Observamos relações meramente formais e 

não de parceria profissional em atividades e nas aulas. Tal aspecto foi apontado em 

outros níveis de ensino, como informa Lacerda (2009, p. 83):  

 
[...] certos momentos professoras regentes delegam os cuidados aos alunos 
surdos para a intérprete. Nesse caso, as crianças surdas acabam interagindo 
pouco em sinais com a professora [...] e a professora com freqüência não 
sabe atribuir sentidos às suas produções ou como agir com elas. 

  
 De igual forma acontece no Ensino Médio, no âmbito de nossa 

investigação: o distanciamento impedia que a professora aprendesse a se comunicar 
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com seus alunos surdos, ainda que de forma pouco fluente; ela não se apercebia da 

necessidade de compreender alguns aspectos da língua natural de seus alunos 

surdos, bem como de firmar atividades de colaboração com os intérpretes. 

 O envolvimento profissional entre professores e intérpretes de Libras 

permite a troca de experiências e permite minimizar as omissões e lacunas no 

momento da interpretação causadas pela falta de conhecimento prévio dos 

conteúdos a serem abordados pelos professores (DORZIAT; SOARES, 2012). 

 

5.3  O tradutor-intérprete de Libras: colaborador no processo de escolarização 

de surdos 

 

 Verificamos nos textos anteriores e nas legislações até agora citadas 

neste trabalho que a presença do tradutor-intérprete de Libras na sala de aula no 

Ensino Médio é fundamental no processo de escolarização dos surdos.  

 Com a política da educação inclusiva estabelecida no Brasil, que assegura 

que estudantes surdos sejam atendidos em escolas comuns, a sala de aula passa a 

ser configurada diferentemente, como espaço da heterogeneidade e da diversidade 

de formas de ensinar e de aprender. Desse espaço podem fazer parte aprendizes 

surdos e tradutores-intérpretes de Libras. Cabe ao professor dividir a sala e seu 

trabalho, quando necessário, com o professor auxiliar, com o tradutor-intérprete de 

língua de sinais ou com os colaboradores do trabalho educativo.  

 Conforme Quadros (2004), o profissional tradutor-intérprete de língua de 

sinais tem um perfil para intermediar as relações entre educadores, alunos surdos e 

alunos ouvintes. A autora acrescenta ainda que essa é uma área bastante 

requisitada atualmente, na qual o nível educacional é: 

 
Outro aspecto a ser considerado na atuação desses intérpretes em sala de 
aula [...]. O intérprete de língua de sinais poderá estar atuando na educação 
infantil, na educação fundamental, no ensino médio, no nível universitário e no 
nível de pós-graduação. (QUADROS, 2004, p. 62). 

 

 No âmbito da escola investigada, encontramos uma situação bastante 

preocupante, principalmente porque afeta diretamente o processo educacional dos 

alunos surdos. Embora esse profissional seja considerado pela professora como 

sendo um “anjo salvador”, acaba sendo considerado “fraco” pelos surdos e, muitas 

vezes, o conteúdo não é transmitido de forma clara: “Há! Há intérpretes! Eles, assim, 
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têm sido os meus anjos, entendeu? Com relação a me ajudar no trabalho, eles me 

ajudam, sim, no trabalho” (PROFESSORA). 

 Partindo da realidade religiosa, na qual a figura do anjo é compreendida a 

partir de três tríades: na primeira, o anjo é reconhecido como guardião; na segunda, 

ele é o príncipe do céu, soldado do criador, protetor; e, por fim, na terceira, a figura 

do anjo é o ser que cuida e defende. Se buscarmos também no dicionário a palavra 

“anjo”, encontramos que se trata de uma ser que protege e defende outro de algo. 

Nesse sentido, ao utilizar tal termo, a professora evidencia a importância do papel 

dos intérpretes na sala de aula. Em função das acepções aventadas acima, cabe o 

questionamento: De que o intérprete defenderia a professora? Deixamos essa 

questão como elemento reflexivo. 

 Durante as aulas, os alunos surdos sempre estavam próximos aos 

intérpretes, e a professora pouco interagia com esses discentes, talvez porque 

pensasse que eles já estariam assistidos pelo intérprete. Mas, ao serem 

questionados em entrevista, os educandos surdos foram categóricos a respeito da 

fluência em Libras desses profissionais: 

  
O intérprete, muitas vezes, não tem chegado no início das aulas, ou falta, 
não pode vir, aí aproveitamos o ouvinte que sabe alguns sinais e nos 
direcionamos a eles, fazemos perguntas. Caso o intérprete chegue, [...] nós 
voltamos para ele. (ALUNO 1). 
  
São bons profissionais, mas algumas palavras e seus significados são 
difíceis. Bons acho que não, são mais ou menos, em alguns momentos. 
(ALUNO 2). 
 
Todos não são fluentes, sabem pouco. Às vezes, os professores escrevem 
algo difícil no quadro e eles tentam nos explicar, tentam, mas ainda não 
entendemos, até os ouvintes passam para eles. Não são fluentes, não, não 
é fácil! Pouco de dificuldade. (ALUNO 3). 

  
 Os alunos enfatizam haver problemas na compreensão do que está 

sendo dito pela professora. Os intérpretes, por vezes, solicitam a ajuda dos 

estudantes ouvintes, isso porque o seu local de atuação os impede de ouvir, de 

interagir e de tirar dúvida com a mediadora do conhecimento, a docente. 

 
O intérprete e os surdos ficam no fundo da sala, não há uma boa 
luminosidade. Verificamos até o término da aula que apenas três surdos 
estavam prestando atenção, mas, por duas vezes, o intérprete parou seu 
trabalho e perguntou ao aluno ouvinte o que a professora havia falado, em 
seguida iniciou uma conversa paralela que não era sobre a aula. (DIÁRIO 
DE CAMPO nº 14). 
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Enquanto os alunos surdos tentam responder olhando para o livro, a presença 
do intérprete é sempre solicitada por eles, para que esse profissional interprete 
em Libras as alternativas. Antes de fazer o que foi solicitado, esse intérprete 
abre o livro e lê, parece estar tentando compreender antes de interpretar, logo 
se dirige aos alunos ouvintes para compreender o que foi solicitado pela 
professora e chama a atenção para explicar a questão. Chamou-nos a 
atenção a localização desse intérprete, no meio da sala de aula, próximo aos 
alunos surdos. (DIÁRIO DE CAMPO nº 23). 

  
  Mesmo com a chegada tardia dos intérpretes de Libras na escola, após o 

início do semestre, foi observada a ausência desses profissionais em algumas aulas. 

Eles justificaram da seguinte forma: 

 
Muitos intérpretes reclamam do atraso do pagamento e eles estão na razão 
deles, porque, às vezes, as pessoas têm que pagar para trabalhar, aí é 
complicado. (INTÉRPRETE 1). 
  
O que desfavorece é isto: as condições de trabalho, a falta de interação da 
equipe pedagógica com os intérpretes, falta de remuneração, isso é o 
principal; a Secretaria da Educação deveria organizar isso antes, porque [...] 
aqui no Estado não tem intérpretes contratados efetivamente em todas as 
escolas e há falta desses intérpretes. Eles precisam fazer contratos e esses 
contratos, às vezes, demoram muito para sair o pagamento do intérprete e, 
às vezes, a gente passa dois, três meses sem receber; isso impede muito, 
porque a gente, tipo, está pagando para trabalhar no início do semestre. 
(INTÉRPRETE 2). 

 
 As vozes ouvidas apresentaram que muitos são os fatores que 

desmotivam o intérprete a não comparecer a seu trabalho; a falta de pagamento foi 

o maior motivo alegado por eles. Com a ausência desses profissionais, a professora 

afirma o seguinte:  

  
Alguns surdos conseguem interagir com os ouvintes. Porém, às vezes, não 
é assim tão bem, mas até agora os alunos que eu tenho, quando os 
intérpretes não estão, eles conseguem; eu consigo falar com eles, mas não 
tão bem como eu queria, porque eu acho que isso é fundamental. 
(PROFESSORA). 

  
 Observamos que os surdos ficavam conversando entre si e, muitas vezes, 

dirigiam-se aos educandos ouvintes, como podemos observar adiante: 

  
Enquanto a professora falava (explicava o assunto abordado), os alunos 
surdos permaneciam escrevendo, mas não receberam aquela informação, 
apenas perceberam que ela falava algo. Em seguida, a professora faz a 
chamada dos alunos, ao chegar nos nomes dos alunos surdos, quem 
respondia por eles eram os alunos ouvintes. (DIÁRIO DE CAMPO nº 10). 

  
 Quanto à atuação dos intérpretes, outro aspecto a ser ressaltado diz 

respeito à vestimenta. Lembramos que o Código de Ética desse profissional orienta 
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que utilize roupas de cores neutras e discretas, para não chamar a atenção dos 

surdos, porque isso atrapalha a concentração na mensagem: 

 
O intérprete se ausentou da sala de aula e os demais alunos surdos 
permaneceram sem a explicação da aula. Outra coisa que foi gritante foi a 
roupa do intérprete: camisa florida de vermelho e branco [...]. (DIÁRIO DE 
CAMPO nº 1). 
 
