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RESUMO 

 

A presente pesquisa buscou elucidar o olhar do sujeito surdo sobre si e sobre os outros, 

destacando a importância das relações interacionais para a constituição do sujeito surdo nas 

suas diferenças linguística e educacional. A fim de propor argumentações que fundamentem a 

enunciação, o processo dialógico e a interação nas relações entre os sujeitos surdos e os 

ouvintes, o arcabouço teórico foi ancorado na teoria discursiva de Bakhtin e seu Círculo, 

Bakhtin/Volochínov (2014) e Bakhtin (2011), sendo importantes para esta temática também 

as contribuições de pesquisadores e autores da área da educação dos surdos, como: Skliar 

(2010), Perlin (2003), Lopes (2010), Lacerda, Santos e Caetano (2013), Perlin e Quadros 

(2006) e Strobel (2009). De maneira a contribuir para a discussão sobre o olhar surdo sobre si 

e sobre os outros, o campo de pesquisa esteve voltado à construção do “Ser surdo” a partir de 

suas relações com o outro, surdo, e com o outro, ouvinte. Desse modo, optou-se, como 

recurso metodológico, por coletar os dados por meio do grupo focal, sendo as discussões 

voltadas para as relações interacionais que os surdos estabelecem com os familiares ouvintes; 

com os pares surdos, na comunidade surda; com colegas e professores ouvintes; e com o 

intérprete de LIBRAS, na escola regular que frequentam. Por meio das categorias 

interacionais estabelecidas por Bakhtin: eu para mim, eu para o outro e o outro para mim, 

pôde-se propor uma análise sobre como o surdo se constitui na sua diferença e nas relações 

com o outro, o ouvinte e o surdo. Além disso, foi estabelecida uma quarta categoria, 

identificada neste estudo por meio da relação entre o professor ouvinte, o intérprete de Libras 

e o aluno surdo, sendo esta categoria: o outro para o outro em relação ao eu, surdo. A análise 

mostrou que a constituição do sujeito surdo, por meio das relações familiares, passa por 

processos de negação e aceitação da surdez e que apenas no encontro com outros surdos é que 

o sujeito surdo passa a se assumir como “Ser surdo”, valendo-se da língua de sinais, da 

cultura e da identidade surda. Além disso, nas relações dos sujeitos surdos com os colegas e 

professores ouvintes, constatou-se uma predominância das concepções ouvintistas, tanto entre 

os alunos ouvintes quanto entre os professores ouvintes, o que, de certa forma, dificulta a 

inclusão e a construção da subjetividade surda no espaço escolar. E, por fim, ainda a partir do 

olhar dos sujeitos pesquisados, foram discutidas argumentações para se repensarem o 

processo inclusivo e a perspectiva da escola bilíngue, contribuições que abrem novos 

caminhos para se discutir a educação dos surdos no Brasil. 

 

Palavras-chave: Ouvintismo, surdez, alteridade e dialogismo, inclusão, bilinguismo. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to clarify the look of deaf subjects about themselves and others, 

highlighting the importance of interactional relations to constitute deaf subjects in their 

linguistic and educational differences. In order to propose argumentations for the basis of the 

question, the dialogical process, and the interaction in relations between the deaf and the 

hearing, the theoretical framework was berthed in Bakhtin’s discursive theory and its circle, 

Bakhtin/Volochínov (2014) and Bakhtin (2011). Other researchers/authors in the area of 

education of the deaf greatly contributing for this topic are: Skliar (2010); Perlin (2003); 

Lopes (2010); Lacerda, Santos & Caetano (2013); Perlin & Quadros (2006); and Strobel 

(2009). With the aim to contribute to the discussion on the look of the deaf about themselves 

and others, this research field regards the construction of the “Deaf Being” from their 

relations with others, i.e. other deaf people, as well as deaf and hearing ones interacting. The 

chosen methodology was to gather data from a focal group, with discussions focused on 

interactional relations the deaf establish with hearing family members; deaf peers in the deaf 

community; hearing classmates and teachers; and with the sign language interpreter at the 

school they attend. Making use of the interactional categories established by Bakhtin: I for 

myself; I for the other; and the other for me; an analysis could be proposed about the how 

deaf beings are constituted in their difference and in their relations with others, the hearing 

and the deaf. In addition, a fourth category was established, identified in this study in the 

relation among the hearing teacher, the sign language interpreter, and the deaf student: the 

other for the other concerning “me”, the deaf one. The analysis shows the constitution of the 

deaf subject, by means of family relations, goes through the process of denial and accepting 

deafness, and only in the encounter with other deaf ones the deaf subject starts becoming the 

“Deaf Being”, using sign language and deaf culture and identity. Furthermore, from the 

relations of deaf subjects with hearing classmates and teachers arose a predominance of 

hearing-like conceptions, both among hearing students and teachers, somewhat hampering the 

inclusion and construction of deaf subjectivity in the school space. Finally, still stemming 

from the look of the subjects in this research, argumentations were discussed to rethink the 

inclusive process and the perspective from bilingual schools, contributions opening new paths 

to proceed with discussions about education of the deaf in Brazil. 

 

Keywords: Hearingness; Deafness; Alterity and Dialogism; Inclusion; Bilingualism. 
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“[...] eu nada sabia a respeito da situação dos surdos, nem imaginava 

que ela pudesse lançar luz sobre tantos domínios, sobretudo o domínio 

da língua. Fiquei pasmo com o que aprendi sobre a história das pessoas 

surdas e os extraordinários desafios (linguísticos) que elas enfrentam, 

pasmo também ao tomar conhecimento de uma língua completamente 

visual, a língua de sinais, diferente em modo de minha própria língua 

falada. É facílimo aceitarmos como natural a língua, a nossa própria 

língua – talvez seja preciso encontrarmos outra língua, ou, melhor 

dizendo, um outro modo de linguagem, para nos surpreender, nos 

maravilhar novamente.” 

Oliver Sacks 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante a infância, ocorreu meu primeiro contato com alguém diferente, um 

surdo, que usava uma língua estranha para mim. Ele não falava oralmente, mas fazia gestos 

no ar e aquilo me encantava. Queria aprender a falar com as mãos. O que seriam aqueles 

gestos? Um novo idioma? Algo secreto a que ninguém teria acesso? Aquele menino surdo 

marcou a minha vida com seus gestos e sons estranhos. 

Já na adolescência, novos mundos se abriram e um segundo contato com surdos 

aconteceu em meados do ano 2000. Tive interesse em aprender a língua de sinais, pois os 

gestos me encantavam. Senti grande necessidade de interagir com as pessoas surdas por meio 

da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), expressando-me na língua dos surdos e tendo 

entendimento das várias barreiras comunicacionais que esse grupo de pessoas vivenciava no 

contato com as pessoas ouvintes, que não tinham nenhum conhecimento da língua, da cultura 

ou de como ser surdo num mundo de pessoas ouvintes. Foi nesse momento que me senti 

atraída pelos gestos que, outrora, o menino surdo de minha infância sinalizava.  

Instigada pelo apelo de intérpretes da língua de sinais que buscavam pessoas que 

tivessem o desejo do aprendizado da LIBRAS para atuar em tradução de igrejas evangélicas, 

busquei o aprendizado no convívio com os surdos da Associação dos Surdos de Ipatinga 

(ASIPA). Como grande parte das associações de surdos, os membros da ASIPA também se 

reuniam nos finais de semana em uma escola local em Ipatinga/MG, chamada Escola 

Municipal Maria Rodrigues Barnabé. Essa Escola, nos anos de 1990, já possuía classes 

somente de alunos surdos. Nos encontros com a comunidade surda, conheci grande parte dos 

surdos da região do Vale do Aço – Timóteo, Coronel Fabriciano e Ipatinga/MG – e aprendi a 

me comunicar em LIBRAS.   

Com o aprendizado básico da língua de sinais, iniciei uma trajetória de estudos 

dessa língua: trabalhos voluntários em igrejas evangélicas e com a comunidade surda. Com o 

tempo e o convívio com a comunidade surda, desenvolvi a fluência em LIBRAS. Isso me 

possibilitou escolher o curso de Letras, pois o intuito de aprender mais sobre as línguas se 

associava ao desejo e à expectativa de conhecer mais profundamente a LIBRAS, cujas 

estrutura e gramática se diferenciam da gramática da Língua Portuguesa. Então, iniciei a 

graduação em Letras com habilitação em Português e Literaturas, no ano de 2003, no Centro 

Universitário de Patos de Minas (UNIPAM), mesmo sabendo que a LIBRAS não era parte do 

currículo do curso, pois ainda não era regulamentada por leis e decretos brasileiros naquela 

época. Assim, busquei associar o olhar acadêmico sobre as línguas orais à língua de sinais e 
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aos surdos, de forma que foi possível perceber que as questões que me intrigavam não se 

restringiam aos campos linguístico e social, mas envolviam questões culturais e educacionais.  

Durante os três anos de graduação em Letras, havia escassez de pesquisas na área 

da surdez, a não ser mediante uma visão clínico-terapêutica, o que me instigava a busca pelo 

maior aprendizado sobre a LIBRAS e a educação de surdos. Embora buscasse 

interdisciplinarmente o conhecimento sobre a inclusão educacional, somente após a 

publicação do Decreto nº 5.626 (BRASIL, 2005), que regulamentou a Lei nº 10.436 

(BRASIL, 2002), também conhecida como Lei da LIBRAS, é que consegui embasamento 

para meus estudos na área de Língua de Sinais. Assim, apresentei o trabalho de conclusão de 

curso da graduação, com o título “Perspectivas sociais e linguísticas do processo de inclusão 

dos alunos com deficiência auditiva no UNIPAM – Centro Universitário de Patos de Minas”, 

em 2006.  

No intuito de aperfeiçoar ainda mais meus conhecimentos, cursei, de 2008 a 2009, 

a Especialização em “Linguística aplicada ao ensino de Língua Portuguesa”, também pelo 

UNIPAM. Em 2008, ingressei no curso de Bacharel em Tradução de LIBRAS na 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Com essa graduação, tive a oportunidade de 

um olhar mais específico para a gramática da LIBRAS, possuindo acesso à LIBRAS 

acadêmica e contato maior com professores surdos universitários. 

Em 2008, também comecei minha experiência profissional como intérprete de 

LIBRAS na educação básica, na cidade de Patos de Minas/MG. O contato com a realidade 

dos surdos nas escolas regulares inclusivas me motivou a pesquisar a educação de surdos 

tanto na educação básica como no ensino superior. A minha dupla jornada na vida 

universitária, como aluna, e nas escolas, como intérprete, despertou em mim perspectivas 

sobre o ensino inclusivo e o papel do tradutor intérprete. As experiências profissionais 

contribuíram para a participação em seminários e congressos, fazendo-me perceber que o 

espaço da universidade pública oferecia diversas oportunidades de envolvimento e inserção 

no mundo dos surdos. 

Em 2011, após tomar posse no cargo de professora de LIBRAS da Universidade 

Federal de São João del-Rei (UFSJ), iniciei minha trajetória acadêmica na Instituição 

propondo projetos de extensão que contemplassem a comunidade surda são-joanense. Entre 

os projetos, destacam-se: “Estudos surdos em LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais” (2011), 

“Criando Léxico em LIBRAS: ensino de Ciências com auxílio da Associação dos Surdos de 

São João del-Rei” (ASSJ) (2012) e o Programa “Sala de Recursos Multifuncionais UFSJ” 

(2014-2015). 
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Nesse último projeto, o Programa “Sala de Recursos Multifuncionais UFSJ”, o 

contato com os sujeitos surdos de São João del-Rei-MG nas ações propostas pelo projeto me 

despertou o interesse sobre o aprendizado de Língua Portuguesa por alunos surdos, 

instigando-me a saber mais a respeito dos tantos questionamentos sobre a educação de surdos 

que, ainda nos dias atuais, parecem estar em construção, principalmente com relação à 

temática da implantação das escolas bilíngues e à realidade da educação inclusiva. 

Movida por essas questões, em 2014, obtive aprovação no mestrado em Educação 

do Programa de Pós-graduação em Educação – Processos Socioeducativos e Práticas 

Escolares, no qual tive acesso aos estudos relacionados à Bakhtin e seu Círculo por meio da 

disciplina “A Linguagem em Bakhtin e seu Círculo: implicações para a educação”, ministrada 

pela profa. Dra. Bruna Sola da Silva Ramos e pela profa. Dra. Maria Teresa de Assunção 

Freitas. Isso me permitiu buscar, entre as ações do citado projeto extensão, o campo para a 

investigação da pesquisa de mestrado. No início, esta investigação estava relacionada à ação 

de extensão universitária do curso de Língua Portuguesa como segunda língua para surdos 

ofertado por um professor surdo. 

No entanto, a partir das experiências vivenciadas com os surdos e no que diz 

respeito à educação desses sujeitos, no curso já citado, surgiu o interesse em investigar qual o 

olhar dos surdos sobre si mesmos e sobre os outros, ouvintes e surdos. Nesse sentido, foi 

realizada uma mudança de perspectiva com relação à pesquisa, que antes estava direcionada 

ao ensino de Português como segunda língua e passou a ter como foco as relações 

interacionais entre os sujeitos surdos a partir de um olhar destes, ressaltando a construção das 

identidades surdas por meio das relações de alteridade ente o eu, surdo, e o outro, surdo, e o 

outro, ouvinte. Sendo assim, o presente trabalho buscou pesquisar como essas relações são 

construídas, fazendo uma reflexão entre as teorias de Bakhtin, que pude compreender melhor 

a partir dos estudos com o Grupo de Pesquisa sobre Letramento e Inclusão Redes Abertas 

(GPLIRA), e os autores, pesquisadores e professores da área da educação, da surdez e da 

língua de sinais.   

Dessa forma, é apresentado, no primeiro capítulo, um breve histórico sobre a 

educação dos surdos no Brasil e no mundo, salientando as principais filosofias educacionais 

que nortearam os conceitos sobre o sujeito surdo e sua língua. Assim, destaca-se o histórico 

das seguintes filosofias educacionais: o Oralismo, a Comunicação Total e o Bilinguismo. 

Além disso, são abordados os conceitos e as crenças que permeiam os discursos da sociedade 

majoritária sobre a língua de sinais e as comunidades surdas, e como esses discursos 

influenciaram a concepção de ensino para os surdos desde a Idade Média até os dias atuais. 
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Já no segundo capítulo, intitulado “Educação inclusiva ou educação bilíngue”, 

propõe-se uma reflexão sobre os documentos oficiais que subsidiaram a implementação da 

perspectiva da educação inclusiva no Brasil e no mundo, destacando o modelo de educação 

inclusiva adotado no Brasil. Não obstante, ainda são discutidos nesse capítulo a política de 

educação bilíngue, os avanços e as potencialidades tanto na educação inclusiva quanto na 

educação bilíngue para os surdos.  

No terceiro capítulo, “Bakhtin no processo de interação entre os sujeitos surdos e 

os sujeitos ouvintes”, são apresentadas proposições sobre: interação, enunciação, dialogismo e 

alteridade. Com esses conceitos básicos, foi proposto um diálogo entre as teorias bakhtinianas 

e os diversos autores da área da surdez para a construção de um arcabouço teórico que norteie 

as análises sobre as relações entre os sujeitos surdos e ouvintes, inclusive sobre a construção 

da identidade do sujeito surdo mediante as relações familiares, educacionais e sociais. A partir 

dele, são analisadas, de forma teórica, as relações entre: o “eu” surdo e o “outro” intérprete, o 

“eu” surdo e o “outro” professor, e o “outro” intérprete e o “outro” professor ouvinte, para a 

formação do “eu” surdo, numa perspectiva de sala de aula inclusiva.  

No quarto capítulo, são apresentados os caminhos que conduziram as escolhas 

metodológicas desta pesquisa, a adoção do grupo focal como método de coleta, inclusive 

como recurso dialógico para a discussão entre os participantes, buscando abrir espaço para se 

“ver” a “voz” dos sujeitos pesquisados. 

Por fim, a análise propriamente dita encontra-se no quinto capítulo, com a 

discussão do arcabouço teórico apresentado e os dados coletados na investigação. A seguir, 

apresentam-se as considerações finais, as referências bibliográficas e os anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

1 BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DOS SURDOS  

 

1.1 História da educação dos surdos e a imposição do método oral 

 

A presente proposta suscita discussões sobre a comunidade surda, apontando fatos 

históricos na educação dos surdos que contribuíram para os estudos acerca da oficialização da 

língua de sinais e para a formação de conceitos sobre o sujeito surdo, sua identidade e sua 

cultura. Embora a história da educação dos surdos seja conhecida por muitos pesquisadores da 

área da educação, da língua de sinais e de áreas afins, propõe-se sintetizar, neste capítulo, os 

fatos históricos que contextualizam os processos educacionais vivenciados pela comunidade 

surda atualmente. Dessa forma, é importante salientar que a história da educação dos surdos, 

assim como a história da educação especial no Brasil e no mundo, começou com discursos 

estigmatizadores e preconceituosos, com influência de concepções religiosas, filosóficas, 

sociológicas e científicas próprias do processo histórico.  

É significativo destacar que sempre existiram no mundo pessoas surdas, cegas ou 

com algum tipo de especificidade. No entanto, ao longo da história da humanidade, essas 

pessoas eram invisíveis para a sociedade, que não lhes atribuía importância alguma ou as 

tratava de forma precária. A partir das transformações sociais, ocorridas com mais ênfase no 

século XX, é que essas pessoas começaram a ocupar o espaço social como trabalhadores, 

estudantes e militantes de causas a favor de seus direitos ou mesmo reconhecendo suas 

necessidades frente aos desafios impostos pela sociedade majoritária.      

Para Goldfeld (2002), a ideia que a sociedade fazia sobre os surdos, no decorrer 

da história, geralmente, apresentava apenas aspectos negativos. Na Antiguidade, os surdos 

foram percebidos de formas variadas: com piedade e compaixão, como pessoas castigadas 

pelos deuses ou como pessoas enfeitiçadas. Por isso, eram abandonados ou sacrificados. Além 

disso, na Idade Média, a surdez e as deficiências de forma geral eram comumente atreladas ao 

discurso religioso, sendo atribuídas, por exemplo, a um possível pecado que os pais, 

supostamente, houvessem cometido. Era inadmissível que os surdos tivessem a capacidade de 

aprendizado; caso isso ocorresse, seria por suposta influência divina.  

Desse modo, como destaca Silva (2006), a visão de que os surdos poderiam 

aprender somente se deu a partir da experiência de Girolamo Cardano (1501-1576), que 

reconheceu publicamente a habilidade do surdo em raciocinar. Os procedimentos utilizados 

por ele estimulavam a leitura labial e a oralização. Assim, em seus resultados, constatou que 
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os surdos entendiam que a escrita poderia representar os sons da fala ou ideias do pensamento 

e que a surdez não seria um obstáculo para que eles adquirissem o conhecimento. 

Todavia, só tinham acesso a esses métodos, com professores particulares, os 

surdos, cujas famílias tivessem posses e que queriam garantir a continuidade de seus bens 

materiais, pois o filho surdo, em alguns casos, teria que ter alguns conhecimentos para 

administrar os bens da família. Já os surdos que não possuíam condições financeiras para o 

estudo, viviam situações de verdadeira miséria pelo isolamento social e pela falta de trabalho. 

E de acordo com Silva (2006), somente em 1760, o abade de L’Epée fundou a primeira escola 

pública para surdos em Paris. 

No que diz Lulkin (2010), essa escola, cuja primeira proposta data de 1760, 

fundou-se nos moldes do Antigo Regime francês e passou por adoção pela Assembleia 

Nacional, em 1791, sob a influência da Revolução Francesa, transformando-se no Instituto 

Nacional dos Jovens Surdos (INJS) de Paris. O Instituto serviu de centro irradiador de um 

ideário científico e modelo educacional para diversos países, contextualizado pelo projeto de 

uma instrução pública para todos.  

 

A partir do movimento europeu, a língua de sinais passa a ser reconhecida como 

forma de comunicação apropriada para a educação de pessoas surdas. Em pouco 

tempo, os resultados positivos da metodologia utilizada pelo Abade de L’Epée, 

fundador da escola de Paris, chama a atenção de religiosos e educadores e fundam-

se inúmeras escolas para surdos na Europa e nos Estados Unidos, com profissionais 

surdos e ouvintes. As escolas usam as línguas de sinais nacionais e exploram os 

recursos visuais como a base para uma pedagogia especial, onde a religião, a moral, 

a formação profissional e a língua nacional constituíam o núcleo do currículo 

(LULKIN, 2010, p. 34). 
 

Guarinello (2007) afirma que, na mesma época quando foi fundado o INJS, em 

Paris, também foi fundada, na Alemanha, por Samuel Heinicke, uma filosofia de ensino para 

os surdos, que, mais tarde, passou a ser conhecida como método oral. Ainda de acordo com a 

autora, havia controvérsias entre Heinicke e o abade de L’Epée. Uma das diferenças é que, 

enquanto L’Epée difundia seu método apresentando-o, inclusive, em praças públicas, 

Heinicke não costumava mostrar seu método. Esta, entre outras divergências entre Heinicke e 

L’Epée, marcou o início da polêmica entre a língua de sinais e as tendências oralistas, que 

permanecem, ainda, nos dias de hoje. 

A partir da escola para surdos em Paris, surgiram, tanto na Europa quanto no 

continente americano, associações de surdos e escolas para surdos, em grande parte sob a 

direção de ex-alunos surdos do abade de L’Epée. Goldfeld (2002) e Guarinello (2007) 

destacam que, em 1817, nos Estados Unidos, foi fundada, por um aluno surdo educado no 
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Instituto de Surdos de Paris, Laurent Clerc, e por um professor americano, que tinha interesse 

em fundar uma escola para surdos nos Estados Unidos, Thomas Hopkins Gallaudet, a 

primeira escola pública para surdos, chamada Connecticut Asylum for the Education and 

Instruction of Deaf and Dumb Persons. 

Guarinello (2007) afirma que nessa escola os professores contratados 

primeiramente aprenderam a Língua de Sinais Francesa e, depois, gradativamente, foi 

modificada para a Língua de Sinais Americana. E a partir de 1821, segundo a autora, todas as 

escolas americanas passaram a utilizar a American Sign Language (ASL – Língua de Sinais 

Americana), o que elevou o grau de escolaridade dos surdos. Em 1894, o National Deaf – 

Mute College, uma escola para surdos, foi transformada no Gallaudet College. Atualmente, 

essa escola é a Universidade Gallaudet. 

No Brasil, foi fundado, no Rio de Janeiro, em 1856, o Instituto Imperial dos 

Surdos-Mudos (atual Instituto Nacional de Educação dos Surdos – INES) pelo professor 

francês Ernest Huet, surdo congênito e ex-aluno do Instituto Nacional dos Jovens Surdos de 

Paris (INJS). Nesse Instituto, “o programa de disciplinas, criado em 1856, incluía Língua 

Portuguesa, aritmética, geografia, história do Brasil, escrituração mercantil, linguagem 

articulada, leitura sobre os lábios e doutrina cristã” (LULKIN, 2010, p. 38-39). 

Desse modo, os avanços na educação dos surdos eram visíveis, como diz Silva 

(2006). Na escola pública para surdos em Paris, após cinco ou seis anos de formação, os 

surdos dominavam a Língua de Sinais Francesa, o francês escrito, o latim e o italiano também 

de forma escrita. Além da leitura e da escrita em três línguas distintas, os alunos surdos 

tinham acesso aos conhecimentos de Geografia, Astronomia, Álgebra etc., bem como artes de 

ofício e atividades físicas.  

Embora os trabalhos do abade de L’Epée estivessem obtendo sucesso, em 1880, 

no Congresso Internacional de Milão sobre a educação de surdos, a ênfase oralista prevaleceu 

sobre a linguagem de sinais, como era chamada na época. Silva (2006) destaca que o 

Congresso de Milão, ocorrido no período de 6 a 11 de setembro de 1880, modificou 

completamente a educação dos surdos nos anos que se sucederam. No citado Congresso, 

participaram 182 pessoas, na sua ampla maioria ouvintes, provenientes de países como 

Bélgica, França, Alemanha, Inglaterra, Itália, Suécia, Rússia, Estados Unidos e Canadá. Ainda 

de acordo com Silva (2006), o objetivo desse Congresso foi discutir a educação de surdos e 

analisar as vantagens e os inconvenientes do internato, o período formal, o número de alunos 

por salas e, principalmente, como os surdos deveriam ser ensinados por meio de língua oral 

ou de forma gestual. 
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Assim, foi massiva a votação a favor da prevalência da língua oral sobre os sinais, 

com exceção do voto do delegado americano Edward Gallaudet (filho do professor Thomas 

Hopkins Gallaudet). Goldfeld (2002, p. 31) afirma: “O mais importante defensor do Oralismo 

foi Alexander Graham Bell, o célebre inventor do telefone, que exerceu grande influência no 

resultado da votação do Congresso Internacional de Educação de Surdos, realizado em Milão, 

no ano de 1880”. Dessa maneira, o Congresso foi um marco na história da política 

institucional de erradicação da língua de sinais e do afastamento radical dos profissionais 

surdos do meio escolar. Lulkin (2010) destaca que várias medidas foram tomadas para que o 

oralismo prevalecesse. Assim: 

 

Na prática escolar, a primeira medida educativa para coibir o uso da língua de sinais 

foi obrigar os alunos a sentarem sobre suas mãos. Em seguida, retiraram-se as 

pequenas janelas das portas das salas de aula para impedir a comunicação sinalizada 

entre os alunos. Os professores surdos e seus auxiliares deveriam deixar as escolas e 

os institutos. E para estabelecer uma nova pedagogia e promover a educação das 

novas gerações de pessoas surdas, criaram-se sistemas reabilitadores altamente 

refinados na regulação e controle do corpo (LULKIN, 2010, p. 38). 
        

Após quase cem anos de proibição dos sinais e sem sucesso com a filosofia 

oralista, os surdos ainda eram vistos como deficientes. Incapazes de falar oralmente, eles 

eram, muitas vezes, diagnosticados como deficientes mentais ou com alguma síndrome. 

Bernadino (2000) explica que muitos dos que trabalhavam com os surdos tinham-nos como 

pessoas “deficientes” no sentido mais amplo da palavra, incapazes de aprender ou de se 

comunicar, com necessidade de serem “amparados” pela sociedade ouvinte, pois, na 

concepção dessas pessoas, os surdos somente poderiam ser integrados tornando-se ouvintes.  

No que diz Guarinello (2007), a filosofia oralista vigorou até 1960, quando 

começaram as discussões sobre a eficácia do método a partir da publicação do artigo “Sign 

language structure: an outline of the visual communication system of the American deaf” 

(Estrutura da língua de sinais: o perfil de um sistema de comunicação visual dos surdos 

americanos), de autoria do linguista americano da Universidade de Gallaudet, William 

Stokoe. Nesse artigo, Stokoe demonstrou que a língua de sinais americana possuía o mesmo 

status de língua que as línguas orais, atestando que a língua possui aspectos fonológicos, 

morfológicos, sintáticos e semânticos. Com base nessa publicação, surgiram vários estudos e 

pesquisas sobre a língua de sinais e o sujeito surdo. 

 Nos anos de 1970 e 1980, em alguns países, devido à grande insatisfação com os 

resultados do oralismo, entre eles: o fracasso escolar dos alunos surdos, o grande número de 

evasão nas escolas, os surdos com fala oral insuficiente e as pesquisas sobre pais surdos com 
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filhos surdos, alguns estudiosos propuseram a adoção dos sinais na educação dos surdos. 

Goldfeld (2002) destaca que Dorothy Schifflet, professora e mãe de surdo, começou a utilizar 

um método que combinava a língua de sinais com adição à língua oral, leitura labial, treino 

auditivo e alfabeto manual. Dorothy denominou seu trabalho de Total Approach, que pode ser 

traduzido como Abordagem Total. Em 1968, Roy Holcom adotou o Total Approach, 

rebatizando-o de Total Communication, dando origem à filosofia da comunicação total, que 

 

[...] propõe o uso de gestos naturais, da língua de sinais, do alfabeto digital, da 

expressão facial, da fala e dos aparelhos de amplificação sonora para transmitir 

linguagem, vocabulário, conceitos e ideias. Apesar de essa filosofia usar alguns 

elementos da língua, seu objetivo principal continuava sendo a fala e a interação 

com o surdo à sociedade ouvinte. Sua premissa básica era a utilização de toda e 

qualquer forma de comunicação com a criança surda (GUARINELLO, 2007, p. 31). 
 

Souza (1998) afirma que, na comunicação total, as “estratégias”, funcionalmente 

úteis para o desenvolvimento do “potencial comunicativo” do surdo, eram consideradas 

inúmeras, já que, para se conseguir o objetivo, ou seja, a comunicação, valia tudo: o uso de 

sinais (itens da LIBRAS, no caso da Língua Brasileira de Sinais), o emprego de sinais criados 

para marcar aspectos gramaticais da língua oral, o desenho, a dramatização, o treino auditivo, 

a estimulação dos órgãos fonoarticulatórios, a escrita, a expressão corporal, a “linguagem” 

afetiva etc. 

Goldfeld (2002) afirma que a comunicação total recomenda o uso simultâneo da 

datilologia
1
, do cued-speech (sinais manuais que representam os sons da Língua Portuguesa), 

do Português sinalizado
2
 e do pidgn (simplificação da gramática de duas línguas em contato, 

no caso o Português e a língua de sinais) com a língua oral. De acordo com a autora: “A 

comunicação total denomina esta forma de comunicação de bimodalismo e é um dos recursos 

utilizados no processo de aquisição da linguagem pela criança e na facilitação da 

comunicação entre surdos e ouvintes” (GOLDFELD, 2002, p. 41). Porém, a pesquisadora 

salienta que a língua de sinais não pode ser utilizada simultaneamente com o Português, pois 

não se tem capacidade neurológica de processar duas línguas com estruturas diferentes ao 

mesmo tempo. Em conformidade com Goldfeld (2002), Botelho (2013, p. 122) afirma: 

 

                                                 
1
 Datilologia, também chamada de alfabeto manual (representação manual das letras do alfabeto) (GOLDFELD, 

2002, p. 40). 
2
 Português sinalizado: língua artificial que utiliza o léxico da língua de sinais com a estrutura sintática do 

Português e alguns sinais inventados, para representar estruturas gramaticais do Português que não existem na 

língua de sinais (GOLDFELD, 2002, p. 40). 
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Além de dificultar a estruturação do pensamento, já que com a busca constante de 

ajuste entre fala e sinais perde-se o fio condutor do assunto, a simultaneidade 

veiculada pelo bimodalismo deforma a enunciação, que se torna uma montagem 

artificial, e sempre baseada na língua oral. 
 

Souza (1998), Gesser (2012) e Goldfeld (2002) resumem que, na comunicação 

total, privilegiava-se a comunicação de qualquer tipo, acima de qualquer outro objetivo, e que, 

num primeiro momento, o movimento criou uma nova ordem ao expor o fracasso exponencial 

da formação dos surdos via oralização. Entretanto, pouco a pouco, deixou de ser uma filosofia 

oposta ao oralismo, para se constituir em mais uma de suas técnicas, uma vez que reconhecia 

o surdo em sua diferença linguístico-cultural, mas com a finalidade de desenvolver a 

capacidade de fala vocalizada nos surdos. Além disso, a comunicação total acredita que cabe 

à família decidir qual a forma de educação que seu filho terá e que essa decisão não cabe ao 

profissional que lida com a criança. 

Apesar de a comunicação total reconhecer que para letrar e mesmo se comunicar 

com as pessoas surdas é necessário bem mais que a língua oral, essa filosofia educacional não 

conseguiu fornecer à comunidade surda uma autonomia linguística, sendo preciso reconhecer 

que a língua de sinais é a língua materna dos surdos e que a língua oficial de seu país constitui 

a segunda língua desse grupo. Ou seja, era preciso pensar o sujeito surdo como bilíngue.  

 

1.2 Concepções do bilinguismo: destaque as questões linguísticas 

 

A abordagem bilíngue surgiu na década de 1970, principalmente nos Estados 

Unidos, por meio de um movimento de reivindicação pela língua e cultura das minorias 

linguísticas, sendo os surdos considerados membros de uma comunidade minoritária que usa 

um idioma próprio; ou seja, a língua de sinais a partir desse movimento pelo direito de usar a 

língua de sinais como primeira língua (L1) e de aprender a língua oral como segunda língua 

(L2). Nos anos de 1980 e 1990, a proposta passou a ter mais adeptos em alguns países do 

mundo, principalmente na Escandinávia e em alguns países da Europa e da América Latina, 

(GUARINELLO, 2007). De acordo com Goldfeld (2002, p. 43): 

 

O conceito mais importante que a filosofia bilíngue traz é que os surdos formam 

uma comunidade, com cultura e língua próprias. A noção de que o surdo deve, a 

todo custo, tentar aprender a modalidade oral da língua para poder se aproximar o 

máximo possível do padrão de normalidade é rejeitada por esta filosofia. Isto não 

significa que a aprendizagem da língua oral não seja importante para o surdo, ao 

contrário, este aprendizado é bastante desejado, mas não é percebido como o único 

objetivo educacional do surdo nem como uma possibilidade de minimizar as 

diferenças causadas pela surdez.  
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Skliar (2013) salienta que existe uma manifesta ambiguidade no que se refere ao 

sentido do termo “bilíngue” na educação dos surdos. De acordo com o autor, na atualidade, 

não é possível descrever o bilinguismo como uma situação de harmonia e de intercâmbios 

culturais, mas como uma realidade conflitiva. Isso porque a aquisição da língua de sinais e a 

aprendizagem da Língua Portuguesa como segunda língua está ligada a questões sociais, 

culturais, linguística e de militância dos próprios surdos na defesa de um ensino que respeite a 

língua de sinais não apenas como uma língua de instrução, mas também como uma língua de 

estudo. Sendo assim, Santana (2007, p. 166) afirma: 

 

Há, na proposta bilíngue, uma falta de consenso com relação à aquisição da segunda 

língua. Alguns autores defendem a ideia de que a língua de sinais deve ser aprendida 

antes do português, devido à diferença estrutural das duas línguas e visando ao 

desenvolvimento linguístico e cognitivo do surdo. Outros defendem que as duas 

línguas devem ser aprendidas simultaneamente. Outros ainda defendem que se deve 

ensinar apenas a modalidade escrita de Língua Portuguesa, e não a oral. E por fim, 

há aqueles que acreditam que se deve ensinar ao surdo ambas as modalidades do 

português, o ensino da oralidade podendo ou não ser feito por meio da leitura e da 

escrita. Essas diferentes propostas são resultado das várias definições de surdo 

bilíngue. Derivam, pois, do conceito que se adota de bilinguismo e do fato de que a 

aquisição é concebida como um ato individual, de apropriação que se faz da língua. 
 

O fato é que, além de faltar um consenso entre os autores sobre a concepção de 

bilinguismo e aquisição de segunda língua para os surdos, como declara Santana (2007), 

também, não se considera que essas implicações linguísticas estão relacionadas diretamente 

aos campos de estudo, como a sociolinguística, a pragmática, a psicolinguística e a 

neurolinguística. É possível notar que a concepção sobre a filosofia bilíngue, no simples 

sentido de ensino ou da aquisição das duas línguas, já constitui problema para ser colocado 

em prática. 