Nesse momento, chama-nos a atenção o local de interpretação, postura e 
vestuário [...] Mais uma vez, percebemos que uma das alunas surdas se 
voltam à estampa da camisa do intérprete por três minutos; a aluna surda 
estava atenta à estampa de um desenho de um par de sapatos altos. 
(DIÁRIO DE CAMPO nº 9). 

 
 Sentimos a necessidade de perguntar no momento da entrevista se eles 

conheciam o Código de Ética, os quais nos responderam: 

  
Sim! A Secretaria da Educação todo ano nos entrega. [...] eu achei ele bem 
elaborado. (INTÉRPRETE 1). 
  
Conheço o Código de Ética. O Código de Ética que eu falo são as normas 
que estão relatadas e até disponíveis pelo site da Presidência da República. 
Um exemplo seria a neutralidade, neutralidade na tradução, isso é um dos 
pontos principais da tradução ou da interpretação; no caso, eu não posso, 
como intérprete, [...] colocar as minhas opiniões próprias a respeito de um 
conteúdo que eu estou traduzindo. (INTÉRPRETE 2). 

 
 O acesso ao conteúdo contido no Código de Ética possibilita entender os 

conhecimentos necessários na postura profissional. As vestimentas, contudo, 

facilitavam o desvio da atenção dos alunos no momento da explicação do conteúdo 

ministrado pela professora, como vemos nos diários de campo acima, não 

correspondendo às recomendações propostas pelo Código de Ética. Sobre isso, 

Quadros (2004) informa que esse profissional deve ser discreto em sua forma de 

atuar, sem usar roupas e adereços que distraiam os que dependem de seu trabalho.  

 Lacerda (2009) afirma que, além da postura ética, o papel desse 

profissional é articular a comunicação entre os alunos surdos, professores e toda a 

comunidade escolar, reconhecendo ainda a necessidade de estudos sobre as 

singularidades da atuação profissional do tradutor-intérprete no Nível Fundamental e 

Médio de ensino. 

 É importante que os intérpretes educacionais ampliem seu conhecimento 

técnico específico, sobretudo conhecimentos que viabilizem um contato maior com a 

equipe pedagógica da escola, para que esse profissional seja um agente que 

contribua de forma adequada no processo de escolarização de alunos surdos. 
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5.4 A importância da Libras no cotidiano e na aprendizagem de alunos surdos 

 

 Ainscow (2009) compreende a escolarização de maneira abrangente, 

trazendo à luz a educação de pessoas surdas no contexto da escola inclusiva. 

Segundo esse autor, a escolarização se relaciona com o acesso, voltado para o 

direito à matrícula e para a presença na escola; a participação, voltada para o 

engajamento ativo e para o envolvimento na tomada de decisões nas atividades 

escolares; e a aprendizagem, voltada para a aquisição do conhecimento. 

 O acesso à escola pelos alunos surdos foi obtido pela matrícula e pela 

frequência às aulas da escola investigada. Contudo, a comunicação – essencial para 

a efetiva participação na comunidade escolar – era restrita: 

  
Eu me comunico, por exemplo, com o vigia; ele sabe algumas coisas em 
sinais e usa gestos: fluente, não. Com o diretor, não há comunicação, só 
algumas vezes, utilizando gestos, aí dá para compreender algumas coisas 
claramente. Alguns professores não sabem Libras, não sabem quase nada, 
bem pouquinho. (ALUNO 1). 
  
Comunicação com todos eu não tenho, só com os alunos que eu já tenho 
uma certa aproximação e que me ajudam. Com o professor, há uma 
comunicação pouca, mais quando o intérprete está presente, pois ele me 
explica. Com outras pessoas, apenas com gestos ou para fazer alguma 
brincadeira. A comunicação é maior na presença do intérprete, mas, quando 
o professor fala oralmente, eu entendo pouco e se for devagar. (ALUNO 2). 

 
Os ouvintes geralmente conversam entre si. Não sabem sinais. Os ouvintes 
sempre com outros ouvintes, os surdos em língua de sinais falam entre si e 
[...] com o intérprete (ALUNO 3). 

 
 A partir dos nossos diários de campo das observações, identificamos que, 

na maioria das vezes em que o professor dirigia seus questionamentos aos alunos 

ouvintes, os intérpretes de língua de sinais não mediavam a comunicação entre 

ouvintes e surdos.  

 Referindo-se à rotina diária na escola, os discentes surdos apontaram: 

  
A professora vai ao quadro, escreve, e eu copio; às vezes, não entendo, não 
sei o significado, e os alunos ouvintes me explicam; eu também, por exemplo, 
Matemática eles não sabem, eu ajudo também com gestos, eles parecem 
compreender. Tem desenvolvimento, tem comunicação, normal. (ALUNO 1). 
  
A professora geralmente entra na sala, dá bom dia, senta. Então, ela explica 
alguma coisa, eu, sentada, fico prestando atenção, e os demais alunos 
também. Encerra a aula, depois a professora vai embora, e a gente em 
grupo fica fazendo brincadeira, batendo papo, ou fica falando sobre o tema 
da aula que foi difícil, ou discutindo e interagindo sobre as matérias entre 
nós mesmos, com a comunicação ruim, mas a gente tenta resolver, eu e os 
ouvintes. (ALUNO 2). 
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Ao chegar na sala de aula, a professora já está sentada. Olho para ela, 
peço para entrar, e ela balança a cabeça para eu entrar. Me sento, observo 
ela falar; todos ficam atentos. Ela explica, explica e o que ela escreve, as 
palavras que eu não entendo, aí o intérprete passa para nós, os surdos. E, 
às vezes, até os ouvintes nos ajudam quando não compreendemos o que 
está sendo dito pela professora. Alguns ouvintes sabem coisa pouca em 
Libras, mas aí a gente ajuda, passando alguns sinais, e eles nos ajudam: é 
uma troca, é importante. (ALUNO 3). 

  
 Fica evidente uma comunicação restrita, não permitindo aos surdos uma 

compreensão de forma igual àquela que é possibilitada aos ouvintes. Mesmo assim, 

os alunos ouvintes, muitas vezes, tentam ajudar os colegas surdos na compreensão 

quando da ausência do intérprete de Libras. Isso mostra que há interesse dos 

ouvintes pelos seus pares surdos, porém a escola não colabora para estreitar tais 

laços e fomentar o uso da Libras no cotidiano escolar. 

 A professora, em seu discurso, afirmou ter feito um curso básico de Libras 

e confirmou que identificava se seus estudantes surdos estavam entendendo suas 

exposições quando balançavam a cabeça afirmativamente. Contudo, não 

observamos tal situação referida pela educadora no período de nossa pesquisa.  

 É importante que os professores, ao possuir capacitação em Libras, 

utilizem a língua em suas aulas, mesmo que de forma básica, porque os discentes 

surdos, obviamente, sentem-se mais aceitos e acolhidos por um docente que 

respeite sua língua e tente estabelecer contatos interpessoais. Tais contatos podem 

ser intermediados pelos intérpretes.  

 

5.5 O professor e o processo de aprendizagem do aluno surdo 

 

 Durante anos, a educação dos surdos esteve ligada à prática oralista, com 

a ausência da língua de sinais e com a hegemonia de uma perspectiva médica sobre 

a surdez. Em nossa investigação, termos como “alunos especiais” e “problema” se 

apresentam com frequência nas falas da professora de surdos: “É uma experiência 

nova e, assim, eu me preocupo muito, porque sei que tem alguns alunos com esse 

problema que eu não acho nem que seja um problema tão grave assim [...]”. 

 Talvez a educadora esteja ofuscada pela visão clínica que concebe a 

surdez como um problema, impedindo que ela repense suas concepções e práticas 

docentes com esses alunos. Fernandes (2000) aponta a necessidade de clareza com 

relação à competência do profissional da área clínica que atua com pessoas surdas e 

também do profissional da área escolar, no caso, o professor. Mesmo que eles 
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dialoguem a partir das suas áreas de atuação, é mister compreender que o 

“aprendizado” não é sinônimo de “tratamento”.  

 Na vertente bilíngue, o professor não se volta para um “tratamento 

educacional”, mas para a perspectiva do surdo como aluno falante de outra língua a 

ser considerada na organização de currículos e práticas pedagógicas. Contudo, há 

uma carga ideológica na formação do educador que lhe transmite a concepção de 

que o “problema” que os surdos têm não seja tão grave; a própria professora 

percebe que poderia fazer mais para a aprendizagem desses aprendizes, como 

podemos ver: “[...] mas, assim, às vezes, eu acho que eu deixo a desejar, entendeu? 

Eu gostaria de ficar mais tempo com eles, entendeu?” (PROFESSORA). 

 A professora investigada tende a avaliar a aprendizagem de seus 

educandos com base em especificidades que eles possuem por serem surdos. 

Contudo, como a docente não utiliza a Libras, questionamos-lhe se sua avaliação 

apreende, de fato, o nível de aprendizagem escolar de seus discentes surdos: “[...] 

eles já fizeram produções textuais, mas da maneira deles, né? E, assim, eu achei 

perfeito. Eu dei um dez porque eu achei perfeito [...]” (PROFESSORA). 

 Diante do posicionamento anterior, indagamos essa professora a respeito 

do que a teria levado a atribuir nota dez a esses alunos. A resposta foi a seguinte: 

“Foi a coerência, a coesão, não, porque a coesão se dá com conectivos, né! Mas a 

coerência, ele passou algo que tinha começo, meio e fim, entendeu? Mas da 

maneira deles [...]” (PROFESSORA). 

 Segundo a educadora, existe um olhar atento quanto à produção textual 

desses estudantes surdos. Embora ela atribua nota de acordo com a coerência 

textual, também se faz necessário que esses alunos aprendam, de fato, a escrever o 

português. Daí a importância, mais uma vez, de que a língua portuguesa seja 

ensinada como segunda língua para discentes surdos.  

 

5.6 A escola favorece a aprendizagem dos alunos surdos? Vozes dos sujeitos 

 

 A escola é um ambiente que deve favorecer aos alunos a possibilidade de 

adquirir novos conhecimentos. No Ensino Médio, o objetivo seria a consolidação e o 

aprofundamento dos conhecimentos adquiridos nos anos anteriores, permitindo a 

continuidade dos estudos. 



 SANTOS FILHO, Pedro Luiz dos – Dissertação de Mestrado                   97 

 Com relação à compreensão dos sujeitos surdos sobre a função da 

escola como espaço de aprendizagem, temos os seguintes excertos das entrevistas:  

 
Eu aprendo mais ou menos, tudo, não! [...] Porque alguns alunos e eu 
também prestamos atenção nas aulas, mas não compreendemos, há falta 
de comunicação [...] todos prestam atenção, eu e outros surdos observamos 
a aula, não há comunicação, o conteúdo não entra, há uma barreira, é 
difícil. (ALUNO 1). 
 
Aqui na escola e agora no 3º ano [atual 3ª série do Ensino Médio], de 
verdade, os assuntos são mais ou menos claros. É igual à faculdade, muito 
difícil, todas as matérias são profundas [...] sofremos um pouco, é difícil [...] 
falta mais explicação do português. (ALUNO 2).  

 
E os professores não sabem Libras, não temos contato direto com o 
professor. Aprendemos pouco, sim. (ALUNO 3). 

 

 É possível observar nessas “vozes vistas” um sentimento de angústia 

acerca de sua própria aprendizagem. Palavras como “difícil”, “pouco”, “sofrimento” e 

“barreira” são uma constante na fala desses sujeitos.  

 Para a professora, o que favoreceria a aprendizagem de discentes surdos 

seria: 

 
Primeiro, o que vai favorecer é – eu acho que em primeiro lugar – o 
professor; ele precisa ter mais conhecimento com relação à Libras, né. É... 
[tempo em silêncio], assim, eu sempre procuro fazer com que eles fiquem 
em duplas e tem alguns alunos que já falam que conseguem passar para o 
colega o que eles pensam e assim facilita o meu trabalho, certo? 
(PROFESSORA). 

 
 O fato de a educadora não recorrer à Libras impossibilita a identificação 

da compreensão dos alunos surdos. A docente segue ensinando discentes surdos 

sem estabelecer diálogo com eles, sem lançar mão do “pouco conhecimento” de 

Libras que afirmou possuir. Ressaltamos ainda que mediar o contato com o 

conhecimento é bem diferente de estabelecer uma conversa informal quando se 

sabe um pouco de Libras.  

 Para os intérpretes, o professor pode colaborar com a aprendizagem de 

estudantes surdos da seguinte forma: 

 
É dedicação! Assim... [tempo em silêncio], tem que haver interesse tanto 
dos professores como do próprio intérprete de passar, não é fácil, é difícil. 
Bom, é porque eles precisam de reforço, isso é incontestável, se for só 
aquela aula ali de 40 minutos, eles... [tempo em silêncio] é pouco e muitos 
deles estão querendo trabalhar noutro turno, têm outras atividades e, às 
vezes, namoro. Tudo isso desvia o foco, aí complica. (INTÉRPRETE 1). 
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Primeiro, a infraestrutura pedagógica é o principal [...] maior adequação da 
metodologia de ensino e tudo isso, assim, que possa favorecer o processo 
de ensino e aprendizagem do surdo. (INTÉRPRETE 2). 

  
 Pudemos constatar que a comunicação entre surdos e ouvintes era 

bastante restrita, resumindo-se basicamente à mediação realizada pelo intérprete, 

aspecto evidenciado também nos registros dos diários de campo. Com alguns 

alunos ouvintes, a comunicação acontecia de forma descontraída, com gestos, não 

propriamente com a língua de sinais; com os professores, a comunicação era mais 

compreensível quando o intérprete estava presente, como afirmou o Aluno 2. 

 Quando questionados a respeito da avaliação e como é realizada pelos 

professores dentro da escola, os educandos apresentaram as seguintes respostas: 

  
[...] Por exemplo: prova digitada, impressa [...] De um lado, grupo dos 
alunos ouvintes, prova profunda. Os surdos ficam separados. De um lado, 
grupo dos ouvintes, de outro lado, grupo dos surdos. [...] as provas são 
diferentes, para os surdos, são simples. Alguns professores não explicam 
nada antes, já outros professores explicam, sim. Depois dão as provas e o 
intérprete faz a interpretação. (ALUNO 1). 
 
Na verdade, as provas não são fáceis [...] são difíceis. Mas os alunos 
ouvintes também não acham fácil [...] Mas, para os surdos, não há ajuda; 
quando não sabemos algumas palavras, não temos ajuda. Quando os 
ouvintes têm dúvida de alguma coisa nas provas, eles perguntam e os 
professores tiram as dúvidas, mas, para os surdos, há essa falta de 
comunicação e interação. Só quando falta algo em nossa prova, aí eles 
mostram o que falta e nos pedem para fazer, só isso. O professor distribui 
as provas, passa as informações para o intérprete, o intérprete nos passa, 
aí deixa mais claro. Mas se o professor já explicou para todos e o intérprete 
não passou as informações, os surdos se atrasam, os ouvintes já 
compreenderam antes, então o intérprete tem que passar no momento em 
que o professor está falando. (ALUNO 2). 
  
As provas não são fáceis. Para nosso grupo, é muito difícil. [...] O intérprete 
explica para nós. Os ouvintes se ajudam entre si. Mas, para a gente – 
surdos –, já é mais difícil. (ALUNO 3). 

 
 Para os surdos, a avaliação se resume a provas previamente elaboradas 

pelos professores, para as quais, posteriormente, será gerada uma nota; essas 

provas são consideradas difíceis, e o intérprete deve estar atento às informações 

dadas pelo professor para que os aprendizes surdos não se atrasem para finalizar 

sua avaliação. Diferentemente do posicionamento dos alunos, a professora explica 

que sua avaliação é realizada da seguinte forma: “[...] Eu utilizo tudo, eles 

apresentam seminário, eu faço prova, eles fazem resumo, eles fazem fichamento, 

fazem síntese, entendeu? E eu não libero nenhum, seja ele especial ou não”. 
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 A professora informa que a avaliação é realizada com todos, sem 

exceção. Embora os alunos surdos indiquem a prova como meio de avaliação, 

existem outras formas, segundo a educadora, utilizadas como meio de avaliá-los.  

 Ao questionarmos acerca da compreensão da aula por parte dos alunos 

surdos, obtivemos estes posicionamentos:  

 
Entendo mais ou menos, porque parecem profundas as explicações; eu fico 
olhando, entender claro, perfeito, não entendo! Mais ou menos. Tem visual, 
exemplo: o material do professor de Português, tem o quadro, ele escreve, 
explica, ensina. Aí tem letras ou frases que a gente não compreende, de 
novo ele explica, escrevendo no quadro, porque Português combina 
profundo. Outro professor, o de Biologia, usa desenho, corpo humano mais 
animais e as palavras, mostrando várias vezes, sempre. (ALUNO 1).  
 
Entendo não, pouquinho. O professor fala rápido, aí eu não entendo! Mas, 
se ele falar devagar, eu entendo pouquinho, aí eu entendo. Se for rápido 
demais, eu não entendo. [...] eles ajudam, eles escrevem uma palavra no 
quadro, se os alunos não conhecem, os professores escrevem no quadro 
novamente, eles ajudam fazendo ligação entre o que eles escreveram a 
partir de frase por frase, e aí eu vou entendendo mais claro [...]. Os surdos 
entendem, se for falar oralmente, eles não entendem, só se escrever, aí 
eles entendem [...]. (ALUNO 2). 
  
Não entendo, porque não entendo todas as palavras que eu vejo, são 
palavras difíceis. Os alunos ouvintes me ajudam, o professor também. [...] 
Português é muito difícil, só palavras, palavras; eu olho, é difícil, o intérprete 
ajuda, explica, eu vejo, mas, mesmo assim, é difícil a escrita; História é 
difícil, Inglês, Biologia é pouco fácil, Português é pesado, Espanhol também 
mais ou menos. (ALUNO 3). 

  
 Os alunos afirmam a dificuldade de compreensão das aulas ministradas 

pela professora, mesmo com a presença do intérprete de Libras. Esses discentes 

apontaram tal dificuldade não apenas na disciplina de Língua Portuguesa, mas 

também em disciplinas como História, Espanhol, Biologia e Inglês. 