Dessa forma, Santana (2007) pontua que o bilinguismo inaugura um novo debate 

na área da surdez: ele defende a primazia da língua de sinais sobre a língua oral, que, no caso 

do Brasil, é a LIBRAS sobre a Língua Portuguesa, antes aprendidas simultaneamente na 

comunicação total, ou isoladamente – a linguagem oral, no oralismo, ou na língua de sinais, 

quando se afirmava que o surdo não aprenderia jamais a falar. Não obstante aos argumentos 

da autora, também se pode salientar a concepção equivocada de bilinguismo, em que a língua 

de sinais é apenas um caminho para a aprendizagem da língua oral, minimizando o status de 

“língua” da língua de sinais e estabelecendo uma relação de poder entre o uso das línguas. 

Ora, nesse caso, pode-se dizer que há um oralismo disfarçado de bilinguismo, que não 
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reconhece a língua de sinais, mas faz desta apenas um instrumento para aprendizagem do 

Português, por exemplo, seja escrito ou oral. 

A questão relevante é que o fato de ser bilíngue, no caso dos surdos, assume um 

propósito muito maior do que apenas aprender a língua materna como primeira língua e a 

língua oral ou escrita do país como segunda língua, pois ser bilíngue, para surdos, torna 

importante aprender sobre, e não somente na língua, isso em ambas as línguas.    

A partir desta discussão sobre a língua de sinais e sobre a língua oral, é notório 

discutir também qual a concepção que se tem de língua e de linguagem, que em muitas 

situações tem colocado a língua de sinais apenas como instrumento de instrução, não levando 

em consideração o caráter discursivo da língua na interação dos indivíduos. Na perspectiva de 

Saussure (1995, p. 17), a língua não se confunde com a linguagem, “ela é, ao mesmo tempo, 

um produto social da faculdade de linguagem e um conjunto de convenções necessárias, 

adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos.” Além 

disso, o autor ainda caracteriza a língua como parte social da linguagem, exterior ao 

indivíduo, que, por si só, não pode nem criá-la nem modificá-la. Ela não existe senão em 

virtude duma espécie de contrato estabelecido entre os membros da comunidade. 

Embora a definição de língua apresentada por Saussure (1995) pareça clara, é 

possível ressaltar que a concepção de língua citada refere-se a um sistema de normas 

imutáveis, convencionais, adotada pelo indivíduo para o exercício da linguagem. Em 

controvérsias, Bakhtin/Volochínov (2014, p. 93) afirma:  

 

Na verdade, se fizermos abstração da consciência individual subjetiva e lançarmos 

sobre a língua um olhar verdadeiramente objetivo, um olhar, digamos, oblíquo, ou 

melhor, de cima, não encontraremos nenhum indício de um sistema de normas 

imutáveis. Pelo contrario, depararemos com a evolução ininterrupta das normas da 

língua. De um ponto de vista realmente objetivo, percebendo a língua de um modo 

completamente diferente daquele como ela apareceria para um certo indivíduo, num 

dado momento do tempo, a língua apresenta-se como uma corrente evolutiva 

ininterrupta. 
 

A visão da língua como um sistema de normas fixas e incontestáveis constitui 

uma posição da maioria dos partidários do objetivismo abstrato, que, conforme Bakhtin, tende 

a certificar a realidade e a objetividade imediatas da língua como sistema de formas 

normativas. Essa visão da língua como um sistema estático atestado por Saussure (1995) pode 
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constituir uma efetiva explicação para o mito de que a língua de sinais é universal
3
 ou que se 

trata de um código, como, por exemplo, o sistema Braille.  

Saussure (1995) esclarece que o indivíduo tem a necessidade de uma 

aprendizagem da língua para conhecer o seu funcionamento e que, gradativamente, a criança 

assimila esse conhecimento. Nesse caso, em oposição, Bakhtin/Volochínov (2014) argumenta 

que o locutor também deve levar em consideração o ponto de vista do receptor, e que o 

essencial na tarefa de descodificação de uma forma linguística não é reconhecer a forma 

utilizada, mas compreendê-la num contexto concreto preciso, compreender sua significação 

numa enunciação particular.   

Sobre a linguagem, Saussure (1995, p. 17) pontua que ela 

 

  é multiforme e heteróclita; a cavaleiro de diferentes domínios, ao mesmo tempo 

física, fisiológica e psíquica, ela pertence além disso ao domínio individual e ao 

domínio social; não se deixa classificar em nenhum categoria de fatos humanos, pois 

não se sabe como inferir na sua unidade.  
 

A Linguagem de acordo, tanto com Bakhtin/Volochínov (2014) quanto com 

Saussure (1995), é física, pois o som concerne totalmente à competência fenômenos físicos. É 

fisiológica, pois está ligada à produção do som e ao processo de percepção sonora. No caso 

dos surdos, essa produção é visual e psíquica, associada à atividade mental. No entanto, 

conforme Bakhtin/Volochínov (2014), a linguagem é constitutiva da relação social 

organizada. É preciso situar os sujeitos, o emissor e o receptor, e que esses dois indivíduos 

estejam integrados na unicidade da situação social imediata; quer dizer, que tenham uma 

relação de pessoa para pessoa sobre um terreno bem definido, para que haja a troca 

linguística. “A unicidade do meio social e a do contexto social imediato são condições 

absolutamente indispensáveis para que o complexo físico-psíquico-fisiológico que definimos 

possa ser vinculado à língua, à fala, possa tornar-se um fato de linguagem”. 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 73). 

A língua está associada a uma corrente ininterrupta de pensamentos expressos por 

meio da linguagem, que surge a partir das interações entre os indivíduos. Os desencontros 

conceituais de língua e de linguagem, no caso da língua de sinais, também reforçam estigmas 

que refletem sobre o uso da língua de sinais como um sistema rígido ou mesmo como uma 

                                                 
3
 A língua dos surdos não pode ser considerada universal, dado que não funciona como um “decalque” ou 

“rótulo” que possa ser colado e utilizado por todos os surdos de todas as sociedades de maneira uniforme e sem 

influências de uso (GESSER, 2009, p. 12). 
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língua artificial para tradução da Língua Portuguesa, não levando em consideração, na prática, 

o conceito de língua como fator social e de linguagem como produto das interações verbais.  

De acordo com Geraldi (1995), focalizar a interação verbal como o lugar da 

produção da linguagem e dos sujeitos, que, nesse processo, se constituem pela linguagem, 

significa admitir três perspectivas: primeira, que a língua (no sentido sociolinguístico do 

termo) não está de antemão pronta, dada como um sistema de que o sujeito se apropria para 

usá-la segundo suas necessidades específicas do momento de interação, mas que o próprio 

processo interlocutivo, na atividade de linguagem, a cada vez a (re)constrói; segunda, que os 

sujeitos se constituem como tais à medida que interagem com os outros, ou seja, que o sujeito 

é social, uma vez que a linguagem é um trabalho social e histórico seu e dos outros, sendo 

para os outros e com os outros que ela se constitui; e, por última, que as interações se tornam 

possíveis como acontecimentos singulares, no interior e nos limites de uma determinada 

formação social, sofrendo as interferências, os controles e as seleções impostas por elas. 

Dessa forma, quando se pensa em um sujeito bilíngue, o ideal é que se pense em 

como a língua materna desse sujeito é construída na relação com seus pares e como se pode 

construir a segunda língua a partir das relações com os falantes/sinalizantes em suas 

enunciações de locutor ou de receptor em um contexto ideológico preciso. Nisso, 

Bakhtin/Volochínov (2014, p. 98-99) esclarece que “não são palavras o que pronunciamos ou 

escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis 

ou desagradáveis etc. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido 

ideológico ou vivencial”. Quando os alunos surdos aprendem o Português, por exemplo, em 

muitos casos, eles aprendem a forma, mas não o conteúdo em seus diversos contextos. A 

fragmentação do contexto não torna a aprendizagem da Língua Portuguesa significativa, pois 

essa língua é ensinada fora da realidade vivencial que muitos surdos possuem com sua língua 

materna, a LIBRAS. 

Posta a questão nesses termos, que o bilinguismo para os surdos é algo mais do 

que o domínio em algum nível de duas línguas, outras discussões se impõem. Entre elas, as 

discussões salientadas por Skliar (2013), as quais serão melhores explicitadas nos próximos 

capítulos. Segundo o autor, a educação bilíngue proposta nos dias atuais permite refletir sobre 

algumas questões ignoradas nesse território, entre as quais se destacam: as políticas de 

significação dos ouvintes sobre os surdos, o amordaçamento da cultura surda, os mecanismos 

de controle por meios dos quais se obscurecem as diferenças, o processo pelo qual se 

constituem – e ao mesmo tempo se negam – as múltiplas identidades surdas, a “ouvintização” 

do currículo escolar, a separação entre escola de surdos e comunidade surda, a burocratização 
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da língua de sinais dentro do espaço escolar, a predominância da língua oficial na sua 

modalidade oral ou escrita, a necessidade de uma profunda reformulação nos projetos de 

formação de professores tanto surdos quanto ouvintes. 
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2 MODELOS EDUCACIONAIS DE EDUCAÇÃO PARA SURDOS NO BRASIL  

 

2.1 A política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva 

 

Tratar o tema inclusão na perspectiva de alunos surdos é, a priori, destacar as 

diversas visões atuais sobre a educação dos surdos, que abrangem a exclusão, o fracasso 

escolar e a difícil tarefa de os alunos surdos se submeterem a um sistema de ensino, 

inicialmente pensado para um público ouvinte. No entanto, é possível reconhecer o avanço 

das discussões no âmbito da aceitação da diferença e de uma proposta de educação que busca 

contemplar todos. Vale destacar que a proposta de inclusão surgiu de uma necessidade 

política de assegurar que a educação de pessoas com deficiências seja parte integrante do 

sistema educacional. Dessa forma, garantir a todos a igualdade de condições para o acesso e a 

permanência na escola, sem qualquer tipo de discriminação, é um princípio que está em nossa 

Constituição desde 1988.  

Mas, para entender melhor os princípios que nortearam a política de inclusão no 

Brasil e no mundo, é preciso saber que a discussão sobre a inclusão, isto é, a discussão sobre 

o combate à discriminação e exclusão de crianças e jovens com deficiência no espaço escolar 

ocorreu primeiro na “Conferência Mundial de Educação para Todos”, em Jomtien,
4
 em 1990. 

Essa Conferência chamou a atenção para os altos índices de crianças, adolescentes e jovens 

sem escolarização, tendo como objetivo promover transformações nos sistemas de ensino para 

assegurar o acesso e a permanência de todos na escola. Mais tarde, durante a Conferência 

Mundial de Necessidades Educativas Especiais: Acesso e Qualidade, realizada pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), em 1994, foi 

problematizada a falta de acessibilidade a todos os estudantes nas escolas, gerando o 

documento “Declaração de Salamanca
5
” e as Linhas de Ações sobre as Necessidades 

Educativas Especiais, ressaltando que: 

                                                 
4
 Em março de 1990, o Brasil participou da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em Jomtien, 

Tailândia, na qual foi proclamada a Declaração de Jomtien. Nessa Declaração, os países relembram que “a 

educação é um direito fundamental de todos, mulheres e homens, de todas as idades, no mundo inteiro” 

(BRASIL, 1990). 
5
 “Reuniram-se, em Salamanca, Espanha, no período de 7 a 10 de junho de 1994, mais de 300 representantes de 

92 governos e de 25 organizações internacionais, com o objetivo de promover a Educação para Todos, 

analisando as mudanças fundamentais de política necessárias para favorecer o enfoque da educação integradora, 

capacitando realmente as escolas para atender a todas as crianças, sobretudo as que têm necessidades educativas 

especiais. A Conferência, organizada pelo Governo Espanhol, em cooperação com a UNESCO, reuniu altos 

funcionários de educação, administradores, responsáveis por políticas e especialistas, assim como representantes 

das Nações Unidas e de organismos especializados, além de outras organizações governamentais, organizações 
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• toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a ela 

oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem; 
• toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de 

aprendizagem que são únicas; 
• sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais 

deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de 

tais características e necessidades; 
• aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola 

regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na criança, 

capaz de satisfazer a tais necessidades; 
• escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais 

eficazes de combater atitudes discriminatórias, criando-se comunidades acolhedoras, 

construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos; além disso, 

tais escolas provem uma educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a 

eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional 

(BRASIL, 1994, p. 1). 
 

Nota-se, de acordo com essa citação, que a escola regular deve acomodar aqueles 

alunos com necessidades educacionais especiais dentro de uma Pedagogia centrada na 

criança, capaz de satisfazer a tais necessidades. Entretanto, para que de fato esse 

acolhimento/acomodação aconteça, ou melhor, se efetive de forma a suprir as necessidades 

dos educandos, oferecendo reais condições de igualdade para todos, foi proposto repensar 

toda a estrutura administrativa, educativa e funcional das escolas. Inclusive, ainda segundo a 

Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994), os delegados da Conferência Mundial de 

Educação Especial, representando 88 governos e 25 organizações internacionais em 

assembleia na Espanha, instruíram aos governos que:  

 

• atribuam a mais alta prioridade política e financeira ao aprimoramento de seus 

sistemas educacionais no sentido de se tornarem aptos a incluírem todas as crianças, 

independentemente de suas diferenças ou dificuldades individuais; 
• adotem o princípio de educação inclusiva em forma de lei ou de política, 

matriculando todas as crianças em escolas regulares, a menos que existam fortes 

razões para agir de outra forma; 
• desenvolvam projetos de demonstração e encorajem intercâmbios em países que 

possuam experiências de escolarização inclusiva; 
• estabeleçam mecanismos participatórios e descentralizados para planejamento, 

revisão e avaliação de provisão educacional para crianças e adultos com 

necessidades educacionais especiais; 
• encorajem e facilitem a participação de pais, comunidades e organizações de 

pessoas portadoras de deficiências nos processos de planejamento e tomada de 

decisão concernentes à provisão de serviços para necessidades educacionais 

especiais; 
• invistam maiores esforços em estratégias de identificação e intervenção precoces, 

bem como nos aspectos vocacionais da educação inclusiva; 

                                                                                                                                                         
não governamentais e entidades patrocinadoras. A Conferência aprovou a Declaração de Salamanca, de 

princípios, política e prática das necessidades educativas especiais, e uma Linha de Ação” (BRASIL, 1994). 



29 

 

• garantam que, no contexto de uma mudança sistêmica, programas de treinamento 

de professores, tanto em serviço como durante a formação, incluam a provisão de 

educação especial dentro das escolas inclusivas (BRASIL, 1994, p. 1-2). 
 

Para se adequar às condições convencionadas pela Declaração de Salamanca a 

respeito da inclusão em 1994, o Brasil publicou o documento “Política Nacional de Educação 

Especial”.
6
 Esse documento foi alicerçado no paradigma integracionista, fundamentado no 

princípio da normalização, com foco no modelo clínico de deficiência, atribuindo às 

características físicas, intelectuais ou sensoriais dos estudantes um caráter incapacitante que 

pode se constituir em uma dificuldade para sua inclusão educacional e social (BRASIL, 

2015). Desse modo: 

 

Ao invés de promover a mudança de concepção favorecendo os avanços no processo 

de inclusão escolar, essa política demonstra fragilidade perante os desafios inerentes 

à construção do novo paradigma educacional. Ao conservar o modelo de 

organização e classificação de estudantes, estabelece-se o antagonismo entre o 

discurso inovador de inclusão e o conservadorismo das ações que não atingem a 

escola comum no sentido da sua ressignificação e mantém a escola especial como 

espaço de acolhimento daqueles estudantes considerados incapacitados para alcançar 

os objetivos (BRASIL, 2015, p. 10). 
 

Assim, a tentativa de inclusão contida na “Política Nacional de Educação 

Especial” teve como resultado a continuidade de várias práticas tradicionais que se mostraram 

pouco efetivas, culminando em resultados como a segregação, em razão da deficiência e do 

suposto despreparo da escola comum, historicamente desprovida de investimentos necessários 

ao atendimento das especificidades educacionais desse grupo (BRASIL, 2015). 

A Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 

2015) tem como base a ratificação da “Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência”, outorgada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2006 e incorporada 

ao ordenamento jurídico brasileiro como emenda constitucional, por meio do Decreto 

Legislativo nº 186/2008 (BRASIL, 2008a) e do Decreto Executivo nº 6.949/2009 (BRASIL, 

2009). Sendo assim: 

 

Esse tratado internacional altera o conceito de deficiência, que, até então, 

representava o paradigma integracionista, calcado no modelo clínico de deficiência, 

no qual a condição física, sensorial ou intelectual da pessoa se caracterizava como 

obstáculo à sua integração social, cabendo à pessoa com deficiência se adaptar às 

condições existentes na sociedade (BRASIL, 2015, p.11). 
 

                                                 
6
 Documento orientador para Estados e Municípios organizarem suas ações no sentido de transformarem seus 

sistemas educacionais em sistemas educacionais inclusivos. 
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Desse modo, pela ratificação de tratados internacionais da ONU e por meio 

legislações nacionais, o conceito de deficiência foi mudado: antes, era fundamentado no 

modelo clínico de deficiência, em que a condição física da pessoa caracterizava um obstáculo, 

para o paradigma da inclusão, em que as novas ações têm a finalidade de promover as 

condições de acessibilidade necessárias para as pessoas com deficiência. Com o aspecto da 

inclusão, algumas mudanças ocorreram, no sentido de incluir os alunos com deficiência nas 

escolas regulares com base na seguinte visão:  

 

A educação inclusiva concebe a escola como um espaço de todos, no qual os alunos 

constroem o conhecimento segundo suas capacidades, expressam suas ideias 

livremente, participam ativamente das tarefas de ensino e se desenvolvem como 

cidadãos nas suas diferenças. Nas escolas inclusivas, ninguém se conforma a 

padrões que identificam os alunos como especiais e normais, comuns. Todos se 

igualam pelas suas diferenças! A inclusão escolar impõe uma escola em que todos 

os alunos estão inseridos sem quaisquer condições pelas quais possam ser limitados 

em seu direito de participar ativamente do processo escolar, segundo suas 

capacidades, e sem que nenhuma delas possa ser motivo para uma diferenciação que 

as excluirá das suas turmas (ROPOLI et al., 2010, p. 8-9). 
 