 

5.7 As finalidades do Ensino Médio 

 

 O Ensino Médio é conhecido como etapa final da Educação Básica, é 

compreendido também como etapa da escolarização que prepara para a vida e para 

o trabalho. Essa preparação humana e profissional está relacionada aos 

conhecimentos do currículo escolar, desde que na sociedade “[...] todos desfrutem 

igualmente das mesmas condições de acesso aos bens materiais e culturais 

socialmente produzidos” (KUENZER, 2000, p. 26). 
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 Para essa etapa, os desafios são tornar o aluno cidadão e conhecedor 

pleno de seus direitos, bem como prepará-lo para o ingresso no mercado de 

trabalho, porém:  

 
O cenário do ensino médio brasileiro tem apresentado complexidade 
crescente, com importantes mudanças qualitativas e quantitativas que 
articulam tanto dificuldades quanto avanços nas estratégias e ações nesse 
nível de ensino, gerando processos inclusivos, exclusivos e de seleção 
educacional e social. (KRAWCZYK, 2013, p. 1).  

  
 Dessa forma, o trabalho, a aprendizagem e a inclusão de todos se tornam 

os principais desafios do Ensino Médio. 

 
Ao assumir que os compromissos do Ensino Médio referem-se a todos os 
adolescentes, independentemente de sua origem de classe, é preciso 
destacar o papel da escola pública na construção de uma proposta 
pedagógica que propicie situações de aprendizagem variadas e significativas 
a seus estudantes, de modo geral pauperizados economicamente, e, em 
conseqüência, cultural e socialmente. (KUENZER, 2000, p. 29). 

 
 Ampliamos a ideia da autora quando fala da responsabilidade que o 

Ensino Médio tem com todos os adolescentes; independentemente de sua origem 

de classe, é preciso esclarecer que esses adolescentes, todos, inclusive alunos 

surdos adolescentes, têm direito à escolarização no Nível Médio. 

 Atualmente, o Ensino Médio no Brasil possui duração mínima de três 

anos, tendo como finalidade:  

 
I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 
disciplina. (BRASIL, 2013b, p. 24). 

 
 Com relação à finalidade de consolidação e ao aprofundamento dos 

conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental com vistas à continuidade dos 

estudos, os sujeitos esclareceram: 

 
Eu aprendo mais ou menos; tudo, não! É difícil. Porque alguns alunos e eu 
também prestamos atenção nas aulas, mas não compreendemos, há falta 
de comunicação, e outros alunos, igual, não entendem. Também algumas 
coisas podem ser profundas demais, os professores sabem demais, 
dominam o conteúdo, explicam, todos prestam atenção, eu e outros surdos 
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observamos a aula, não há comunicação, o conteúdo não entra, há uma 
barreira, é difícil. Falta, por exemplo, explicar, uma explicação que supere; 
outro, outros faltam, a professora sabe ‘zero’ de sinais. (ALUNO 1). 

 
Aqui na escola e agora no 3º ano [atual 3ª série do Ensino Médio], de 
verdade, os assuntos são mais ou menos claros. É igual à faculdade, muito 
difícil, todas as matérias são profundas [...] sofremos um pouco, é difícil [...] 
falta mais explicação do português. (ALUNO 2). 
 
Eu chego na escola, olho para o quadro, começo a escrever, mas absorver o 
conteúdo, decorar, desenvolver a inteligência, não tenho como, é difícil, é 
pouco. Verdade! Claro? Não tem, é pouco. E os professores não sabem 
Libras; não se tem contato direto com o professor. É pouco, sim. (ALUNO 3). 

  
 O aprofundamento dos conhecimentos está aquém do esperado para o 

Ensino Médio, conforme os sujeitos surdos de nossa pesquisa nos atestaram. As 

falas evidenciam o reconhecimento da dificuldade na compreensão dos conteúdos 

escolares ministrados, além de uma comunicação deficiente entre professor e 

alunos surdos. O Ensino Superior parece um alvo inatingível, e não uma 

possibilidade concreta. 

 Com relação ao objetivo do Ensino Médio de preparação para o trabalho 

e para o exercício de cidadania, os estudantes surdos evidenciaram não ter ainda 

perspectivas de continuidade de estudos no Ensino Superior ou sobre uma possível 

carreira profissional: 

 
Estou pensando em um curso, Automação Industrial, dentro de fábricas, 
essas coisas. Sinto que o curso de Letras/Libras não combina comigo. 
(ALUNO 1). 
 
Depois que o 1º, 2º e 3º ano [atuais 1ª, 2ª e 3ª séries] acabarem, o que eu 
vou fazer? Não sei! Faculdade? Não sei. (ALUNO 2). 
 
Depois que eu terminar o Ensino Médio, me formar, ainda não sei o que eu 
vou fazer. Acho tudo muito difícil, não entendo muito bem, ainda estou em 
dúvida. (ALUNO 3). 

 
 Espera-se que esses alunos tenham a perspectiva de continuar seus 

estudos e/ou ampliar o preparo para ingressar no mercado de trabalho ao final do 

Ensino Médio. Nas “vozes vistas” dos surdos prestes a concluir o Ensino Médio, 

observamos não haver perspectiva de continuidade dos estudos ou de acesso ao 

mercado laboral.  

 Para Lane (1992), o fracasso escolar das pessoas surdas as leva para 

lugares subalternos no mercado de trabalho, e isso é um dos reflexos do descaso 

com a educação desse grupo. Os surdos, muitas vezes, são conduzidos a trabalhos 

que não correspondem às suas capacidades.  
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 Com relação ao objetivo do Ensino Médio no que é denominado de 

aprimoramento do educando como pessoa humana, com a tríade ética, autonomia 

intelectual e pensamento crítico, afirmamos, assentados em Saviani (2000, p. 1), 

que: “[...] a educação institui o homem que é a referência tanto para a ética como 

para a cidadania, então a educação resulta o conceito central na trilogia indicada”. 

 Questionamos aos aprendizes surdos sobre o ato de estudarem em uma 

escola de Ensino Médio, ao que nos responderam: 

 
Combinar, aprender. Estudar é abrir o livro, ler, aprender. (ALUNO 1). 
 
O significado é próprio, igual a estudar. Por exemplo, estudo fácil é algo 
profundo, difícil e profundo. Para o surdo, não é tão bom [...], os ouvintes 
também têm dificuldade, mas, para nós, surdos, a dificuldade é maior, é 
mais ou menos. (ALUNO 2). 
 
Essa palavra não sei exatamente o que é. Estudar é ler, estudar é 
importante, entender. (ALUNO 3). 

 
 Os dados apontam que o Ensino Médio não permitiu aos participantes 

aprofundar os conhecimentos anteriormente adquiridos, fato que se evidencia na 

própria forma como compreendem o significado de “estudar no Ensino Médio”. 

 Os alunos surdos assim se posicionaram ao relatar como aprenderam 

Libras:  

 
[...] aprendi Libras com seis anos, mas dentro da escola não havia 
intérprete, faltava a língua de sinais. (ALUNO 1). 
 
Aprendi Libras com oito anos. Eu lembro a história na minha família e, 
quando eu ainda era criança, eu não sabia de nada; mamãe falava comigo 
oralmente, e eu não entendia [...]. (ALUNO 2). 
 
Antes, quando eu era criança, eu ainda não sabia Libras, até os dezessete 
anos. Aos dezesseis anos, havia uma barreira na minha comunicação; eu 
não entendia em Libras, minha mãe não ajudava, porque ela também não 
sabia. (ALUNO 3). 

 
  Mesmo com seis e oito anos de idade, já se considera um período em que 

a criança perdeu tempo de exposição à sua língua natural. O aprendizado tardio da 

Libras interfere no processo de escolarização de estudantes surdos (FERNANDES, 

2000; MACHADO, 2008). Embora a escola garanta a presença do intérprete de 

Libras em sala de aula no Ensino Médio, reconhecemos que apenas isso não é 

suficiente; questões como currículo e gestão escolar, além de formação do professor 

e do intérprete, devem ser consideradas no contexto de uma escola que almeja 

alcançar seus objetivos na escolarização de todos os discentes. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No Brasil, a escolarização de surdos tem representado um desafio 

premente tanto para a Educação Básica quanto para a Educação Superior. No que 

tange ao Ensino Médio – marcado por certo elitismo –, a presença de surdos 

começa a se ampliar, quando ainda não temos a universalização desses anos finais 

da Educação Básica para toda a população.  

 Em geral, pesquisas evidenciam que as escolas reconhecem as 

especificidades de alunos surdos, contudo, em seu chão, ainda se constroem práticas 

a partir de um currículo pensado e aplicado em português, com a Libras aparecendo 

sempre como um apoio (SOARES; LACERDA, 2004; SOUZA, 1998). A concepção da 

Libras, na sua dimensão linguística e na comunicação legítima das pessoas surdas, 

tem sido defendida tanto por pesquisadores (LACERDA, 1998; MOURA, 2000; 

QUADROS, 2004; SÁ, 2011) quanto pela legislação brasileira (BRASIL, 2002, 2005).  

 Observamos também a existência de uma diversidade de concepções 

sobre educação de surdos, o que tem gerado embates entre as formas de 

escolarizar pessoas surdas. A presença de estudantes surdos na escola regular, por 

sua vez, coloca professores, estudantes ouvintes e outros profissionais da educação 

diante do desafio de lidar com membros da comunidade escolar que se comunicam 

por meio de uma língua gestual e espacial. 

 No Ensino Médio, é esperado que um discente surdo – falante da Libras – 

possa se beneficiar de processos de ensino com a presença de um                

tradutor-intérprete dessa língua e com o suporte de metodologias atentas às suas 

peculiaridades. Frisamos novamente que o objetivo geral da dissertação foi analisar 

o processo de escolarização de alunos surdos no Ensino Médio em uma escola 

pública estadual no município de Natal, Rio Grande do Norte.  

 Realizamos um estudo de caso de base qualitativa, com a intenção de dar 

“voz” aos atores mais diretamente envolvidos com a inclusão de surdos na sala de 

aula: os próprios alunos surdos, a professora de Língua Portuguesa e os intérpretes 

de Libras, bem como mostrar recortes do cotidiano de uma escola de Ensino Médio 

que acolhia 22 educandos surdos. 

 O Plano Político-Pedagógico da escola investigada, embora alinhado às 

exigências legais relativas ao Ensino Médio, não evidenciava projetos ou ações 

voltadas para os alunos surdos ou com outras necessidades educacionais especiais. 
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 Quanto ao primeiro objetivo específico, “analisar o papel exercido pelo 

intérprete de Libras e a participação do aluno surdo em atividades propostas pelos 

professores em sala de aula”, identificamos intérpretes com vínculo empregatício 

temporário, o que implica formas precarizadas de inserção desse profissional, tais 

como: sua chegada tardia na escola, três meses após o início do ano letivo. Os 

intérpretes tinham um papel fundamental na sala de aula: no contato entre os alunos 

surdos e a professora e no acesso desses discentes ao conteúdo curricular via Libras.  

 Contudo, aspectos da prática dos intérpretes revelaram a necessidade de 

uma formação voltada para o exercício da interpretação de Libras no espaço da sala de 

aula. Ressaltamos ainda que esses profissionais investigados não tinham acesso aos 

conteúdos e ao planejamento das aulas da professora, bem como a docente não 

mantinha interações que facilitassem o trabalho desses profissionais em sala de aula.  

 Os aprendizes surdos participavam das aulas de forma mais precisa 

sempre que havia intérpretes, embora tenham referido dificuldades de compreensão 

dos conteúdos curriculares mediados por estes. Os surdos, sempre juntos em um 

canto da sala nas aulas expositivas, participavam de atividades em grupos mistos 

(alunos ouvintes e surdos), quando propostas pela professora, e mantinham 

contatos sociais restritos com seus pares ouvintes. 

 Mesmo com a garantia da presença do intérprete em sala de aula, a 

escola não assegurava metodologias que permitissem ampliar o acesso ao 

conhecimento curricular pelos surdos.  

 No que diz respeito ao segundo objetivo, “evidenciar como alunos surdos 

concebem seu processo de escolarização no Ensino Médio”, podemos considerar 

formas precarizadas de acesso e inclusão escolar, visto que finalizavam o Ensino 

Médio com uma faixa etária superior à esperada: os surdos tinham 20, 22 e 28 anos 

de idade. A entrevista revelou um acesso tardio dos mesmos à Libras, reclamações 

de que não compreendiam o conteúdo e, inclusive, falta de perspectiva desses 

sujeitos na continuidade de seus estudos via acesso ao Ensino Superior ou de 

ingresso no mercado de trabalho. Por vezes, as “vozes vistas” expressaram palavras 

como “sofrimento” e “dificuldade” para indicar o cotidiano das suas aulas. 

 Sobre o terceiro objetivo específico, “descrever como uma professora 

ouvinte e os intérpretes de Libras compreendem seu trabalho com os estudantes 

surdos”, constatou-se que a interação entre a educadora participante da pesquisa 

(que afirmou ter feito um curso básico de Libras) e seus alunos surdos era precária. 
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Sequer havia uso de sinais que indicassem cumprimentos aos educandos ou 

interesse da docente com relação ao trabalho dos intérpretes, denominados por ela de 

“anjos da guarda”. Para a professora, seria necessária uma formação específica para 

que se sentisse mais habilitada para o trabalho em salas de aula com discentes 

surdos. Frisamos que as aulas eram majoritariamente expositivas, o que desfavorecia 

a participação tanto de alunos ouvintes quanto de surdos, os quais utilizam a Libras e 

necessitam de recursos visuais para ampliar sua compreensão dos conteúdos 

curriculares. 

 Os intérpretes, por sua vez, compreendiam a importância de seu trabalho no 

contexto escolar, mas não solicitavam à docente o planejamento das aulas ou 

informações sobre o conteúdo a ser ministrado, o que indica ausência de articulação 

entre o trabalho pedagógico e o de interpretação de Libras, evidência de que na escola 

investigada essa língua não é considerada na organização curricular e nos projetos. 

 Defendemos a necessidade de a escola investigada: a) repensar seu 

currículo com o intuito de atender às especificidades linguísticas e sociais dos alunos 

surdos e b) garantir a presença e a participação dos intérpretes nos planejamentos de 

aulas com os docentes e nos momentos de planejamento geral, possibilitando que 

ambos possam, dentro de suas especificidades profissionais, estabelecer parcerias 

com vistas ao acesso do conhecimento escolar pelos estudantes surdos. 

 A escola investigada evidencia os dilemas peculiares à inclusão de 

discentes surdos no Ensino Médio, ou seja, não basta a presença do intérprete de 

Libras, é preciso garantir aos surdos o compartilhamento de sua língua no cotidiano da 

escola para poderem “[...] vivenciar amplamente a polissemia desta língua, tão rica e 

importante para sua constituição como sujeito” (SOARES; LACERDA, 2004, p. 127). É 

necessário ainda um olhar sobre a formação docente na perspectiva de que 

estudantes surdos dependem não apenas de intérpretes, mas do interesse e da 

atenção de seus professores a fim de se criar vínculos. Isso remete à formação 

continuada de docentes sensíveis às demandas e peculiaridades de todos os seus 

alunos, sejam surdos ou apresentem deficiências de ordem física ou cognitiva. 

 Na perspectiva do Ensino Médio, a Libras pode ser contemplada em 

projetos de trabalho que visem à disseminação da concepção da surdez como 

diferença linguística e cultural no contexto escolar. A formação continuada de 

professores e intérpretes e a reorganização curricular mostram-se relevantes para a 

construção de uma escola que seja, de fato, bilíngue.   
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (PARA A 

PROFESSORA) 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DA PESQUISA 

“ESCOLARIZAÇÃO DE SURDOS NO ENSINO MÉDIO EM NATAL/RN: VENDO E 

OUVINDO VOZES” 

  

 O aluno do Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Pedro Luiz dos 

Santos Filho, desenvolve a pesquisa Escolarização de surdos no Ensino Médio em 

Natal/RN: vendo e ouvindo vozes. 

 A finalidade deste trabalho é analisar o processo de escolarização de 

alunos surdos na perspectiva inclusiva em uma escola pública estadual no município 

de Natal, Rio Grande do Norte (RN), com atenção à organização da rede de ensino 

da Escola Estadual Prof. Anísio Teixeira, localizada no município de Natal/RN, em 

atendimento às especificidades de estudantes surdos.  

 Convidamos você a participar desta pesquisa que será desenvolvida no 

período de junho de 2014 a dezembro de 2014, após a aprovação do Comitê de 

Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Acredita-se que a sua 

participação neste estudo proporcionará a oportunidade de refletir sobre a educação 

de surdos e sobre seu processo de escolarização. 

 Os instrumentos de pesquisa transitarão por observações, entrevistas 

semiestruturadas, com base no método de estudo de caso. 

 As observações corresponderão ao roteiro previamente elaborado pelo 

pesquisador e serão realizadas nas salas de aula, bem como nos demais 

espaços escolares. Sua realização visa à análise e à problematização de 

situações didático-pedagógicas desenvolvidas pelos docentes em contato com 

aluno(s) surdo(s). 
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 Antes da entrevista, apresentaremos um termo de consentimento para o 

uso de imagem e som de voz, para que você nos permita usá-las para fins desta 

pesquisa, mediante a leitura e a compreensão feitas por você. O termo de uso de 

imagem e som de voz estará junto ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 Durante as entrevistas, ser-lhe-ão dirigidos questionamentos relacionados 

à sua prática docente e ao desafio de incluir estudantes com surdez em classes 

comuns de ensino, bem como aos alunos surdos acerca de seu processo de 

escolarização. Essas entrevistas serão gravadas e sua audiência será reservada a 

análise do pesquisador. 

 Os resultados da pesquisa serão disponibilizados a todos os 

participantes. Todas as informações obtidas permanecerão confidenciais, sendo 

utilizados codinomes para manter o anonimato dos participantes. Tais informações 

serão empregadas somente para o relatório de pesquisa e para este estudo. Após o 

término deste, todas as informações serão guardadas com o pesquisador, com o 

acesso somente dele e de sua orientadora. 