Dessa maneira, a proposta de inclusão, colocada em prática pelo Ministério da 

Educação/Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(MEC/SECADI), por meio do Decreto n° 6.571/2008 (BRASIL, 2008b), que dispõe sobre o 

AEE, foi incorporada pelo Decreto n° 7.611 (BRASIL, 2011), que destaca, no Art. 3º, 

parágrafos I-IV, os seguintes objetivos para AEE: 

 

I - prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular e 

garantir serviços de apoio especializados de acordo com as necessidades individuais 

dos estudantes; 
II - garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular; 
III - fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem 

as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e 
IV - assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, etapas e 

modalidades de ensino. 
 

No entanto, como tratar todos como iguais dentro de suas diferenças num mesmo 

espaço social? Esse é um desafio que demanda mudança organizacional, tanto para as escolas 

regulares quanto para os diversos grupos sociais, devido às barreiras e concepções da 

sociedade majoritária. Almeida (2002) afirma que a inclusão não é algo natural. Segundo o 

autor, o ser humano tem uma tendência a acreditar que as dificuldades que se tem são 

dificuldades de sempre e que não podem ser modificadas.  

A concepção de inclusão de alunos nas escolas regulares apesar das discussões 

politicas, leis e decretos e tratos, ainda está alicerçada em estereótipos advindos da educação 
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especial. A realidade do modelo educacional inclusivo não prepara professores para receber 

alunos com necessidades específicas, não modifica concepções sobre os alunos excluídos, não 

aprofunda discussões sobre acessibilidades nas escolas e salas de aula. As mobilizações 

realizadas nas escolas ainda são precárias comparadas às necessidades educacionais dos 

alunos. Souza e Góes (2013, p. 164, grifo das autoras) afirmam que “a ideia de escola para 

todos começa a ser concretizada com a abertura de suas portas para receber os excluídos, 

mantendo-se, porém, em essência, as mesmas e precárias condições oferecidas aos que já 

estavam supostamente incluídos”. 

Nesse sentido, a educação inclusiva ainda na perspectiva da educação especial, 

propõe que alunos surdos estejam incluídos em escolas regulares, mas práticas pedagógicas 

para esses alunos estão muito abaixo do que realmente se faz necessário para o 

desenvolvimento da aprendizagem destes sujeitos. A concepção deste modelo sobre o aluno 

surdo é a de que, este aluno está no grupo dos deficientes, desajustados e “especiais”. Ou seja, 

ele está junto com outros alunos na sala de aula, mas é separado a partir de um discurso 

patológico.  

Sendo assim, conforme Marques et al. (2009), a construção de uma prática 

inclusiva nos remete a profundos questionamentos sobre como realizá-la, inclusive considerar 

a diversidade como característica do sujeito em processo de constante transformação, a fim de 

oferecer uma educação para todos.  

 

2.2 A política da educação bilíngue na perspectiva da educação inclusiva para surdos  

 

Sobre as implicações da inclusão na educação dos surdos, é significativo destacar 

que muito remotamente eles estão incluídos. Na verdade, a inclusão é mais semelhante a uma 

questão de integração. Eles frequentam a mesma sala de aula que os outros alunos e, quando 

muito, possuem um intérprete de LIBRAS, em alguns casos sem proficiência nessa língua, 

e/ou um instrutor surdo para dar suporte em LIBRAS, o qual, por vezes, possui, dificuldades 

na didática de ensino da língua.  

Skliar (2013, p. 12): “A educação bilíngue para surdos pode estar fixada no 

discurso da deficiência, se suas estratégias pedagógicas e os seus discursos permaneceram no 

âmbito da educação especial”. A partir disso, é importante destacar que, em alguns casos, há 

deturpação do conceito de “bilíngue”, como, por exemplo, quando se concebe a escola 

inclusiva como bilíngue por ter o tradutor e intérprete de LIBRAS acompanhando o aluno 

surdo em sala de aula e pelo fato de a escola possuir uma sala de recurso com o atendimento 
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educacional especializado, porém sem realmente atender a esse aluno dentro de suas 

necessidades escolares. Da mesma forma, quando se tem uma escola bilíngue que foca seu 

objetivo na língua de sinais e não na construção pedagógica do conhecimento do alunado 

surdo, concebem-se os alunos surdos com uma identidade única, invariável e restrita. Nisso, 

Skliar (2013, p. 11) afirma que  

 

‘o ser surdo’ não supõe a existência de uma identidade surda única e essencial a ser 

revelada a partir de alguns traços comuns e universais. As representações sobre as 

identidades mudam com o passar do tempo, nos diferentes grupos culturais, no 

espaço geográfico, nos momentos históricos, nos sujeitos. Neste sentido, é 

necessário ver a comunidade surda de uma forma ostensivamente plural.  
 

Partindo das premissas e argumentações expostas, é importante destacar que 

apenas propor uma educação bilíngue, mas sem levar em consideração os reais aspectos 

curriculares para a intervenção pedagógica, é impor uma visão de língua, de ambiente e de 

qual público será atendido, mas não a política e os métodos necessários. 

Campos (2013) afirma que atualmente o surdo encontra-se em conflito dada a 

política da inclusão no ensino regular. Para essa autora, o aluno surdo não é atendido por uma 

prática pedagógica cultural que permita a ele construir sua subjetividade como diferente do 

ouvinte. No que diz Strobel (2009), a inclusão de alunos surdos é difícil, pois estes ficam à 

mercê de professores que não são usuários de língua de sinais e de colegas ouvintes que 

fazem brincadeiras rotineiras da cultura ouvinte, como “telefone-sem-fio” e “cirandinha”, 

entre outras, das quais, muitas vezes, os alunos surdos buscam participar para se sentirem 

incluídos, porém tais atividades não lhes fornecem aproveitamento pessoal algum. 

Nesse contexto, Lacerda (2009) discute que, na escola inclusiva, o fato de um 

aluno surdo não ter outros parceiros com domínio em língua de sinais se apresenta como um 

aspecto negativo, pois o grupo de alunos surdos poderia favorecer mais discussões em sinais e 

trocas de ideias sobre os conteúdos a partir da ótica da surdez. “Um único surdo em sala não 

pode partilhar uma série de experiências marcadas por sua surdez, fazendo com que suas 

diferenças fiquem ainda mais destacadas dificultando a efetivação de uma proposta de 

integração escolar” (LACERDA, 2009, p. 126).  

Ainda de acordo com as argumentações da autora, a didática de muitos 

professores em sala de aula ainda é voltada para um púbico de alunos ouvintes; por exemplo, 

são professores que pedem aos alunos que ouçam a explicação que marquem ou destaquem 

trechos de um texto. Nesse contexto, o aluno surdo precisa olhar para o intérprete e só 
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posteriormente marcar seu texto. No entanto, muitas vezes, o aluno surdo abre mão de ver as 

explicações, preferindo marcar e escrever, e buscando agir como os demais alunos. 

A partir deste ponto, é imperativo dizer que a presença do intérprete em sala na 

escola inclusiva pode auxiliar a parte comunicacional, mas, com relação à didática e à prática 

cotidiana da escola, o intérprete pouco ou nada pode fazer para favorecer a aprendizagem se 

não houver uma mudança de perspectiva com relação ao ensino-aprendizagem do aluno 

surdo.  

 

A presença do intérprete em sala de aula e o uso da língua de sinais não garantem 

que as condições específicas da surdez sejam contempladas e respeitadas nas 

atividades pedagógicas. Se a escola não atentar para a metodologia utilizada e 

currículo proposto, as práticas acadêmicas podem ser bastantes inacessíveis ao aluno 

surdo,  apesar da presença do intérprete (LACERDA, 2009, p. 128). 
 

É notório dizer que a imposição oralista disfarçada de inclusão é percebida pela 

comunidade surda em diversas práticas, como: a inexistência do ensino da  LIBRAS na grade 

curricular do primeiro e segundo ciclos da educação básica e também no Ensino Médio; a 

disciplina de Música obrigatória nas escolas para todos os alunos, inclusive para os alunos 

surdos; a falta de ensino ou de práticas que busquem referência na cultura surda, como, por 

exemplo, a literatura e a pedagogia surdas; e o ensino de língua inglesa e/ou espanhola, sem 

metodologias específicas, uma vez que, para muitos surdos, essas línguas se constituem 

terceira ou quarta línguas. 

 

A escola, como em qualquer situação, independente de ser para surdos ou não, pode 

ser vista como um meio disciplinador de corpos, língua e mentes. Por meio de 

mecanismos de controle como: sirenes, disposição das classes em sala de aula, da 

carência de recursos visuais para auxiliar a aprendizagem, do distanciamento 

tecnológico dos alunos, da “incapacitação” dos professores para o uso da Libras, da 

ausência de professores surdos em sala de aula, da exigência da oralização e da 

escrita do português, [...] os sujeitos surdos passam a ser controlados e disciplinados 

pela escola que, por sua vez, vem se orientando sobre discursos patologizantes 

(LOPES, 2010, p. 110). 
 

Essas e outras práticas, infelizmente, são comuns em escolas regulares ditas 

inclusivas e denotam um espaço que ainda é determinado para atender a um público padrão: 

os ouvintes. Na visão de Machado (2006), a questão da escola regular não está em recusar as 

tentativas de inserção dos excluídos, entre eles os surdos, na escola, mas de lançar sobre esse 

público um olhar para suas necessidades, possibilitando a aquisição de conhecimentos e, 

principalmente, o reconhecimento político da construção de uma educação para surdos de 

modo diferenciado.  



34 

 

Infelizmente, nota-se que o ouvintismo ainda ocupa um grande espaço como 

ideologia dominante nas escolas regulares. Conforme salienta Skliar (2010), o ouvintismo 

desenvolveu várias formas de colonização do currículo na educação dos surdos, entre eles:  

 

● o currículo para deficientes mentais, reproduzindo o estereótipo que define os 

surdos como deficientes mentais ou,  em todo caso, os surdos e os deficientes 

mentais como semelhantes;  

● o currículo para ouvintes, multiplicando por dois ou por três o tempo planejado na 

escola regular, que reflete a fórmula pela qual os surdos são, proporcionalmente a 

metade ou a terça parte dos ouvintes; 

● o currículo para deficientes da linguagem, por sua vez, sugere que o problema da 

surdez não é tanto o do acesso à oralidade, mas, pior ainda, que afeta a faculdade 

mental dos surdos para a linguagem; 

● o currículo da beneficência laboral centrado ou na reprodução de atividades e 

ofícios já saturados pelo desemprego- carpintaria, datilografia, corte e costura etc. - 

ou no sentido de formar surdos somente enquanto atendentes ou ajudantes de 

ouvintes; 

● o currículo salva-vidas, como último recurso, para aqueles surdos que não se 

encaixam nos outros currículos citados anteriormente (SKLIAR, 2010, p. 17-18). 

 

A partir dos argumentos explicitados por Skliar (2010), é possível reconhecer que 

essa colonização do currículo, tanto no âmbito da educação especial quanto no âmbito da 

educação inclusiva, ainda está atrelada a uma ideia que exclui a história cultural dos sujeitos 

surdos e impõe métodos e ideologias que priorizam a sociedade ouvinte. Conforme Strobel 

(2009), a história dos surdos está localizada nos discursos das associações de surdos, de 

professores surdos, de sujeitos surdos bem-sucedidos, de sujeitos surdos líderes, da pedagogia 

surda, de movimentos políticos dos povos surdos e outros. 

 Na proposta da educação inclusiva, são encontradas práticas que exemplificam a 

subordinação do currículo escolar à oralidade. Um exemplo é a imposição de pré-requisitos 

orais ou auditivos para um hipotético progresso na escolarização, como as citadas aulas de 

línguas estrangeiras, que geralmente são ensinadas oralmente ou sem nenhuma adaptação para 

os alunos surdos, e as aulas de música, que são experiências puramente auditivas. 

 

A música, por exemplo, não faz parte da cultura surda. Embora muitas escolas para 

surdos reconheçam o povo surdo como grupo cultural e linguístico, obrigam as 

crianças e adultos surdos a fazerem as apresentações de danças, corais e balés, que 

são próprias da cultura ouvinte, o que continua ocupando o centro de sua 

preocupação. Melodias e ritmos sonoros harmoniosos não foram criados pela cultura 

surda e sim pelos grupos ouvintes. Assim, eles se inserem na cultura ouvintista 

(STROBEL, 2009, p. 94). 
 

Um fato interessante, ao propor uma discussão crítica sobre as manifestações 

culturais na escola, é que, geralmente, as apresentações culturais ou trabalhos escolares 
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seguem um padrão tradicional de ensino voltado para um público normativo. No entanto, se a 

escola recebe um aluno surdo, suas práticas escolares deveriam também atender a esse 

público. Ou seja, se há aula de música para os alunos ouvintes, poderia também haver aula de 

teatro visual ou mesmo cinema mudo para os alunos surdos. 

Além do universo das artes, também há necessidade de que a escola regular 

inclusiva incorpore na prática pedagógica outros tipos de atividades que atendam aos alunos, 

de forma geral, e, em específico, aos alunos surdos ou com outras especificidades. Uma 

dessas práticas é a pedagogia da diferença, ou da pedagogia da Visualidade, segundo 

Campello (2008), que se desdobra em diferentes subáreas, visando a atender a cada indivíduo 

conforme sua necessidade, isto é: a pedagogia dos cegos, com a elaboração do seu currículo, 

prática, disciplina, estratégia, evolução e jogos educativos aos cegos); a pedagogia surda, 

visando, de forma curricular e identitária, a atender aos alunos surdos dentro de suas 

peculiaridades; uma pedagogia voltada para a prática de alfabetização e letramento para os 

alunos com dislexia, e assim por diante. 

 

Muitas são as diferenças existentes na escola, assim como, muitas são as formas 

como podemos vê-las, pensá-las e dividi-las; isto dependerá do interesse e posição 

de quem investiga. As diferenças culturais ou na cultura devem ser vistas e pensadas 

como diferenças políticas, ou seja, devem sobressair aos limites linguísticos, de cor, 

de raça, de gênero etc. (LOPES, 2010, p. 107). 
 

Situada na pedagogia da diferença, a pedagogia surda, para Silva (2012), 

instaurou-se em resposta aos métodos e práticas educacionais que não conduzem o aluno 

surdo ao conhecimento. Dessa forma, a autora ressalta que a “pedagogia surda é uma nova 

perspectiva de educação bilíngue que evoca a língua de sinais e que surge a partir dos 

próprios surdos por meio de movimentos de resistência” (SILVA, 2012, p. 267). A inclusão é, 

muitas vezes, vista pela comunidade surda como uma ameaça aos anos de luta pelo 

estabelecimento da língua de sinais como língua de comunicação e expressão das pessoas 

surdas. No que dizem Stumpf e Rangel (2012, p. 119), há discordância das lideranças surdas 

com as práticas educativas propostas pela escola inclusiva: “a inclusão, conceito bonito e 

desejável, na prática funciona como exclusão. Exclusão da comunicação, exclusão da real 

participação”. 

No entanto, é imperativo que não se pense em “segregar para agregar”, mas 

agregar mesmo na diferença. Isso quer dizer possibilitar espaço também para o professor 

surdo nas práticas pedagógicas de ensino. Segundo Stumpf e Rangel (2012), entre as 

disciplinas que devem fazer parte da formação do professor surdo, têm-se: identidade e 
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cultura surda, leitura e escrita da língua de sinais, expansão do vocabulário em Libras, os 

movimentos surdos e outras disciplinas relacionadas à área da educação dos surdos, que 

grande parte dos instrutores surdos atuantes no Atendimento Educacional Especializado ou 

sala de Recurso (AEE), ainda desconhece, pois não lhes foi oportunizado um curso de 

formação docente com tal currículo. Além disso, é importante destacar a presença do 

professor surdo com formação na área da surdez, e não somente com a experiência e o 

convívio com outros surdos, para atuar nas escolas inclusivas, porque ele pode auxiliar os 

professores ouvintes na didática das disciplinas do currículo básico, propondo adaptações, 

como, por exemplo, a pedagogia visual. De acordo com Campello (2008, p. 209),  

 

as técnicas, recursos e perspectivas utilizados na pedagogia visual, estão relacionados 

com o uso da ‘visão’, em vez da ‘audição’, sendo que a imagem na ‘apreensão do 

estímulo visual’ e perspectiva emergem de acordo com forças bidimensionais e 

tridimensionais. Esses processos exigem uma nova forma de pensar o nível perceptivo 

e o processamento visual daquilo que rodeia o sujeito Surdo e qual seu olhar sobre o 

mundo no processo de ensinar e aprender.  
 

Em complementação às ideias da autora citada, Lacerda et al. (2013) afirmam que 

esse tipo de pedagogia tem reflexos nas práticas educacionais e se mostra presente em 

diversas disciplinas, como: na educação artística, com o desenvolvimento de propostas 

educacionais voltadas para a arte e a cultura visual; na comunicação, com estudos e 

investigação de modos de ensino da expressão e comunicação visual; na informática, com a 

criação de programas pedagógicos que utilizam a tecnologia da computação; e na formação e 

preparação da graduação de professores artistas para os Ensinos Fundamental e Médio, 

formação de professores com implicação em artes visuais como: dança, teatro e outras artes 

que envolvem imagem.  