 É relevante esclarecer que sua participação é completamente 

voluntária. Sua decisão de não participar ou de se retirar em qualquer momento 

não terá qualquer implicação para você. Como uma pesquisa que lida com seres 

humanos, este estudo pode apresentar riscos aos participantes, como 

constrangimentos nos momentos de observação ou na entrevista. Caso o 

participante sinta-se afetado, haverá ressarcimento das informações prestadas e 

a possibilidade de não autorização de utilizar os dados coletados. Quanto aos 

benefícios, a pesquisa pode possibilitar um panorama descritivo das práticas 

pedagógicas na escola investigada.  

 Esses dados podem possibilitar à coordenação e aos docentes da escola 

momentos de reflexão e de planejamento pedagógico a partir da realidade da escola 

investigada. Qualquer dúvida em relação à pesquisa ou em caso de desistência, 

você poderá se comunicar pelos contatos abaixo: 

 

Pesquisador: Pedro Luiz dos Santos Filho 

Tel.: (84) 9625.9909 

E-mail: <pedrojr3@yahoo.com.br> 

Orientadora: Prof.a Dr.a Rita de Cássia Barbosa Paiva Magalhães 

E-mail: <ritafora@hotmail.com> 

mailto:ritafora@hotmail.com


 SANTOS FILHO, Pedro Luiz dos – Dissertação de Mestrado                   120 

 
 Eu, ______________________________________________________, fui 

esclarecido(a) sobre a pesquisa: Escolarização de surdos no Ensino Médio em 

Natal/RN: vendo e ouvindo vozes, e concordo em participar dela e que meus dados 

sejam utilizados em sua realização. 

Natal, ____________, de____________________ de 2014. 

Assinatura:_______________________________________ 

 

Nota: O presente termo terá duas vias, uma ficará à guarda do pesquisador e a outra 

via ficará sob posse do próprio participante da pesquisa. 

 

 

___________________________________________________________ 

Pedro Luiz dos Santos Filho – Pesquisador  

 

____________________________________________________________ 

Prof.a Dr.a Rita de Cássia Barbosa Paiva Magalhães – Orientadora 
 
 

Natal, ___________ de 2014. 

 

 

Campus Universitário – Lagoa Nova – 59072-970 – Natal/RN 
Telefone: (84) 3342-2270 

Home page: <www.ppged.ufrn.br> – E-mail: <ppged@ce.ufrn.br> 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ppged.ufrn.br/
mailto:ppged@CE.ufrn.br
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (PARA 

O ALUNO SURDO) 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DA PESQUISA 

ESCOLARIZAÇÃO DE SURDOS NO ENSINO MÉDIO EM NATAL/RN: VENDO E 

OUVINDO VOZES 

 

 O aluno do Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Pedro Luiz dos 

Santos Filho, desenvolve a pesquisa Escolarização de surdos no Ensino Médio em 

Natal/RN: vendo e ouvindo vozes. 

 A finalidade deste trabalho é analisar o processo de escolarização de 

alunos surdos na perspectiva inclusiva em uma escola pública estadual no município 

de Natal, Rio Grande do Norte (RN), com atenção à organização da rede de ensino 

da Escola Estadual Prof. Anísio Teixeira, localizada no município de Natal/RN, em 

atendimento às especificidades de estudantes surdos.  

 Convidamos você a participar desta pesquisa que será desenvolvida no 

período de junho de 2014 a dezembro de 2014, após a aprovação do Comitê de 

Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Acredita-se que a sua 

participação neste estudo proporcionará a oportunidade de refletir sobre a educação 

de surdos e sobre seu processo de escolarização. 

 Os instrumentos de pesquisa transitarão por observações, entrevistas 

semiestruturadas, com base no método de estudo de caso. 

 As observações corresponderão ao roteiro previamente elaborado pelo 

pesquisador e serão realizadas nas salas de aula, bem como nos demais 

espaços escolares. Sua realização visa à análise e à problematização de 

situações didático-pedagógicas desenvolvidas pelos docentes em contato com 

aluno(s) surdo(s). 
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 Antes da entrevista, apresentaremos um termo de consentimento para 

o uso de imagem e som de voz, para que você nos permita usá-las para fins 

desta pesquisa, mediante a leitura e a compreensão feitas por você. O termo de 

uso de imagem e som de voz estará junto ao Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

 Durante as entrevistas, ser-lhe-ão dirigidos questionamentos relacionados 

à sua visão como aluno sobre a prática docente, bem como a relação entre alunos 

surdos e seus colegas ouvintes, como também o seu processo de escolarização da 

Pré-Escola ao Ensino Médio, buscando diferenciar possíveis práticas que 

beneficiem, ou não, tanto ao aluno surdo quanto ao aluno ouvinte. Essas entrevistas 

serão gravadas e sua audiência será reservada para análise do pesquisador. 

 O roteiro das perguntas será gravado em Libras pelo próprio pesquisador 

proficiente em língua de sinais, a fim de dar mais clareza às perguntas feitas ao 

respondente surdo.  

 Ressaltamos também que todo o TCLE será gravado em Língua 

Brasileira de Sinais, salvo em DVD e entregue ao aluno surdo, com o objetivo de dar 

mais esclarecimento através de sua língua, pois entendemos que, para ser 

considerado um procedimento ético esclarecido, é necessário um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido na própria língua do respondente da pesquisa. 

 Os resultados do estudo serão disponibilizados a todos os participantes. 

Todas as informações obtidas permanecerão confidenciais, sendo utilizados 

codinomes para manter o anonimato dos participantes. As informações serão 

empregadas somente para o relatório de pesquisa e para este estudo. Após o 

término deste, todas as informações serão guardadas com o pesquisador, com o 

acesso somente dele e de sua orientadora. 

 É relevante esclarecer que sua participação é completamente 

voluntária. Sua decisão de não participar ou de se retirar em qualquer momento 

não terá qualquer implicação para você. Como uma pesquisa que lida com seres 

humanos, este estudo pode apresentar riscos aos participantes, como 

constrangimentos nos momentos de observação ou na entrevista. Caso o 

participante sinta-se afetado, haverá ressarcimento das informações prestadas e 

a possibilidade de não autorização de utilizar os dados coletados. Quanto aos 

benefícios, a pesquisa pode possibilitar um panorama descritivo das práticas 

pedagógicas na escola investigada.  



 SANTOS FILHO, Pedro Luiz dos – Dissertação de Mestrado                   123 

 Esses dados podem possibilitar à coordenação e aos docentes da escola 

momentos de reflexão e de planejamento pedagógico a partir da realidade da escola 

investigada. Qualquer dúvida em relação à pesquisa ou em caso de desistência, 

você poderá se comunicar pelos contatos abaixo: 

 

Pesquisador: Pedro Luiz dos Santos Filho 

Tel.: (84) 9625.9909 

E-mail: <pedrojr3@yahoo.com.br> 

Orientadora: Prof.a Dr.a Rita de Cássia Barbosa Paiva Magalhães 

E-mail: <ritafora@hotmail.com> 

 

 

Eu, ___________________________________________________, fui esclarecido(a) 

sobre a pesquisa: Escolarização de surdos no Ensino Médio em Natal/RN: vendo e 

ouvindo vozes, e concordo em participar dela e que os meus dados sejam utilizados 

em sua realização. 

Natal, ____________, de____________________ de 2014. 

Assinatura:_______________________________________ 

 

Nota: O presente termo terá duas vias, uma ficará à guarda do pesquisador e a outra 

via ficará sob posse do próprio participante da pesquisa. 

 

 

___________________________________________________________ 

Pedro Luiz dos Santos Filho – Pesquisador  

 

____________________________________________________________ 

Prof.a Dr.a Rita de Cássia Barbosa Paiva Magalhães – Orientadora 
 
 

Natal, ___________ de 2014. 

 

 

Campus Universitário – Lagoa Nova – 59072-970 – Natal/RN 
Telefone: (84) 3342-2270 

Home page: <www.ppged.ufrn.br> – E-mail: <ppged@ce.ufrn.br> 

mailto:ritafora@hotmail.com
http://www.ppged.ufrn.br/
mailto:ppged@ce.ufrn.br
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APÊNDICE C – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO E 

SOM DE VOZ 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 
 
 Eu,________________________________________________________, 

depois de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada Escolarização de 

surdos no Ensino Médio em Natal/RN: vendo e ouvindo vozes poderá trazer e de 

entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, bem 

como de estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, 

por meio deste termo, os pesquisadores Pedro Luiz dos Santos Filho e Rita de 

Cássia Barbosa Paiva Magalhães a realizar a gravação de minha entrevista sem 

custos financeiros a nenhuma parte. 

 Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos 

pesquisadores acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1.  Poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2.  Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar 

informações para a pesquisa aqui relatada e outras publicações dela 

decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais; 

3.  Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de 

publicação das informações geradas; 

4.  Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente 

poderá ser feita mediante minha autorização; 

5.  Os dados coletados serão guardados por cinco anos, sob a 

responsabilidade do pesquisador coordenador da pesquisa, Pedro Luiz 

dos Santos Filho, e, após esse período, serão destruídos; e 

6.  Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer 

momento e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha 

entrevista. 