Enfim, nota-se, por meio dessas considerações, que a escola inclusiva para alunos 

surdos e alunos com diferenças educacionais ainda se encontra em construção, pois, mesmo 

depois de tantos anos de discussão sobre as possíveis propostas para se efetivar a inclusão, no 

sentido de atender a todos os alunos, ainda são encontrados vários problemas apontados pelos 

autores da área da educação e da língua de sinais. As escolas regulares em processo inclusivo 

de alunos surdos continuam pautando o currículo escolar em práticas tradicionais, não 

viabilizando a construção de um espaço, para que o aluno surdo construa sua subjetividade em 

relação a si próprio e em relação ao outro, ouvinte, com quem convive cotidianamente nos 

espaços sociais. No entanto, faz-se necessário pensar estratégias que visem, de forma 

igualitária, a possibilitar aos surdos e aos ouvintes a construção do conhecimento, dentro das 
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suas diferenças, sejam elas na linguagem, na forma de expressão cultural ou mesmo no modo 

de apreensão do conhecimento científico.  

 

 2.3 A proposta da educação para surdos na perspectiva da educação bilíngue 

 

Muitos surdos começam a vida escolar frequentando escolas especializadas como 

a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) ou são sugeridos os 

encaminhamentos para essas escolas pelos próprios educadores e dirigentes das escolas 

regulares. Isso se deve ainda à concepção da surdez como uma deficiência, estabelecendo que 

esta é caracterizada como responsabilidade da educação especial.  

Após a oficialização da LIBRAS e o reconhecimento da surdez como uma 

construção histórica e social, uma nova visão sobre os sujeitos surdos tem se estabelecido 

com relação à surdez e, principalmente, sobre as propostas políticas de educação para os 

alunos surdos. Nisso, Skliar (2010) explicita a importância de se pensar a educação dos surdos 

a partir de um contexto mais apropriado às situações linguística, social, comunitária cultural e 

das identidades dos sujeitos surdos.  

 

A necessidade de construir um território mais significativo para a educação dos 

surdos, e de não limitar nossas expectativas a uma melhoria dos paradigmas 

dominantes na educação especial, nos conduz a um conjunto de inquietações acerca 

de como narramos aos outros, de como os outros se narram a si mesmos, e de como 

essas narrações são, finalmente colocadas de um modo estático nas políticas e nas 

práticas pedagógicas (SKLIAR, 2010, p. 13). 
 

Enfatiza-se, então, a busca por um espaço educacional para os surdos, diferente do 

ofertado pela educação especial e do proposto pela educação inclusiva, dando abertura a uma 

discussão sobre a implantação da educação bilíngue para alunos surdos. Nesse contexto, essa 

proposta de educação busca conferir aos alunos surdos uma especificidade que abrange a 

língua, a cultura e a formação social desses alunos. Sendo assim, a educação bilíngue aborda, 

de acordo com o Decreto nº 5.626 (BRASIL, 2005): o reconhecimento da Língua Brasileira 

de Sinais; a inclusão da LIBRAS como disciplina curricular nos Ensinos Fundamental, Médio 

e Superior; o direito prioritário de professores surdos lecionarem e, vinculadas a isso, a 

formação de professores bilíngues e a formação do Tradutor e Intérpretes de LIBRAS/Língua 

Portuguesa. Ainda conforme esse Decreto são denominadas escolas ou classes de educação 

bilíngue aquelas em que a LIBRAS e a modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam 

línguas de instrução utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educativo. 
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Entretanto, segundo o Relatório do grupo de trabalho do MEC/SECADI 

(BRASIL, 2014 p. 6) sobre a Proposta de Educação Bilíngue: 

 

A Educação Bilíngue de surdos envolve a criação de ambientes linguísticos para a 

aquisição da LIBRAS como primeira língua (L1) por crianças surdas, no tempo de 

desenvolvimento linguístico esperado e similar ao das crianças ouvintes, e a 

aquisição do português como segunda língua (L2). A Educação Bilíngue é regular, 

em LIBRAS, integra as línguas envolvidas em seu currículo e não faz parte do 

atendimento educacional especializado. O objetivo é garantir a aquisição e a 

aprendizagem das línguas envolvidas como condição necessária à educação do 

surdo, construindo sua identidade linguística e cultural em LIBRAS e concluir a 

educação básica em situação de igualdade com as crianças ouvintes e falantes do 

português. [...] a Educação Bilíngue LIBRAS – Português é entendida como a 

escolarização que respeita a condição da pessoa surda e sua experiência visual como 

constituidora de cultura singular, sem, contudo, desconsiderar a necessária 

aprendizagem escolar do português. 
 

A partir da visão de uma educação bilíngue, que contempla aquisição da língua de 

sinais como primeira língua e da Língua Portuguesa como segunda língua desde a infância, 

destaca-se que os desafios existentes para a implantação desse modelo de educação, também, 

são os encontrados na educação inclusiva, como, por exemplo, a falta de professores com 

conhecimento das peculiaridades linguísticas do público surdo, as dificuldades de intérpretes 

habilitados com fluência na tradução e interpretação de LIBRAS do Ensino Infantil ao Ensino 

Médio, além de um currículo e didáticas que verdadeiramente atendam aos alunos surdos.   

No entanto, como uma tentativa de sanar as dificuldades linguísticas em LIBRAS 

dos alunos surdos e estabelecendo o mesmo nível de fluência da língua de sinais para todos os 

alunos surdos na perspectiva bilíngue, meta estabelecida pelo Relatório do MEC/SECADI 

(BRASIL, 2014), propõe-se criar programas de estimulação linguística precoce para aquisição 

da LIBRAS com base no diagnóstico da surdez e por meio do mapeamento de identificação 

de bebês surdos. 

Além disso, na educação bilíngue, conforme apresentada pela política linguística 

presente no Relatório do MEC/SECADI (BRASIL, 2014), todo docente deverá ser bilíngue: 

LIBRAS/Língua Portuguesa. Sendo assim, é possível pressupor que o docente de outras áreas 

de atuação, como Química, Física e Matemática, entre outras, também precisará ser bilíngue, 

LIBRAS/Língua Portuguesa, sendo ciente da singularidade linguística dos alunos surdos, 

mesmo tendo ou não auxílio de tradutores e intérpretes de LIBRAS/Língua Portuguesa. 

Todavia, o Decreto nº 5.626 (BRASIL, 2005) prevê, ainda, um planejamento linguístico para 

difusão da LIBRAS e da Língua Portuguesa, incluindo uma recomendação quanto à criação 
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de um ambiente bilíngue, uma vez que orienta a difusão da LIBRAS entre todos os 

professores, funcionários, direção da escola e familiares. 

Atualmente, como uma inciativa de minimizar algumas das questões já citadas, o 

MEC tem ofertado, nas modalidades presencial e a distância, juntamente com a Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), o curso superior de formação de Tradutores e Intérpretes 

de LIBRAS, Letras LIBRAS Bacharelado; e o curso superior de Professores Bilíngues, Letras 

LIBRAS Licenciatura. Além disso, o MEC, em parceria com o Instituto Nacional de 

Educação de Surdos (INES), tem ofertado o curso de formação de professores bilíngues para 

o ensino de LIBRAS e atuação na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Entretanto, apesar da oferta desses cursos, é perceptível a necessidade também de 

formação de professores para atuarem no ensino bilíngue de outras disciplinas; ou seja, o 

ensino de disciplinas das áreas de exatas, humanas e outras do conhecimento por meio da 

língua de sinais. Não obstante, é preciso propor a formação de professores surdos que atuem 

também como professores de outras áreas, e não somente para ensinar a LIBRAS ou ser 

instrutor de apoio.  

Além disso, no Decreto nº 5.626 (BRASIL, 2005), fica estabelecida a disciplina 

de LIBRAS para os cursos de graduação. Mas, infelizmente, no sentido de apenas cumprir o 

Decreto, essas disciplinas são ofertadas com baixa carga horária, sem fornecer ao futuro 

professor da educação básica um conhecimento aprofundado de LIBRAS e sobre o sujeito 

surdo.  

Compreende-se, assim, que, embora esses Decretos e Leis citados instituam a 

educação bilíngue, e visem até a incorporar a educação bilíngue ao modelo vigente de 

educação inclusiva, por meio de classes bilíngues, é necessário pensar sobre três questões 

indagadas por Skliar (2013) com relação à educação bilíngue: as relações entre a pedagogia 

atual e a educação bilíngue para surdos, o sentido do “bilíngue” e os diferentes projetos 

políticos – multiculturais – que sustentam e subjazem à educação bilíngue para surdos. 

Dessa forma, Skliar (2013) propõe dois tipos de reflexão sobre a escolarização de 

pessoas surdas. A primeira é que a educação bilíngue não pode ser assimilada à escolarização 

bilíngue. Isto é, não se deve justificar somente como ideário pedagógico a ser desenvolvido 

dentro das escolas. De acordo com o autor, em virtude dessa primeira questão é que se faz 

impostergável uma política de educação bilíngue, de práticas e de significações, que devem 

ser pensadas nos diferentes contextos históricos e culturais. Já a segunda reflexão se orienta 

para uma análise sobre as maneiras pelas quais a surdez – como diferença – é construída e 

determinada nos projetos político-pedagógicos atuais. 
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Sendo assim, Skliar (2013) apresenta quatro diferentes projetos políticos que 

sustentam e subjazem a educação bilíngue para surdos: o bilinguismo com formas 

conservadoras, o bilinguismo com aspecto humanista e liberal, o bilinguismo progressista e o 

bilinguismo crítico na educação dos surdos.  

Segundo o autor, o bilinguismo com formas conservadoras produz e reproduz uma 

visão colonialista sobre a surdez, desenvolve a ideia da supremacia do ouvinte e da 

biologização dos surdos, e apresenta discursos do tipo “evolucionistas” para justificar o 

“fracasso” pedagógico. Nele, o conhecimento escolar utilizado não é questionado e o 

“ouvintismo” é considerado uma norma invisível por meio da qual tudo é medido e julgado. 

Já o bilinguismo com formas humanas e liberais, “exagera o papel da escola, 

supondo-se que ela pode mudar as desigualdades e criando-se, assim, uma opressão 

etnocêntrica para aqueles que desejam a diferença ou para aqueles que não podem alcançar 

essa hipotética ‘igualdade’” (SKLIAR, 2013, p. 13). Ainda conforme o autor, o bilinguismo 

com formas progressistas polemiza a ideia de igualdade e aceita o conceito de diferença, 

porém fala-se somente do surdo “verdadeiro”, do surdo “militante”, do surdo “consciente”, e 

ignora-se a história e a cultura que dão sucesso político à diferença.  

E por último, o autor caracteriza o bilinguismo com formas críticas por intermédio 

das quais sublinha-se o papel que desempenham a língua e as representações na construção de 

significados e de identidades surdas. Em síntese, Skliar (2013) afirma que a educação 

bilíngue, numa perspectiva crítica, poderia transformar as relações sociais, culturais e 

institucionais através das quais são geradas as representações e significações 

hegemônicas/ouvintistas sobre a surdez e sobre os surdos.  

Sendo assim, a educação bilíngue precisa ser pensada a partir de vários pontos de 

vista, com intuito de realmente ser “bilíngue” e bicultural, uma vez que, como cita Skliar 

(2013), há quatro projetos pedagógicos que definem os desafios para a implantação da 

educação bilíngue do ponto de vista curricular e de concepção do termo “bilíngue”. Diante 

dos projetos apresentados pelo autor, é possível observar que muitos educadores ou ativistas 

da proposta bilíngue ainda a concebem de forma equivocada, pois suas concepções estão 

atreladas a discursos extremistas ou mesmo a discursos que visam à implantação de escolas 

bilíngues em um sentido que não abrange currículo e práticas docentes referentes aos alunos 

surdos.  

Nesse ponto, vale destacar que o ensino bilíngue também pode ser realizado nas 

escolas regulares com classes bilíngues, desde que sejam respeitadas as peculiaridades do 

aluno surdo.  
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A pedagogia bilíngue que sustenta o aprendizado do surdo a importância da 

aprendizagem mediada por imagens, que requer didática própria, como: uso de 

tecnologias mediadoras, softwares, a exemplo do power point; análise e criação de 

fotografias; desenhos; filmagens; cenas de teatro; dramatizações contações de 

histórias; etc., estruturados em Libras com disponibilização de legendas em 

português (SOUZA et al., 2016, p. 18). 
 

 É notória, em todo caso, a importância de uma política linguística, que, no caso 

dos alunos surdos, abranja todas as peculiaridades comunicacionais e de acesso à informação 

desse público. No entanto, é imprescindível estabelecer a construção de políticas que 

favoreçam a formação de professores surdos e ouvintes para atuação profissional no ensino 

bilíngue, com ou sem intérpretes de LIBRAS, para a prática docente em disciplinas que 

abrangem as áreas de exatas e de tecnologias.  

A partir dessas argumentações, conclui-se que as questões indagadas por Skliar 

(2013), bem como o argumento do grupo de trabalho do MEC/SECADI (BRASIL, 2014) e o 

Decreto nº 5.626 (BRASIL, 2005) explicitam que a separação entre educação especial e 

educação de surdos é imprescindível para que a educação bilíngue desenvolva certa 

profundidade política. Porém, faz-se necessário pensar na construção de um currículo para a 

educação bilíngue, que esteja interligado com a qualidade do ensino equivalente ao ofertado 

para os alunos ouvintes, e que, ao propor uma formação continuada para os professores de 

educação básica, a LIBRAS e o Português como segunda língua não sejam as únicas 

propostas a serem postas em estudo, mas que se englobem as propostas de ensino de outras 

disciplinas sob a ótica da língua de sinais, ressaltando a cultura e a identidade dos surdos. Nas 

demais disciplinas curriculares, mesmo com a tradução e a interpretação do intérprete de 

LIBRAS, é preciso uma intervenção metodológica por meio de uma pedagogia visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

3 BAKHTIN NO PROCESSO DE INTERAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS SURDOS E 

OS SUJEITOS OUVINTES 

 

A gente, para a gente mesmo, é a gente. Raramente consegue 

ser o outro. A gente para o outro, não é a gente; é o outro. 

Deve estar confuso. Tento de novo: cada um de nós vive numa 

ambiguidade fundamental: Ser a gente e ao mesmo tempo, ser 

o outro. Temos, portanto, dois estados: ser o “eu” de cada um 

de nós e ser o “eu-individual” e ao mesmo tempo aceitar 

funcionar em estado de alteridade, ou seja, de “outro”. 

Rubem Braga 

  

3.1 Proposições sobre identidade, alteridade, interação, enunciação, e dialogismo 

 

Neste capítulo, é proposta uma discussão acerca da ideia segundo a qual todo 

sujeito é constituído socialmente na sua forma, na sua identidade e nas relações que mantém 

com outros sujeitos desde o seu nascimento. Essa é a base da concepção teórica de Bakhtin e 

seu Círculo, que propõe discussões acerca do sujeito, da linguagem e das relações sociais 

essenciais para a formação ideológica dos indivíduos. 

Então, são esboçadas algumas ideias da teoria da enunciação de Bakhtin, autor 

conhecido como teórico da literatura, da linguagem e do discurso, apresentando alguns de 

seus conceitos, como a interação, o dialogismo e a alteridade. O intuito é embasar as 

discussões propostas neste trabalho sobre o sujeito surdo e seu olhar sobre si e sobre os 

outros. Não se limitando às concepções de Bakhtin, é estabelecida neste estudo uma breve 

discussão sobre cultura e identidade surda, enfatizando a importância desses dois tópicos no 

âmbito das relações sociais e da constituição do sujeito surdo.  

É comum, entre os pesquisadores da área da surdez e da língua de sinais, a 

seguinte afirmação: “O surdo tem uma identidade e uma cultura próprias”. No entanto, é 

notório dizer que, culturalmente, os surdos estão inseridos também na cultura dos ouvintes. 

De acordo com Gesser (2009, p. 55), “Mesmo que o discurso atual seja um discurso de 

‘contrarreação’ ao grupo dominante (sociedade ouvinte), todos nós somos perpassados e 

contaminados pelas culturas com as quais estamos em contato”. Segundo Rosa (2012), muitos 

surdos caminham nos dois mundos – o ouvinte e o surdo –, cresceram em famílias ouvintes e 

possuem contato com a comunidade surda. Sendo assim, no que diz a autora, o surdo vivente 

nas duas culturas tenta conciliar duas línguas, dois mundos. Ora ele se comporta em 

conformidade com a cultura surda, ora com a cultura ouvinte, comportamento que vai ao 

encontro à afirmação de Bakhtin (2011) sobre a cultura do outro.  
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Na perspectiva do autor, a cultura do outro só se revela com plenitude e 

profundidade aos olhos de outra cultura. Ou seja, é no diálogo com o outro que são revelados, 

de modo criativo, novos aspectos do eu em um dado tempo e espaço. “Nesse encontro 

dialógico de duas culturas, elas não se fundem nem se confundem; cada uma mantém a sua 

unidade e a sua integridade aberta, mas elas se enriquecem mutuamente” (BAKHTIN, 2011, 

p. 366, grifo do autor). 

Buscando explicitar as concepções de identidade é possível destacar as três 

concepções de identidade discutidas por Hall (1998); a primeira concepção é a de identidade 

do sujeito do Iluminismo, na qual o autor afirma que tal concepção estava baseada na pessoa 

humana como indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de 

consciência e de ação, em que o núcleo interior emergia pela primeira vez quando o sujeito 

nascia e com ele permanecia ao longo da sua existência. Já a segunda concepção é a da 

identidade do sujeito sociológico, que apesar de possuir um núcleo interior este não era 

autônomo e auto–suficiente como no sujeito do  Iluminismo, segundo Hall (1998, p. 11) “ O 

sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que é o ‘eu real’, mas este é formado e 

modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais ‘exteriores’ e as identidades que 

esses mundos oferecem”. A partir desse processo das relações entre o eu, “interior”, e o outro, 

“exterior” o autor ressalta que o sujeito previamente vivido como tendo uma identidade 

unificada e estável, se torna fragmentado e composto não de uma única, mas de várias 

identidades, assim esse processo produz a terceira identidade, a do sujeito pós-moderno, que 

não possui uma identidade fixa, essencial e permanente, mas uma identidade móvel formada e 

transformada continuamente por meio das representações ou interpelações nos sistemas 

culturais que os rodeiam (HALL, 1998). 