 
Natal,____________ de _______________ de 2014. 
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_______________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 

 

 

ESTE DOCUMENTO SERÁ ELABORADO EM DUAS VIAS; UMA FICARÁ COM O 

PARTICIPANTE E OUTRA COM O PESQUISADOR RESPONSÁVEL. 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

 

 

PESQUISA: ESCOLARIZAÇÃO DE SURDOS NO ESINO MÉDIO EM NATAL/RN: 

VENDO E OUVINDO VOZES 

 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DA SALA DE AULA 

 

Os aspectos relevantes a serem observados para atender aos objetivos desta 

pesquisa são: 

 

1- Organização da sala de aula e do espaço físico; 
 

2- Procedimentos de ensino; 
 

3- Instrumentos de avaliação; 
 

4- Relação do professor com aluno(s) surdo(s) em sala de aula; 
 

5- Participação do(s) aluno(s) em sala de aula; 
 

6- Interação entre aluno(s) surdo(s) e ouvintes. 
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APÊNDICE E – ROTEIROS DE PERGUNTAS PARA A ENTREVISTA 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

 

PESQUISA: ESCOLARIZAÇÃO DE SURDOS NO ENSINO MÉDIO EM NATAL/RN: 

VENDO E OUVINDO VOZES 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS ALUNOS SURDOS 

 

1- Por que você escolheu esta escola? 

2- Esta escola dispõe de intérprete de Libras e quantos são? 

3- Seus professores sabem Libras? 

4- Como se dá sua relação com o professor em sala de aula? 

5- Com quem você se comunica na escola? 

6- O que você compreende sobre escolarização? 

7- Você compreende o que seus professores explicam? 

8- Seus professores utilizam materiais em sala de aula que facilitam sua 

aprendizagem? 

9- A quem você se dirige em caso de dúvidas do conteúdo ensinado em sala de aula? 

10-  Você se sente motivado para ir à escola? 

11-  O que você considera positivo e negativo dentro de sua escola? 

12-  Para você, qual a função do intérprete dentro da escola? 

13-  Em sua opinião, a organização da sala de aula favorece sua aprendizagem? 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA A PROFESSORA 

 

1- De que maneira você organiza o espaço em sua sala de aula? 

2- Quais os procedimentos de ensino que você mais utiliza em sala de aula, tendo 

em vista alunos surdos? 
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3- Como você avalia o processo de ensino e aprendizagem do(s) seu(s) aluno(s) 

surdo(s) e que instrumento(s) de avaliação você adota? 

4- Em sua opinião, o que favorece o aprendizado de seu(s) aluno(s) surdo(s)? 

5- Você utiliza Libras em sala de aula? 

6- Há intérpretes em sua sala de aula? Se há, fale se eles participam do 

planejamento das aulas e qual a contribuição desses profissionais. 

7- Caso não haja intérpretes na escola, qual a estratégia utilizada por você para 

saber se seu(s) aluno(s) surdo(s) compreendeu(ram) o conteúdo ministrado? 

8- Como você descreve sua experiência com alunos surdos? 

9- O que você compreende sobre escolarização de alunos com surdez? 

10- Você é informada que receberá em sua sala de aula alunos surdos?  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS PARA O INTÉRPRETE 

 

1. Há quanto tempo você trabalha como intérprete? 

2. Qual a sua formação? 

3. Onde se deu sua formação em Libras? 

4. Nesta escola, você trabalha há quanto tempo? 

5. Você já trabalhou como intérprete em outras escolas? 

6. Você participa do planejamento das aulas dos professores? 

7. Você frequenta reunião de planejamento da escola? 

8. Há algum impedimento religioso que lhe impeça de participar de festas 

realizadas para os alunos da escola? 

9. O professor fornece o material com antecedência para a devida tradução? 

10. Qual a sua opinião sobre o processo de ensino e aprendizagem dos alunos surdos? 

11. Você consegue sozinho interpretar todas as aulas? É suficiente? 

12. Você conhece o Código de Ética que rege sua profissão? Poderia exemplificar? 

13. Para você, o que favorece o aprendizado dos educandos surdos? 

14. Qual a sua atitude quando os surdos o procuram para tirar dúvidas de alguma 

disciplina? 

15. Você é funcionário efetivo da escola? 

16. Em sua opinião, o que desfavorece a permanência do intérprete na escola? 

17. Como o professor pode ajudar você a melhorar a qualidade de seu trabalho de 

interpretação? 
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APÊNDICE F – CONSTRUÇÃO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO EM LIBRAS 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

 

PESQUISA: ESCOLARIZAÇÃO DE SURDOS NO ENSINO MÉDIO EM NATAL/RN: 

VENDO E OUVINDO VOZES 

 

“Conhecer o mundo pela visão significa, 

ainda, desenvolver um código visual com 

o qual os surdos associam significado e 

significante a partir das informações 

visuais que extraem do meio.”  

(Farias, 2009, p. 39) 

 

 
 Compreendemos que nossa língua é o principal meio de acesso às 

informações; com ela podemos transmitir e compreender o mundo à nossa volta. 

Nesse sentido vem corroborar a fala de Strobel (2009), quando diz que, para o 

sujeito surdo ter acesso às informações e conhecimentos e até mesmo para 

construir sua identidade, é fundamental criar uma ligação a partir de sua língua, a 

Língua Brasileira de Sinais (Libras). Vale salientar que essa autora é surda e que, 

em seu livro, aborda a cultura surda. No capítulo que tomamos como ponte, a autora 

supracitada escreve dizendo que a língua também é para os surdos um artefato 

cultural, linguístico.  

 Na construção de nosso Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em 

Língua Brasileira de Sinais (TCLE-Libras), tivemos o cuidado de realmente 

esclarecer e informar a nossos sujeitos de pesquisa utilizando sua própria língua. 

Isso para favorecer acesso à informação de um documento desconhecido por muitas 

dessas pessoas surdas que participaram de nossa pesquisa. 
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 Contamos com a participação da Prof.ª Simone Patrícia Soares de Souza, 

especialista em Língua Brasileira de Sinais, surda, prestando orientação e 

consultoria de sinais para adequar à interpretação do TCLE-Libras, ajudando a 

manter a validação da interpretação em língua de sinais e assegurando a seriedade 

do referido documento. 

 Com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em língua 

portuguesa em mãos, na modalidade escrita, passamos ao processo de construção 

da tradução e interpretação desse documento. Esse processo se deu em várias 

cenas, as quais descreveremos adiante.  

 

Cena 1  

 

 Abrindo as cortinas da construção da informação em Língua Brasileira de 

Sinais, passamos nesse primeiro ato à elaboração do apoio em língua portuguesa, 

ou seja, construção de uma espécie de transcrição para Libras. Pesquisadoras como 

Bernardino (2000), Felipe (2001), Ferreira (2010) Quadros e Karnopp (2004) 

denominam esse processo como Sistema de Transcrição para a Libras e/ou Sistema 

de Notação em Palavras. Para exemplificar, temos um diálogo trazido em Felipe 

(2001): 

 
Diálogo – “Família” 

Língua Portuguesa Língua de Sinais 

A) Você mora sozinho? A) VOCÊ MORA SOZINH@?27 

B) Não, eu moro com minha família. B) NÃO, FAMÍLIA MORA JUNTO. 

A) Sua família é grande? A) FAMÍLIA SE@ GRANDE? 

B) É grande, tenho muitos irmãos, 
sobrinhos, primos e tios. 

B) FAMÍLIA GRANDE, TER MUIT@ 
IRMÃ@, SOBRINH@, PRIM@ TI@. 

A) Quem mora na sua casa? 
A) VOCÊ MORAR JUNTO FAMÍLIA 

QUANT@? 

B) Eu,................. B) EU,................. 

A) Você tem namorado(a)? A) VOCÊ TER NAMORAD@? 

B) ........Eu, (não) tenho. B) ........EU, TER (NÃO). 

A) Você quer se casar? A) VOCÊ QUERER CASAR? 

B) .............. B) .............. 

A) Quantos filhos você quer ter? A) VOCÊ QUERER FILH@+28 QUANT@? 

B) ...................... B) ............................. 

Fonte: Felipe (2001). 

 

                                                            
27  O sinal representado por palavra da língua portuguesa que possui marcas de gênero está 

terminado com o símbolo “@” (FELIPE, 2001). 
28  Esse sinal representa plural, repetição do sinal ou alongamento do movimento. Esta marca será 

representada pelo sinal de mais no lado direito, acima do sinal que está sendo repetido ou com 
movimento alongado (FELIPE, 2001). 
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 Nosso “sistema de notação em palavras” foi elaborado de forma 

simplificada, pois não estamos estudando as estruturas da gramática das línguas 

envolvidas. Fizemos uma simplificação para nos servir de suporte no momento da 

interpretação. De antemão, esclarecemos que essa escrita não é a escrita da 

língua de sinais. “Este sistema, que vem sendo adotado por pesquisadores de 

línguas de sinais em outros países e aqui no Brasil, tem este nome porque de uma 

língua oral-auditiva são utilizadas para representar aproximadamente os sinais” 

(FELIPE, 2001, p. 21). 

 Com isso, não queremos dizer que a Libras é uma língua ágrafa, mas, 

apesar de não haver uma legislação que reconheça que essa língua possui uma 

escrita, sabe-se que a escrita de sinais é possível a partir do SignWriting29. Segundo 

Capovilla (2001), o sistema SignWriting não é ideográfico30, pois não representa 

semantemas, e sim a visoespacialidade das línguas de sinais. 