Quando se refere às identidades surdas, Rosa (2012) afirma que, por serem 

múltiplas, há uma pluralidade de identidades. Ainda como salienta a autora: “A identidade 

não é precisa a um modelo único, indivisível; pelo contrário, a diversidade dos indivíduos 

existentes na esfera social predispõe a uma variedade de identidades decorrentes dessas trocas 

sociais e escolhas pessoais” (ROSA, 2012, p. 4). Nisso, Santana (2007) afirma que é na 

relação com diferentes outros que o sujeito se constrói; é nas práticas discursivas que ele 

emerge e é revelado. Assim, para a autora, identidade é “uma construção permanentemente 

(re)feita que busca determinar especificidades que estabeleçam fronteiras identificatórias com 

o outro, bem como obter o reconhecimento de sua pertinência pelos demais membros do 

grupo social ao qual pertence” (SANTANA, 2007, p. 42).  
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Nessa relação com o outro, com o desconhecido, o diferente, é possível situar a 

relação dialógica e de alteridade no processo interacional que constitui o eu e o outro como 

sujeitos. Bakhtin propõe o estudo da ideologia em que a linguagem, os signos e/ou a palavra 

são carregados de conteúdo ideológico imerso no processo de interação entre os sujeitos, 

sendo o elo de uma corrente ininterrupta de pensamento. Conforme o autor, “os signos só 

emergem, decididamente, do processo de interação entre uma consciência individual e uma 

outra. E a própria consciência está repleta de signos” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 

34).  

Os signos, na visão de Bakhtin/Volochínov (2014), podem ser a imagem, a 

palavra, o gesto significante etc. Eles são o alimento da consciência individual e são a lógica 

da interação semiótica de um grupo social. Sendo assim, os signos também são os próprios 

sinais da língua de sinais, que, como palavras, fazem parte da comunicação da vida cotidiana 

de muitos surdos e de ouvintes usuários dessa língua, produzindo ideologicamente discursos 

sobre a surdez, sobre a língua e sobre os próprios sujeitos, sendo mutável no reflexo e 

refração das condicionalidades do meio social. Ao tematizar a palavra como signo linguístico, 

Bakhtin/Volochínov (2014, p. 42) afirma:  

 

Tanto é verdade que a palavra penetra literalmente em todas as relações entre 

indivíduos, nas relações de colaboração, nas de base ideológica, nos encontros 

fortuitos da vida cotidiana, nas relações de caráter político etc. As palavras são 

tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as 

relações sociais em todos os domínios. É portanto claro que a palavra será sempre o 

indicador mais sensível de todas as transformações sociais, mesmo daquelas que 

apenas despontam, que ainda não tomaram forma, que ainda não abriram caminho 

para sistemas ideológicos estruturados e bem formados. A palavra constitui o meio 

no qual se produzem lentas acumulações quantitativas de mudanças que ainda não 

tiveram tempo de adquirir uma nova qualidade ideológica, que ainda não tiveram 

tempo de engendrar uma forma ideológica nova e acabada. A palavra é capaz de 

registrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais.  
 

Um exemplo claro é a própria concepção do que era “ser surdo” na Antiguidade e 

do que é “ser surdo” nos dias atuais. O índice de valor ideológico
7
 foi modificado devido à 

própria questão social e espacial das épocas e a difusão de uma ideologia que concebe o 

sujeito surdo atualmente, não de uma condição fisiológica, mas a partir de uma condição 

linguística e social conquistada de forma mais significativa por meio da língua de sinais. 

                                                 
7
 “[...] os índices de valor com características ideológicas, ainda que realizados pela voz dos indivíduos (por 

exemplo, na palavra) ou, de modo mais geral, por um organismo individual, constituem índices sociais de valor, 

com pretensões ao consenso social, e apenas em nome deste consenso é que eles se exteriorizam no material 

ideológico” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 46). 
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Embora pareça que o signo, a palavra/sinal como sistemas linguísticos, seja o 

interesse de estudo de Bakhtin, é imprescindível ressaltar que o seu verdadeiro interesse era a 

enunciação. Essa seria, precisamente, conforme afirma o autor, o produto da interação de dois 

indivíduos socialmente organizados. Isto é, ela é o produto da interação do locutor e do 

ouvinte, um princípio dialógico no qual “toda a palavra serve de expressão a um em relação 

ao outro. Através da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em 

relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros”. 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 117, grifos do autor).  

Para Bakhtin, a relação do eu com o outro por meio de um signo linguístico 

ideológico constitui um diálogo que se desenvolve e flui eternamente, sendo essa relação 

dialógica, por natureza, cada pensamento e cada vida que se fundem no diálogo inconclusível. 

Esse diálogo, segundo Bakhtin, não é apenas a comunicação em voz alta, de pessoas 

colocadas face a face, mas toda comunicação verbal, de qualquer tipo que seja. O autor 

pontua que “viver significa participar do diálogo: interrogar, ouvir, responder, concordar etc. 

Nesse diálogo, o homem participa inteiro, todo o corpo, os atos. Aplica-se totalmente na 

palavra, e essa palavra entra no tecido dialógico da vida humana, no simpósio universal” 

(BAKHTIN, 2011, p. 348). 

A partir de sua teoria, é possível constatar que a própria relação do homem 

consigo mesmo só existe devido à existência do outro, que o define, que o nomeia e que 

produz um diálogo de conceitos e vozes que pertencem a vários outros, do qual o próprio eu 

também faz parte. A enunciação de um eu para um outro é também engendrada pelas 

condições reais da enunciação e distribui-se entre as diversas vozes que habitam o tecido da 

linguagem, vozes de outros que dialogam com um eu e um outro, em um dado tempo e 

espaço, e que perpassam vários outros. Dessa forma, 

 

por palavra do outro (enunciado, produção verbal) entendo qualquer palavra de 

qualquer outra pessoa, pronunciada ou escrita em minha língua (minha língua 

materna), ou em qualquer outra língua, ou seja: qualquer outra palavra que não seja 

a minha. Nesse sentido, todas as palavras (os enunciados, as produções verbais, 

assim como a literatura), com a exceção de minhas próprias palavras, são palavras 

do outro. Vivo no universo das palavras do outro (BAKHTIN, 2011, p. 379). 
 

De acordo com Bakhtin (2011), a literatura cria imagens perfeitamente específicas 

de pessoas, nas quais o eu e o outro se combinam por meio de uma imagem singular, o eu na 

forma do outro ou o outro na forma do eu. A partir desse diálogo interior do eu que se forma 
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com o diálogo exterior do outro, e vice-versa, numa relação interacional, dialógica por meio 

da enunciação, acontece a alteridade. Desse modo, 

 

 aquele que aprende a enunciação de outrem não é um ser mudo, privado da palavra, 

mas, ao contrário, um ser cheio de palavras interiores. Toda a sua atividade mental, 

o que se pode chamar o ‘fundo perceptivo’, é mediatizada para ele pelo discurso 

interior e é por aí que se opera a junção com o discurso aprendido do exterior. A 

palavra vai à palavra (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 153-154). 

 

Um eu que existe a partir da sua relação com o outro e que se altera e se constitui 

numa relação, em que não é possível haver um eu sem um outro. Sendo assim, “a alteridade é 

o espaço da constituição das individualidades: é sempre o outro que dá ao eu uma completude 

provisória e necessária, fornece os elementos que o encorpam e que o fazem ser o que é” 

(GERALDI, 2013, p. 12).  

A partir dessa ideia de alteridade, é possível dizer que, pelo olhar do outro, o eu se 

constitui, tendo como referência esse outro que é ser humano, homem, dotado de 

racionalidade e sentimentos. Sendo fisiologicamente igual a esse eu, esse outro também é 

referência para a constituição de um eu nos aspectos psicológicos, ideológicos e sociais. Pode- 

se alterar a partir da interação social, dos atos de fala no convívio cotidiano com o coletivo, no 

trabalho, na vida política, nas conversas de corredor, nas diferentes reuniões sociais etc. 

Nessa concepção de alteridade, Bakhtin (2011), na obra O autor e a personagem 

na atividade estética, estabelece três categorias sobre a constituição do eu como sujeito a 

partir da relação com o outro. A primeira categoria, o eu-para-mim (como me vejo, me 

percebo, minha consciência), só é possível por meio da relação que se estabelece com o outro. 

Sendo assim, tem-se a segunda categoria eu-para-os-outros (como apareço aos olhos dos 

outros). Na ótica de Bakhtin (2011, p. 366): “[...] o homem não consegue perceber de verdade 

e assimilar integralmente nem a sua própria imagem externa, nenhum espelho ou foto o 

ajudarão; sua autêntica imagem externa poder ser vista e entendida apenas por outras 

pessoas”.  

Na terceira categoria, outro-para-mim (como percebo o outro), este outro que se 

difere em aspectos sociais e psicológicos é percebido por um eu com intuito de ser 

identificado por meio de seus atos de fala, suas atitudes, sua posição social e vivencial, de 

forma que este eu consiga classificar este outro nos aspectos de igualdade ou de diferenças. 
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3.2 Concepções nas relações entre os surdos e os ouvintes: “Eu-para-mim”, “Eu-para-

outro” e o “Outro-para-mim” 

 

A partir da discussão sobre a constituição do sujeito, é proposto neste texto um 

diálogo entre as teorias de Bakhtin e as concepções sobre o sujeito surdo, discutidas por 

professores, pesquisadores e autores da área da linguagem e da surdez, a fim de ampliar e 

enriquecer o conhecimento sobre a comunidade surda a partir da realidade desses sujeitos nas 

relações interacionais com as pessoas ouvintes. 

Para iniciar a discussão, primeiro, faz-se necessário dizer que, para a presente 

proposta, no intuito de uma identificação de diferenças e/ou de semelhanças, as 

argumentações serão estabelecidas a partir de dois sujeitos, os surdos e os ouvintes, de forma 

a compreender como os sujeitos surdos se constituem a partir das relações com as pessoas 

ouvintes e com seus pares surdos. Dessa maneira, as argumentações se aprofundam por meio 

das categorias estabelecidas por Bakhtin: eu-para-mim, eu-para-o-outro e o outro-para-mim, 

as quais serão abordadas a partir de como o sujeito surdo, o eu, surdo, constitui sua identidade 

em relação com o outro, ouvinte, e em relação com o outro surdo. Não obstante, propõe-se 

discutir também qual o olhar dos ouvintes sobre os sujeitos surdos e quem é esse outro, o 

ouvinte, para os sujeitos surdos.  

Sendo assim, Bakhtin examina a relação do eu-para-mim (como me percebo, 

minha consciência) com indagações de como este eu se forma e se percebe a partir das 

relações com o outro. No caso das pessoas surdas, é possível analisar qual concepção o surdo 

tem de si mesmo, a partir de seu olhar como “Ser surdo”, sua diferença linguística com 

relação às pessoas ouvintes, mesmo devido à própria questão fisiológica da não audição, que 

o difere dos ouvintes. Nesse sentido, “Ser surdo” e ter a consciência disso na sociedade 

ouvinte é algo que ainda está em construção. Nenhuma pessoa é igual à outra, nenhum surdo é 

igual a outro e a própria concepção de ser surdo depende das relações que este tem com os 

surdos ou com os ouvintes. De acordo com Rosa (2012), o descobrir a identidade
8
 está na 

identificação com o outro para, assim, identificar-se com si próprio.  

Quando um surdo nasce em uma família de ouvintes, a qual, na maioria das vezes, 

desconhece a língua de sinais ou vê a surdez como uma doença ou incapacidade, há um 

grande estranhamento com relação ao “Ser surdo”. Nessas famílias, as preocupações 

claramente abrem espaço para a medicalização da surdez ou para o modo de sanar as 

                                                 
8
 sabendo que não há uma identidade fixa, pois o sujeito é constituído de várias identidades, neste texto é 

argumentada a identidade como forma de identificação do surdo como “Ser surdo” e não ser ouvinte. 
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dificuldades de comunicação, de forma que o surdo deve buscar se adequar à maioria ouvinte. 

Mas o que o eu desse ser surdo possui como concepção de si? Como essa concepção é 

formada a partir da relação com a família e a sociedade ouvinte? Emmanuelle Laborit, atriz 

surda, conta, em sua autobiografia publicada em 1994, O voo da gaivota, que, até ter contato 

com um surdo adulto, se sentia sozinha no mundo e acreditava que os surdos morriam ainda 

criança, pois, durante um tempo em sua infância, não teve contato com outros surdos e, 

principalmente, não conhecia surdos adultos.  

Muitos surdos podem vivenciar situações semelhantes quando são crianças ou 

mesmo tentar ser ouvinte, não se reconhecendo como uma pessoa diferente; ou seja, como 

surdo. Um exemplo são os surdos que não se autoidentificam, se nomeiam na terceira pessoa 

e repetem tudo o que as pessoas falam ou fazem, pois não se compreendem como uma pessoa 

diferente. Apenas quando possuem contato com outros surdos é que descobrem o seu 

verdadeiro “eu”, seu nome, suas preferências, sua identidade etc. 

A própria ideia de “Ser surdo” está basicamente entrelaçada à ideia de identidade 

e de alteridade, como a de “Ser negro”, “Ser índio”, “Ser europeu” etc. “O ser surdo se refere 

ao surdo na sua diferença sócio-política-cultural, longe das atribuições que nos inferem com 

muita literatura: com maior ou menor grau de perda auditiva, ou ainda se referindo à surdez 

como minoria linguística, deficiência” (PERLIN, 2003, p. 91). 

Infelizmente, para muitos ouvintes, o “Ser surdo” ainda está atrelado à ideia de 

deficiente, “coitadinho”, incapaz, uma visão que limita o espaço social das pessoas surdas nas 

escolas, no ambiente de trabalho e até mesmo na família. Mas o que é “Ser surdo na 

concepção da comunidade surda”? No que diz Strobel (2007, p. 33), “o povo surdo se auto 

identifica como ‘Surdos’, que formam um grupo com características linguísticas, cognitivas e 

culturais específicas, sendo considerado como diferença”.  

Rosa (2012) propõe que a relação “Ser surdo” é construída por meio de três 

pontos diferentes com relação à identidade surda: a negação, a descoberta e o fortalecimento 

da identidade. A negação, segundo a autora, é quando muitos surdos negam possuir a 

identidade surda. São aqueles que geralmente tentam se passar por ouvintes e são aqueles que, 

por convivência, por necessidade de serem aceitos na sociedade ouvinte ou terem 

possibilidades paralelas ao ouvinte, negam quem são. “É preciso reafirmar que o surdo muitas 

vezes renega uma identidade porque não sabe o que é identidade, cultura ou sobre o 

empoderamento da comunidade surda” (ROSA, 2012, p. 25).  
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Já a descoberta da identidade surda passa por várias trajetórias, mas isso acontece 

quando há aceitação da surdez e há o contato com as comunidades surdas, conforme salienta 

Dalcin (2006, p. 210): 

  

 A comunidade surda possibilita ao surdo um suporte para a construção de sua 

subjetividade. Através da língua de sinais, o sujeito surdo passa a se nomear e é 

inserido na cultura surda. O encontro com a comunidade surda permite-lhes sair do 

lugar do diferente, do excluído, do estranho, do estrangeiro, para o de 

‘pertencimento’, um lugar em que se encontram como iguais, sentem-se entendidos 

e efetivamente conseguem estabelecer uma relação de troca. Encontram finalmente 

uma família e uma filiação.  
 

É nesta relação de conhecimento e de interação com a comunidade surda que se 

pode falar da alteridade e do dialogismo como processos importantes para a construção da 

identidade do indivíduo. No que diz Rosa (2012), passadas as duas etapas, a negação e o 

descobrir da identidade, o surdo fortalece a identidade; ou seja, fortalece a si mesmo como 

surdo, cidadão e participante de uma comunidade. “A identidade fortalecida dará ao surdo a 

coerência necessária para a luta por direitos (e deveres), pela busca do que se deseja, e pelas 

realizações que almeja” (ROSA, 2012, p. 26). Pode-se dizer que essa construção do “Ser 

surdo” também é a própria construção de ser homem, de ser sujeito ideológico e social, que é 

formado no seu contato com o outro, sendo formado, transformando-se e sendo formado de 

outros.  

De acordo com Bakhtin (2011, p. 351, grifos do autor): 

 

Cada homem é um eu para si, mas no acontecimento concreto e singular da vida o 

eu para si é apenas um eu único, porque todos os demais são outros para mim. E 

essa posição única e insubstituível no mundo não pode ser revogada através de uma 

interpretação conceitual generalizante (e abstrativa). 
 

Sendo assim, muitos surdos se assumem como surdos e se orgulham de serem 

surdos, pois também passaram por processos ideológicos de negação ou de afirmação da 

surdez, sendo transformados pelos outros – a família, a sociedade e a comunidade surda –, 

que são partes desses processos de formação. Assim, os próprios surdos, na compreensão de 

seu eu, único, identitário e também igual a outros surdos, se tornam também formadores 

ideológicos que ajudam outros surdos a buscarem essa aceitação do Ser surdo por meio da 

língua de sinais e da difusão da cultura surda, tornando-se referência de surdos para a 

comunidade surda. 

Em relação ao eu-para-os-outros (como apareço aos olhos dos outros) e ao outro-

para-mim (como percebo o outro), Bakhtin (2011, p. 35, grifos do autor) afirma que “O modo 
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como eu vivencio o eu do outro difere inteiramente do modo como vivencio o meu próprio 

eu; isso entra na categoria do outro como elemento integrante, e essa diferença tem 

importância fundamental tanto para a estética quanto para a ética”. Dessa forma, atentando 

para o sujeito surdo e o sujeito ouvinte, questiona-se: como os surdos se parecem aos olhos 

dos ouvintes e como os ouvintes se parecem aos olhos dos surdos? 

Na perspectiva de Perlin (2003), os discursos sobre os surdos teve seu início com 

os profissionais que trabalharam diretamente com os surdos tanto no campo escolar quanto no 

clínico. Ainda segundo a autora, “As representações para surdos na escola e na clínica foram 

produzidas em articulações discursivas que os representam, nomeiam, definem, limitam, 

explicam, normalizam e mesmo alteram sua identidade” (PERLIN, 2003, p. 38). 

Conforme McCleary (2003), quando um surdo diz para um ouvinte: “Eu tenho 

orgulho de ser surdo!”, o ouvinte vai ficar chocado. Ele vai ficar confuso. Por que razão ter 

orgulho de ser surdo? O ouvinte sempre acreditou no seu coração que a surdez é uma falta. É 

uma deficiência. Como é possível ter orgulho de uma deficiência? As pessoas podem ter 

orgulho de alguma coisa que elas têm, mas não de uma coisa que não têm; uma falta, uma 

deficiência. “Ter orgulho de ser surdo é um ato político. É um ato que um grupo de pessoas 

faz para mudar suas relações com o mundo a sua volta. É uma maneira de redefinir o que 

significa ser surdo” (McCLEARY, 2003, p. 4). 

No entanto, essa construção do eu surdo para o outro ouvinte é também uma 

concepção tradicionalmente alicerçada na própria construção histórica da surdez como 

deficiência, como doença, contextualizada na história da educação dos surdos e na história da 

educação especial no Brasil e no mundo.  

Sendo assim, a “deficiência” constitui uma falha do sujeito surdo, que, na visão 

dos ouvintes, necessita ser reparada para se igualar aos demais, considerados “normais”, os 

ouvintes. Mas essa não é uma concepção somente de pessoas ouvintes, mas dos surdos como 

um todo. Quando nasce um ouvinte em uma família de pessoas surdas, há uma visão desse 

indivíduo como diferente. Em outras palavras, numa família de surdos, o ouvinte é o outro, 

que ouve, que fala oralmente, que gosta de música, que sente incômodo quando há ruídos 

indesejáveis. O ouvinte é esse outro diferente, que pode conviver nos dois mundos, no dos 

surdos e no dos ouvintes, mas essas características não o tornam surdo.  

 
O ouvinte representa a lógica da civilização em que há fala, há escuta, há leitura e há 

a parte de domínio do mundo real, a escrita, o raciocínio que constitui o poder sobre 

as leis, identidades, representações e determinações. O outro ouvinte, na posição de 

alteridade surda cultural, também evidencia a diferença de ser (PERLIN; 

QUADROS, 2006, p. 178). 
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É importante destacar que essa fronteira entre surdos e ouvintes, em suas relações 

entre o eu e o outro, coloca entre si argumentos de estranhamento, não levando em 

consideração que os surdos e os ouvintes podem se constituir mutuamente nas relações sociais 

por meio da língua, da cultura e da relação de alteridade. 

A manifestação de desconforto entre esses dois sujeitos se materializa em rótulos 

e palavras, que, tanto entre alguns surdos quanto entre alguns ouvintes, visa a colocar 

imposições sociais. Dessa forma, a representação do sujeito surdo para a sociedade ouvinte 

está atrelada à incapacidade devido à questão de os surdos não ouvirem e, na maioria dos 

casos, não falarem oralmente. Do mesmo modo, para alguns autores e pesquisadores surdos e 

ouvintes, adeptos de uma filosofia que visa à militância surda, os ouvintes é que são 

considerados “incapazes”, pois a grande maioria não é fluente em língua de sinais e não 

possui conhecimento sobre as comunidades surdas. 

Sendo assim, por meio de narrativas surdas, Perlin e Quadros (2006, p. 179) 

destacam alguns tipos de representações dos ouvintes para os surdos: “temos aqueles ouvintes 

que nem sequer se preocupam em dominar a língua de sinais, sua necessidade é transmitir de 

si, como aqueles que querem a todo custo trazer o surdo para sua religião, sua música, sua 

língua, sua oralidade”. De acordo com as autoras, há uma preocupação por parte desses 

ouvintes em convencer os surdos de que as experiências ouvintes são fundamentais para os 

surdos. Um exemplo de imposição é a música, que, para os surdos, é uma forma de 

colonialismo, que está diretamente relacionada às experiências e às memórias auditivas. 

Nisso, Perlin e Quadros (2006) destacam que os ouvintes podem ser bons 

conhecedores da língua de sinais, utilizando-a como meio de manipulação dos surdos e 

levando-os a acreditar que são inferiores ao modelo ouvinte. Também, há, segundo as autoras, 

os ouvintes que se envolvem com os surdos por outras razões, inclusive de ganhos 

profissionais, muitas vezes não se interessando em conhecer as perspectivas surdas.  

Para as autoras citadas, existem ouvintes que representam uma ameaça de 

extinção da língua de sinais e da comunidade surda, pois estão em conformidade com os 

movimentos pelo oralismo, com os programas de educação com base na língua falada e com 

os avanços da medicina, tais como os implantes cocleares
9
. “Ouvintes exterminadores são os 

que tentam acabar com a língua de sinais e com todos os tipos de manifestações culturais 

advindas dos grupos surdos” (PERLIN; QUADROS, 2003, p. 3). 

                                                 
9
 Implante de aparelho auditivo realizado por meio de intervenção cirúrgica. 
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Não obstante a tipologia dos “ouvintes exterminadores”, as autoras salientam que 

existem ouvintes que admitem a alteridade, a diferença de “Ser surdo”, sendo esses ouvintes 

os filhos de pais surdos, bem como os irmãos, os pais e os familiares ouvintes que se 

identificam com a causa militante da comunidade surda. “No caso dos filhos de pais surdos, 

eles compartilham as experiências visuais dentro dos grupos surdos de berço, ou seja, vivem o 

encontro surdo-surdo com suas manifestações culturais mais profundas” (PERLIN; 

QUADROS, 2006, p. 181). 

Em conformidade com essas afirmações sobre a distinção entre os grupos, Perlin e 

Reis (2012, p. 36) afirmam que há na contemporaneidade outro grupo que compartilha da 

filosofia ouvinte: “Os deficientes auditivos, um outro grupo que não é surdo, mas que no 

contemporâneo se identifica como intermediário; este grupo que não precisa de identidade 

surda, dos artefatos culturais surdos; deve merecer atenção para ser encaminhado aos artefatos 

ouvintes”. 

Por meio dessas argumentações, é pressuposto não haver apenas um grupo de 

surdos e um grupo de ouvintes, mas há pelo menos quatro grupos ou categorias: os surdos, 

aqueles militantes da causa surda contra a intervenção ouvintistas; os deficientes auditivos, 

que não se consideram surdos e aceitam a intervenção ouvinte, como aparelhos auditivos e a 

importância do aprendizado da Língua Portuguesa oral e/ou escrita; os “ouvintes 

exterminadores”, que são os interventores que regulam e normatizam os corpos surdos 

mediante o implante coclear ou ciência médica; e os ouvintes militantes da causa surda, 

conhecedores da língua de sinais, que são, na maioria dos casos, a família dos sujeitos surdos, 

os filhos de surdos e/ou os intérpretes da língua de sinais. 

Assim, nesta fronteira de argumentações sobre o eu e principalmente sobre o 

outro é que se pode notar que a distinção atribuída pelos autores para os grupos discutidos 

está intrinsecamente relacionada a elementos estigmatizadores, com relação à imposição 

social, a qual separa os indivíduos pela língua, pela cultura, pela ideologia e pela diferença. 

Cada autor escreve e descreve o modo peculiar que tem sobre o outro, seja esse outro um 

surdo ou um ouvinte. 

Portanto, chega-se às seguintes indagações: quem é o “Deficiente”? Quem é o 

“Normal”? Os surdos que não ouvem ou o ouvinte que não sabe língua de sinais? O outro dá 

ao eu uma visão de quem se é ou de quem as pessoas gostariam de ser, seja para agradar a si 

mesmo, seja para agradar a sociedade em que se convive. Este é o princípio da alteridade 

como conceito bakhtiniano: conceber o lugar do outro em que é constituído o eu com auxílio 

de um “outro”, e vice-versa, num processo dialógico infinito por meio da linguagem.  
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3.3 O outro, intérprete de LIBRAS, para outro, professor ouvinte, em relação ao surdo: 

construção do conhecimento ou troca de papéis? 

 

Em uma sociedade predominantemente formada pelo som, o ouvir e o falar, 

qualquer forma de manifestação linguística e cultural não constituída por esses paradigmas 

causa estranheza, sofre restrições e instaura processos de exclusão social a partir do diferente 

ou do não padrão. Para os surdos, essa situação se agrava em embates cotidianos contra as 

representações politicamente construídas em torno de suas diferenças. Nas escolas regulares, 

consideradas inclusivas, é comum os professores ouvintes não saberem língua de sinais, 

dependendo do intérprete de língua de sinais para mediação da comunicação com os alunos 

surdos. Segundo Campos (2013, p. 47): 

 

[...] o tipo vigente de inclusão é a mista, em que o surdo está inserido em sala 

regular com colegas surdos e ouvintes, mas tem-se o intérprete de língua de sinais 

(ILS)
10

 como mediador da comunicação entre surdos e ouvintes, interpretador dos 

conteúdos das aulas. 

 

De acordo com esse modelo de sala inclusiva, as relações de interação acontecem 

entre o professor e o intérprete de LIBRAS, o intérprete e o aluno surdo, o professor ouvinte, 

que não sabe LIBRA, e o aluno surdo. Além disso, caso haja mais de um aluno surdo, pode-se 

destacar a interação entre os próprios alunos surdos e entre o aluno surdo e os alunos ouvintes.  

Como esclarece Freitas (2005), o outro é peça importante e indispensável de todo 

o processo dialógico que permeia a teoria de Bakhtin. A autora ressalta que, sem o outro, “o 

homem não mergulha no mundo sígnico, não penetra na corrente da linguagem, não se 

desenvolve, não realiza aprendizagens, não ascende às funções psíquicas superiores, não 

forma a sua consciência, enfim, não se constitui como sujeito” (FREITAS, 2005, p. 305). 

Sendo assim, é interessante destacar que em sala de aula há as seguintes relações 

interacionais: o eu, surdo, com o outro, professor ouvinte, e vice-versa; o eu, surdo, com o 

outro, Tradutor Intérprete de Língua de Sinais (TILS), e vice-versa; ou, e pensando no 

professor ouvinte e no intérprete de língua de sinais, depara-se com uma nova categoria, não 

mencionada por Bakhtin nos seus escritos, a do outro, TILS, para o outro, professor ouvinte, 

com relação ao eu, aluno surdo. 

Na relação de interação do eu, surdo, com o outro, professor ouvinte (que não 

sabe língua de sinais), para o aluno surdo, o professor é mais um ouvinte típico; “o recorte de 

                                                 
10

 Sigla também usada por alguns autores para intérprete de Língua de Sinais. 
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ser ouvinte significa, na educação e nas escolas, uma representação colonialista, um fazer dos 

surdos subalternos, um discurso ouvintista” (SKLIAR, 2010, p. 21). Conforme já citado nos 

capítulos anteriores, esta representação dos surdos como deficientes ou mesmo como minoria 

linguística coloca esses sujeitos em uma situação de inferioridade frente à imposição oral. 

Já na relação do professor ouvinte com o aluno surdo, a concepção pode ser 

recíproca, levando em consideração a ordem discriminatória descrita por Skliar (2010), ou 

pode configurar um sentimento de impotência tomado pelo professor ouvinte diante de um 

contexto que foge ao seu domínio de interação comunicativa. Segundo Ribeiro (2013), a 

realidade que o professor ouvinte encontra em relação aos alunos surdos é similar ao 

encontrar-se com estrangeiros, ou seja, não se comunicam através da mesma língua. 

Esta relação entre o professor ouvinte e o aluno surdo, mais do que estar associada 

à pessoa do professor ouvinte com relação a fatores linguísticos, está ligada também à própria 

organização educacional dos conteúdos. De acordo com Ferreira e Zampieri (2009), a maneira 

como o professor ministra as aulas ainda tem bases na formação tradicional. Assim, diante das 

propostas atuais de educação inclusiva, existe uma divergência de ações nas salas de aula, 

pois torna difícil para o professor, diante da sua formação tradicional, atender às 

singularidades dos alunos surdos. 

Desse modo, pode-se dizer também que, em certos casos, a relação entre o 

professor ouvinte e o aluno surdo é quase inexistente. Isso ocorre devido a fatores como: 

primeiro, a relação do professor ouvinte com os alunos ouvintes – alguns professores se 

direcionam e ensinam apenas os alunos ouvintes ignorando completamente a existência de 

alunos surdos na sala de aula; segundo, o desconhecimento do professor ouvinte sobre as 

peculiaridades que envolvem o aluno surdo, a língua de sinais, a cultura surda, o método de 

ensino etc.; por último, a relação de dependência que muitos surdos mantêm com os 

intérpretes na sala de aula. 

Cabe destacar que a relação do aluno surdo com o TILS é construída devido à 

necessidade linguística que o professor tem para se comunicar com o aluno surdo. A relação 

do intérprete com o aluno surdo, em muitas situações, se torna tão importante que ultrapassa 

os limites da sala de aula. Muitos desses alunos, em função da convivência cotidiana com um 

único intérprete de língua de sinais, veem nesse profissional, muitas vezes, um amigo, um 

confidente e, até mesmo, um professor, que, devido ao fato de ser fluente em língua de sinais, 

se torna uma referência na obtenção do conhecimento, assumindo, de maneira informal, a 

função do professor ouvinte.  
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Desse modo, Kotaki e Lacerda (2013 p. 212), em pesquisa com os intérpretes 

educacionais, relatam que “os alunos surdos buscam os intérpretes para conversarem sobre 

assuntos pessoais, contarem situações do seu dia a dia, uma vez que este profissional é um 

interlocutor fluente e consegue compreender melhor suas questões e dialogar com eles”.  

É possível dizer que os intérpretes se apresentam em dois grupos. O primeiro é o 

grupo dos intérpretes por opção, aqueles que não possuem familiares surdos e se tornam 

tradutores e intérpretes de língua de sinais, na maioria dos casos, por interesses profissionais 

ou religiosos. Conforme Kotaki e Lacerda (2013), historicamente, a formação dos intérpretes 

de LIBRAS no Brasil vem se dando de maneira informal, sendo ofertada pelas organizações 

religiosas ou se dando pela convivência com a comunidade surda. Somente, posteriormente, 

há a busca de um conhecimento técnico para a profissionalização. O segundo grupo é o dos 

chamados CODA
11

 (Child of Deaf Adults), os filhos de surdos que desenvolvem naturalmente 

a língua de sinais no contato com os pais e com familiares surdos.  

 
CODAs estão, permanentemente, vivendo entre fronteiras da língua, do idioma e da 

cultura. Suas sensações e experiências com o corpo das línguas orais e visuais 

remetem para o caráter tenso de ter que suportar o peso da idiomaticidade de duas 

línguas que são irredutíveis uma à outra e de dois mundos culturais que apresentam 

uma forte assimetria em suas relações de poder (QUADROS; MASUTTI, 2007, p. 

248). 
 

Na relação entre o professor ouvinte e o tradutor e intérprete de língua de sinais, é 

necessário questionar se há uma relação de cooperação entre os dois. Ou seja, o professor, ao 

planejar sua aula, conta com as orientações do intérprete sobre as peculiaridades da língua de 

sinais e de se ter um aluno surdo em uma sala inclusiva? 

 

No espaço de classe, o professor tem autonomia e como ele compreende a presença 

do intérprete influi muito para as ações que se desenrolam em classe. A parceria 

entre professor e intérprete é fundamental. O intérprete precisa poder negociar 

conteúdos com o professor, revelar suas dúvidas, as questões do aprendiz e por 

vezes mediar a relação com o aluno, para que o conhecimento que se almeja seja 

construído. O incômodo do professor frente à presença do intérprete pode levá-lo a 

ignorar o aluno surdo, atribuindo ao intérprete o sucesso ou insucesso desse aluno. 

(LACERDA, 2002, p. 124, grifo meu) 
 

Dessa maneira, é no processo de interação entre o outro, professor ouvinte, e o 

outro, TILS, que são construídas estratégias de ensino que auxiliam o aprendizado do eu, 

aluno surdo. Nisso, Lacerda et al. (2013) afirmam que é necessário que o professor tenha uma 

                                                 
11

 CODA – Crianças de pais surdos – utilizado pela Organização Internacional CODA (QUADROS; MASSUTI, 

2007, p. 239). 
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postura favorável à atuação do tradutor intérprete de língua de sinais. Segundo as autoras, o 

professor se sente como único responsável por seus alunos. Dividir essa responsabilidade com 

outro profissional, normalmente, não é uma tarefa fácil. Refletindo sobre a presença dos TILS 

em sala de aula, deve-se lembrar que esses profissionais possibilitam ao aluno surdo acesso às 

informações e aos conteúdos ministrados pelo professor.  

 

Uma das formas de promover a parceria entre profissionais, e desenvolver práticas 

que beneficiem o aprendizado do aluno surdo, é envolver o ILS no planejamento de 

atividades. O ILS precisa ter acesso aos conteúdos que serão ministrados para se 

preparar com antecedência e, assim, oferecer uma boa interpretação (LACERDA et 

al., 2013, p. 196). 
 