 Nosso apoio, que pode assemelhar-se ao sistema de notação de palavras 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ficou da seguinte forma: 

 

Notação em Palavras para Libras (26 a 28/2/2014 ) Turno – Manhã 

 

DOCUMENTO EXPLICAR CLARO PESQUISA, “ENTRAR E-S-C-O-L-A-R-I-Z-A-Ç-

Ã-O31 GRUPO SURDOS ESTUDAR ENSINO MÉDIO AQUI NATAL: SINAIS 

EXPLICAR”! 

(VER TELA TÍTULO DA PESQUISA) 

 

PESSOA ALUNO CURSO MESTRADO UFRN P-E-D-R-O L-U-I-Z D-O-S S-A-N-T-

O-S F-I-L-H-O, SINAL É “J-P” V-A-I PESQUISAR. 

(VER TÍTULO PESQUISA TELA) 

 

PESQUISA OBJETIVO É! COMO GRUPO ALUNO SURDO ESTUDA ENSINO 

MÉDIO INCLUSÃO. ONDE? ESCOLA GOVERNO A – T, AQUI NATAL.  

(VER TELA NOME DA ESCOLA COMPLETO) 

 

GRUPO ÉTICA PRÓPRIO UFRN APROVA PROJETO JÁ! NÓS-DOIS CONVIDA 

VOCÊ PARTICIPAR PESQUISA MÊS JUNHO ATÉ DEZEMBRO 2014. NÓS DOIS 

                                                            
29  “É uma escrita visual direta através da qual é possível ler e escrever as línguas de sinais sem a 

necessidade de tradução para a língua oral” (BARRETO, M.; BARRETO, R., 2012, p. 42). 
30  “Uma escrita ideográfica é aquela que se utiliza de signos pictóricos para representar objetos, 

ideias e ainda os sons com que tais objetos ou ideias são nomeados em determinado idioma” 
(BARRETO, M.; BARRETO, R., 2012, p. 42). 

31  “O traço apresentado entre as letras das palavras apresentadas no texto significa que utilizamos no 
momento da sinalização a datilologia, ou seja, o alfabeto manual, letra por letra” (FELIPE, 2001, p. 22). 
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ACREDITA VOCÊ PARTICIPAR PESQUISA IMPORTANTE, POR QUÊ? V-A-I 

AJUDAR, AJUDAR, AJUDAR EDUCAÇÃO DE SURDOS DESENVOLVER E-S-C-

O-L-A-R-I-Z-A-Ç-Ã-O. 

 

COMO PESQUISA? V-A-I OBSERVAÇÃO, ENTREVISTA (PERGUNTA-SINAIS), 

PERGUNTA, PERGUNTA, METÓDO QUAL? ESTUDO C-A-S-O PROBLEMA 

DENTRO ESCOLA. 

 

DENTRO ESCOLA OBSERVAR, PRIMEIRO O QUÊ? LISTA NOME, NOME. 

DENTRO SALA AULA, LUGAR, LUGAR, LUGAR ESCOLA. TAMBÉM COMO 

RELAÇÃO PROFESSOR, COMO METODOLOGIA ENSINO SURDO. 

 

ENTREVISTA (PERGUNTA-SINAIS) O QUÊ? PRIMEIRO PAPEL LISTA 

PERGUNTA, PERGUNTA, PERGUNTA ELE PROFESSOR COMO SENTIR 

ENSINAR SURDO ESCOLA INCLUSÃO, TAMBÉM PERGUNTAR GRUPO ALUNO 

SURDOS COMO ENSINO, APRENDIZAGEM, ENTRAR ESCOLA. TUDO 

GRAVADO, MAS DIVULGAR NOMES GRUPO ALUNO, NOMES GRUPO 

PROFESSORES NÃO! SÓ PESQUISA OBSERVAR COMO? SURDOS TAMBÉM 

GRUPO PROFESSORES. 

 

ACABAR PESQUISA, EXPLICAR QUEM? GRUPO PROFESSORES TAMBÉM 

GRUPO ALUNO SURDOS, COMO PESQUISA DETECTOU PROBLEMA. 

 

GRUPO ALUNOS SURDOS RESPOSTA, RESPOSTA, RESPOSTA. GRUPO 

PROFESSORES RESPOSTA, RESPOSTA, RESPOSTA. NOMES, NOMES, 

NOMES SEGREDO. REDAÇÃO PESQUISA BOTAR NOME DIFERENTES. 

 

FINAL PESQUISA PRONTO, INFORMAÇÕES GUARDAR PESSOA 

PESQUISADOR TAMBÉM PROFESSORA ORIENTADORA AQUI PESQUISA. 

 

VOCÊ LIVRE OU NÃO PARTICIPAR PESQUISA. SE NÃO QUER PESQUISA OK, 

TUDO BEM. MAS PARTICIPAR PESQUISA, SENTIR NÃO QUER DURANTE, 

PODE LIVRE. SE SENTIR DÚVIDA PESQUISA, OU SENTIR PESQUISA NÃO 

QUER, VOCÊ PODE AVISAR MENSAGEM, QUEM? 

 

PESSOA PESQUISADOR 

(VER TELA NOME CEL. E-MAIL DO PESQUISADOR) 

 

MENSAGEM, TELEFONE OU E-MAIL 

TAMBÉM PROFESSORA ORIENTADORA 

(VER TELA NOME E E-MAIL DA ORIENTADORA) 
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DEPOIS VOCÊ LEU AQUI DOCUMENTO VAI NOME BOTAR. TAMBÉM BOTAR 

DIA, MÊS, ANO, DEPOIS ASSINAR. 

(VER TELA LOCAIS DE COLOCAR NOME E ASSINAR, COPIAR E COLAR DO 

TEXTO) 

 

PESQUISA AQUI DOCUMENTO DOIS, PAPEL PESSOA PESQUISADOR 

GUARDAR, DVD DAR ALUNOS SURDOS. 

 

 Esse apoio nos serviu para discutir os sinais regionais, estrutura da 

gramática da língua de sinais, daí a importância da consultora surda, que tem a 

Libras como sua primeira língua, ou seja, como língua materna. 

 

  
  Fonte: Dados da pesquisa (2014). 
 

 

  
  Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 
 

Cena 2 

 

 Feita essa assessoria da qualidade da interpretação e pesquisas de 

sinais, passamos para o segundo ato, a filmagem. 
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 Nesse momento, precisamos, além da consultora de língua de sinais e do 

técnico de filmagem, de um terceiro personagem: o leitor do texto em forma de 

“sistema de notação em Libras”. Enquanto o leitor fazia a leitura, eu interpretava o 

texto em língua de sinais e a consultora intervinha sempre que necessário, para 

modificar alguns sinais, orientar quanto às expressões faciais e corporais e aos 

movimentos pertencentes às estruturas sintática da Libras. 

 

  
  Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

 

  
  Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 
 

 O olhar atento da consultora surda nos deixa tranquilos quanto à 

seriedade de nosso trabalho e consequentemente à validação da interpretação em 

Libras. 
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Cena 3  

 

 Passamos à parte da edição. Com a gravação feita do texto completo do 

TCLE-Libras, passamos à leitura visual desse trabalho para identificar falhas na 

interpretação (articulação de algum sinal de forma incorreta, expressões faciais e 

corporais fora do tom32), verificar se a cor da roupa interferia na visualização dos 

sinais (leva-se em consideração nesse momento a maquiagem, penteado do cabelo, 

principalmente com intérprete do sexo feminino), pois, havendo a possibilidade de 

regravação, é necessária que todas essas nuances estejam iguais à primeira 

gravação, para não ingerir uma outra interpretação do que está sendo informado. 

Além disso, verificamos possíveis falhas técnicas: iluminação (se parte do texto 

sinalizado está com uma iluminação escura e a outra parte clara) e enquadramento 

do intérprete para que não corte nenhum sinal no momento da gravação. 

 

  
  Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 
 

 Essa parte configurou a etapa da leitura do TCLE em Libras, com o olhar 

atento da consultora e a presença do técnico de edição todo o tempo, modificando a 

parte visual do vídeo. 

 

                                                            
32  Quando as expressões facial e/ou corporal não correspondem à semântica de determinada 

palavra, por exemplo: sinalizar sorrindo o signo de “tristeza”. Na interpretação dessa palavra, 
consequentemente, será necessária a expressão facial e corporal de triste, e não de alegre, ou 
seja, o tom deve corresponder ao sentimento.  
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  Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 
 

 Outro momento importante se deu na troca da compreensão entre as 

línguas envolvidas, sobre o título do projeto, que é um nome próprio, o qual a 

consultora surda sugeriu que esse título surgisse assim que a interpretação desse 

momento finalizasse. Então, ela indica o exato momento para não haver confusão 

por parte dos surdos que serão participantes da pesquisa em achar que a parte: “[...] 

vendo e ouvindo vozes” do título assemelha-se com “oralismo”33.  

 

  
  Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

 

 

                                                            
33  “O oralismo ou Filosofia Oralista é caracterizado principalmente pela idéia de que o deficiente 

auditivo necessita aprender a língua oral de seu país para assim integrar-se à comunidade ouvinte” 
(GOLDFELD, 2003, p. 99). 
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  Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

  
  

 

Gravação do Roteiro da Entrevista 

 

 A gravação do roteiro da entrevista seguiu as mesmas etapas do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 