É importante destacar que, quando o intérprete transmite a informação ao surdo, 

ele precisa se apropriar dos conhecimentos da área que vai interpretar; por exemplo, 

mergulhar no mundo sígnico da Língua Portuguesa e se fazer entender também em LIBRAS, 

e vice-versa. É notável que, em muitas situações, os professores ouvintes e os intérpretes de 

língua de sinais não colaborem mutuamente no planejamento e na ministração dos conteúdos 

lecionados em sala de aula, pois ainda se veem como estranhos dividindo o mesmo espaço 

embora com funções diferentes. “O professor, ao receber o intérprete, não o faz de forma 

tranquila, pois as relações que serão ali estabelecidas colocam em jogo papéis e poder, bem 

como re-colocam questões sobre o ser aprendiz, sobre si mesmo e sobre o ser professor” 

(TARTUCI, 2005, p. 93). 

No entanto, é imperativa a necessidade de interação entre esses dois profissionais, 

principalmente quando se pensa na construção do aprendizado pelo aluno surdo. Em alguns 

casos, na percepção do aluno surdo, as funções do intérprete e do professor se confundem, o 

que pode contribuir e/ou prejudicar a construção do conhecimento ou da identidade social do 

aluno diante dos personagens que atuam em sua educação. “No Brasil, a atuação do intérprete 

de língua de sinais no cenário escolar é recente e traz ainda indagações sobre sua formação, 

práticas e a realidade que vivencia na escola” (KOTAKI; LACERDA, 2013, p. 207). 

Um exemplo dessa troca de papéis é a pesquisa que Turetta (2006) realizou, no 

segundo semestre de 2004, em uma escola infantil, com atuação na perspectiva da inclusão 

escolar com tentativa de abordagem bilíngue. Segundo Turetta (2006), a escola funcionava 

meio período com atividades escolares regulares, com acompanhamento de um intérprete 

educacional, e meio período em atividades com um instrutor surdo fluente em LIBRAS, 

visando a favorecer a aquisição e o desenvolvimento dessa língua e o contato com surdos 

adultos, oferecendo figuras positivas de identificação surda. 
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Nas salas de aulas da escola citada, na qual havia alunos surdos e ouvintes, 

professores ouvintes e intérpretes de língua de sinais, Turetta (2006) observou diversas 

situações em que os intérpretes de LIBRAS apropriaram-se da função docente pela posição 

que assumiam em suas relações com os alunos no contexto da sala de aula ou por delegação 

das professoras. Tal postura, de acordo com a autora, não favorece a posição das professoras 

como tal diante dos alunos surdos, já que, em alguns momentos, elas exercem sua função e 

em outros delegam e/ou permitem que as intérpretes assumam os processos de ensino-

aprendizagem. 

Apesar de alguns autores defenderem que a atuação do intérprete é também uma 

atuação como profissional da educação, é preciso lembrar que grande parte desses 

profissionais não possui nível superior e em muitos casos essa titulação não é exigida para a 

atuação profissional em escolas nem em nível superior. Sendo assim, a atuação do TILS como 

professor do aluno surdo pode, além de um desvio de conduta técnica e de função, causar 

prejuízos na formação do aluno surdo, uma vez que o intérprete de LIBRAS não é o professor 

conteudista. 

 

Grande parte dos ILS não tem formação acadêmica, e, quando tem, normalmente é 

generalista, não havendo conhecimentos específicos para cada área de atuação. 

Portanto, ocasionalmente, o ILS pode desconhecer um ou outro tema abordado em 

sala de aula, o que prejudicaria não apenas seu desempenho profissional, mas o 

desempenho acadêmico do aluno também (LACERDA et al., 2013, p. 197). 
 

Todavia, conforme salientam Lacerda et al. (2013), é primordial que o TILS tenha 

acesso ao planejamento das atividades didáticas, para que o processo tradutório seja 

satisfatório para o aluno surdo. Na perspectiva das autoras, por meio do planejamento, “o ILS 

pode sanar suas dúvidas junto ao professor e buscar meios para se aprofundar na temática, de 

forma a garantir uma interpretação de qualidade ao aluno surdo” (LACERDA et al., 2013, p. 

197). 

Portanto, é notório que, para o professor ouvinte, ensinar os alunos surdos, sem ter 

o conhecimento da língua de sinais e sem a presença de um intérprete, torna-se uma tarefa 

difícil; da mesma forma, um intérprete sem domínio do conteúdo a ser traduzido pode 

implicar consequências negativas para o aprendizado do aluno surdo. Conforme Lacerda et al. 

(2013), apesar de não ser esperado o domínio da língua de sinais pelo professor ouvinte, não 

se pode negar que um aprofundamento em LIBRAS é de grande proveito para que o professor 

possa auxiliar o aluno surdo na compreensão dos conteúdos. Além disso, quando há presença 

de intérpretes, a parceria entre o outro (professor ouvinte) e o outro (TILS) é fundamental 
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para a formação do eu aluno surdo. Porém, para além das relações interacionais entre os 

sujeitos citados, também há necessidade de uma metodologia adequada, como, por exemplo, 

aulas visualmente claras e o uso de uma pedagogia visual; ou seja, uma pedagogia com uso de 

recursos visuais: mapas conceituais, figuras, ambiente virtual e artes visuais entre outros. 

Considerando o exposto, que as relações de interação entre sujeitos surdos e os 

ouvintes são constituídas por meio do dialogismo, da alteridade e da construção das 

identidades surdas, foram destacadas, de acordo com a teoria de Bakhtin, as categorias: eu-

para-mim, eu-para-o-outro e o-outro-para-mim. Sendo assim, o presente capítulo também 

discutiu sobre a construção do eu surdo nas relações familiares, educacionais e sociais. Para a 

construção de um embasamento teórico sobre o sujeito surdo, foram traçadas, por meio de 

argumentações de autores surdos e ouvintes, as definições de “deficiência” e “normalidade” 

para os surdos e para os ouvintes, destacando as visões dos ouvintes acerca dos surdos, e vice-

versa. Por fim, discutiram-se as relações educacionais entre o aluno surdo com o professor 

ouvinte; o intérprete de LIBRAS e o aluno surdo; e o professor ouvinte e o intérprete de 

LIBRAS, destacando a importância dessas relações para a construção do conhecimento do 

aluno surdo.  
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4 METODOLOGIA 

  

4.1 Ponto de partida para a pesquisa 

 

A partir dos pontos iniciais que levaram ao processo de investigação em nível de 

mestrado, pretende-se esboçar neste texto os desafios e as contribuições do caminho 

percorrido, fazendo uma contextualização das etapas que culminaram com a redação final 

desta dissertação. A busca pelo conhecimento e pelo método que melhor se adéqua à pesquisa 

começa com a escolha da temática a ser abordada, passa pelo estudo da teoria e do método e 

chega à pesquisa de campo para a produção de processo que poderá contribuir para novas 

pesquisas. 

No entanto, nem sempre a escolha de uma temática ou de um determinado método 

de coleta é o mais coerente para pesquisar os sujeitos, a fim de contribuir, de forma efetiva, 

para a análise dos resultados. Mas essa busca acaba se tornando parte do processo 

investigativo, enriquecendo e contribuindo para novas perspectivas com relação à pesquisa. 

O ponto de partida para esta pesquisa surgiu de um projeto de extensão 

universitária, em que as ações eram voltadas para sujeitos surdos da Microrregião do Campo 

das Vertentes – Minas Gerais, mais especificamente de São João del-Rei e cidades próximas.  

O projeto ora citado é o Programa “Sala de Recursos Multifuncionais UFSJ”, aprovado em 

março de 2014 no Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX, da Universidade 

Federal de São João del-Rei (UFSJ). 

De acordo com Rodrigues et al. (2015), o citado projeto de extensão tinha como 

ações: o atendimento educacional especializado, o curso de Português como segunda língua 

para surdos, propostas de oferta de oficinas e de organização de palestras e de outros eventos 

afins, além da inclusão da comunidade surda no ambiente acadêmico da UFSJ por meio de 

um olhar transcultural e social. 

Sendo assim, a proposta inicial da pesquisa de mestrado era investigar, por meio 

de uma pesquisa etnográfica, as estratégias do ensino de Língua Portuguesa como segunda 

língua pelo professor surdo, no curso de Português como segunda língua, ofertado como uma 

ação do projeto de extensão universitária, já citado. No entanto, no decorrer da investigação, a 

partir dos estudos bakhtinianos e da própria reflexão com os dados coletados na pesquisa de 

campo, ampliaram-se a relevância da interação dos participantes surdos e a contribuição desta 

para a construção de suas identidades. 
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Dessa forma, a abordagem neste processo investigativo passou a ser sobre o olhar 

dos sujeitos surdos acerca de si e dos outros, surdos e/ou ouvintes, e não sobre o professor 

surdo e suas estratégias de ensino do Português como segunda língua. E assim, devido a essa 

mudança de perspectiva no objeto da pesquisa, após um processo de acompanhamento 

etnográfico de todas as aulas do curso, outro instrumento metodológico foi adotado, no 

sentido de melhor adequar a temática abordada ao grupo focal. 

 

4.2 Identificando o grupo focal na pesquisa qualitativa  

 

Para a realização desta pesquisa, foi utilizado como instrumento metodológico o 

grupo focal, que se insere em uma proposta de base crítico-interpretativa, visto que os dados 

são interpretados à luz das representações dos próprios sujeitos pesquisados e a partir da base 

teórica proposta neste trabalho.  

A busca de informações nesta pesquisa não teve a pretensão de quantificar dados, 

mas de entendê-los e interpretá-los, a fim de contribuir para novas perspectivas construídas 

em conjunto com os sujeitos pesquisados. Diante desses aspectos, a pesquisa em questão 

configura-se, predominantemente, como uma investigação de abordagem qualitativa. De 

acordo com Bogdan e Biklen (1994, p. 49): “A abordagem qualitativa exige que o mundo seja 

examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma pista 

que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo”. 

Ainda segundo os referidos autores, a pesquisa qualitativa possui as seguintes 

características principais: a fonte direta de dados é o ambiente natural, como escolas, bairros e 

outros locais; a investigação qualitativa é descritiva e os dados são recolhidos em forma de 

palavras e/ou imagens, e não em números os investigadores qualitativos interessam-se mais 

pelo processo do que simplesmente pelo resultado ou produtos; os investigadores qualitativos 

tendem a analisar os seus dados de forma indutiva; e, por último, os investigadores 

qualitativos se preocupam com perspectivas participantes; ou seja, centram-se em questões 

que partem do ponto de vista dos participantes, como, por exemplo, suas experiências 

familiares, educacionais e sociais.  

Sendo assim, “o processo de condução de investigação qualitativa reflete uma 

espécie de diálogo entre os investigadores e os respectivos sujeitos, dado estes não serem 

abordados por aqueles de forma neutra” (BODGAN; BIKLEN, 1994, p. 51). A partir dessa 

visão e das características citadas, é possível identificar o grupo focal como uma técnica de 

investigação qualitativa, em que o ponto de partida para as reflexões é proposto pelo 
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pesquisador e discutido em grupo, permitindo analisar as representações ideológicas, os 

valores e os afetos vinculados ao tema. De acordo com Oliveira e Freitas (2010, p. 325-326), 

o grupo focal “é um tipo de entrevista em profundidade realizada em grupo, cujas reuniões 

têm características definidas quanto à proposta, ao tamanho, à composição e aos 

procedimentos e condução”. Já conforme Bellotti (2010, p.37-38), “o grupo focal é um 

técnica para ser usada em pesquisa qualitativa e consiste na formação de grupos de discussão 

constituídos em geral, por seis a dez sujeitos que apresentam algumas características em 

comum e se dispõem a participar da discussão sugerida pelo facilitador do grupo”.  

A proposta desse método de coleta objetiva gerar e analisar a interação entre os 

participantes. Ao contrário de uma entrevista individual, com lista de perguntas para cada 

integrante, o grupo focal visa a discussões mais espontâneas; ou seja, discussões em que os 

participantes estejam à vontade e falem livremente sobre os seus pontos de vista com relação 

ao tema proposto e que possa haver interação no grupo. “Os participantes devem ter alguma 

vivência com o tema a ser discutido, de tal modo que sua participação possa trazer elementos 

ancorados em suas experiências cotidianas” (GATTI, 2012, 7).  

As discussões do grupo são conduzidas pelo moderador ou facilitador, entretanto, 

Gatti (2012) afirma que durante essa condução o moderador/facilitador deve cuidar para que o 

grupo desenvolva a comunicação sem ingerências indevidas da parte dele, como por exemplo: 

intervenções afirmativas ou negativas; emissão de opiniões particulares; se posicionar; fazer 

sínteses; propor ideias; conclusões ou outras formas de intervenção direta. Conforme salienta 

Bellotti (2010, p.38) cabe ao facilitador;  

 

proporcionar uma atmosfera favorável à discussão estimulando a participação de 

todos e evitando a dispersão dos objetivos que devem ser claramente definidos para 

o grupo. É sua atribuição ainda controlar o tempo dos encontros e estar sempre 

atento ao que é expresso pelos participantes através da fala ou movimentos gestuais, 

os quais devem ser por ele interpretados, atendendo aos objetivos da própria 

pesquisa. É imprescindível que o facilitador seja claro em sua forma de expressar, 

flexível, simpático e vivo para conduzir as discussões sem perder o objetivo das 

mesmas, tendo o cuidado de proporcionar um clima que favoreça o diálogo em 

participantes. 

  

Por ser uma técnica de levantamento de dados, a aplicação do grupo focal exige 

alguns cuidados metodológicos, na visão de Barbour (2009), deve ser realizadas preparações 

para o desenvolvimento da guia de tópicos (roteiro) e a seleção de materiais de estímulo que 

incentivam a interação, assim como as decisões tomadas em relação à composição do grupo, 

ao número de participantes e à disposição das cadeiras, para que a interação aconteça e para 

que todos tenham acesso ao discurso de cada participante. De acordo com Gatti (2012) o 
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roteiro elaborado para orientar e estimular a discussão deve ser utilizado com flexibilidade, 

podendo ser realizados ajustes durante a discussão sem perder de vista os objetivos da 

pesquisa.  Ainda segundo a autora, o local dos encontros deve favorecer a interação entre os 

participantes, as cadeiras podem ser avulsas, em círculo ou em volta de uma mesa, desde que, 

os participantes possam se encontrar face a face para que sua interlocução seja direta.  

E finalmente, Oliveira e Freitas (2010) salientam que o uso do grupo focal é 

particularmente apropriado quando o objetivo é explicar como as pessoas consideram uma 

experiência, uma ideia ou um evento, visto que a discussão durante as reuniões é efetiva em 

fornecer informações sobre o que as pessoas pensam ou sentem, ou, ainda, sobre a forma 

como agem com relação a tópicos de interesse da pesquisa. Dessa forma, é proposto, neste 

estudo, discutir, juntamente com os sujeitos surdos, abordagens referentes à identidade, 

alteridade e discurso, a partir das diferentes histórias desses sujeitos, levando em consideração 

que eles compartilham aspectos como a cultura surda, a utilização da língua de sinais e os 

desafios com relação às interações nos campos educacional e social. 

 

4.3 Procedimentos metodológicos 

 

4.3.1 Participantes 

 

A escolha e o convite aos participantes se deram por meio do curso de Português como 

segunda língua de 2014, ofertado pelo projeto de extensão Programa “Sala de Recursos 

Multifuncionais UFSJ”, citado no item 4.1. Foram realizados dois encontros para a discussão, 

no quais o primeiro encontro visava a conhecer melhor os sujeitos e suas histórias a partir de 

uma visão de como o “eu”, surdo, se constitui na relação com o “outro”, ouvinte, e com o 

“outro”, surdo. No segundo encontro, a discussão proposta abordou temas relacionados à 

educação bilíngue e à educação inclusiva e às relações entre surdos e ouvintes nessas duas 

perspectivas. 

Devido às diferenças de temáticas abordadas nos encontros, o público participante do 

primeiro encontro não se restringiu à faixa etária específica nem ao fato de esses surdos serem 

estudantes ou não. Já no segundo encontro, o público participante ficou restrito a alunos 

surdos incluídos em escolas regulares em São João del-Rei-MG.   

O primeiro encontro de grupo focal foi composto por cinco homens e quatro mulheres, 

com a presença também da moderadora/facilitadora, num total de dez pessoas participantes. 

Nesse grupo, havia:  
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● duas irmãs surdas: uma, com 14 anos de idade, estudante do 9º ano do Ensino 

Fundamental, e a outra, com 22 anos de idade, estudante do  3º do Ensino 

Médio;  

● um casal, pais de filhos ouvintes: ele – 50 anos de idade; ela – 47 anos de 

idade;  

● um casal de namorados: ele – 36 anos de idade; ela – 19 anos de idade; 

● um estudante do 3º ano do Ensino Médio, 18 anos de idade, surdo e com 

implante coclear; e 

●  dois estudantes do 3ºano do Ensino Médio, 20 anos de idade.  

 

Tabela 1 – Participantes do primeiro encontro de grupo focal  
 

 Nome fictício e idade  Característica  

1 P Pedro -50 (professor surdo e casado com Eva - 47) 

2 Maria - 14 (filha de ouvintes e irmã de Rute - 22) 

3 Rute - 22 (filha de ouvintes e irmã de Maria - 14) 

4 Paulo - 36 (filho de ouvintes e namorado de Raquel -19) 

5 Raquel - 19 (filha de ouvintes e namorada de Paulo - 36) 

6 Eva - 47 (filha de ouvintes e casada com Pedro - 50) 

7 Mateus - 20 (filho de ouvintes) 

8 Marcos - 20 (filho de ouvintes) 

9 João - 18 (filho de ouvintes com implante coclear) 

Fonte: elaborado pela pesquisadora
12

 

 

Já o segundo encontro de grupo focal foi composto por seis pessoas: duas mulheres e 

quatro homens, tendo também a presença da moderadora/facilitadora, possuindo para o 

segundo encontro sete pessoas participantes. Nesse grupo, entre os participantes que também 

estiveram no primeiro encontro do grupo focal, havia: as duas irmãs surdas e os dois 

estudantes surdos de 20 anos de idade. Os novos participantes foram:  

 

● um participante surdo, estudante do 2º ano do Ensino Médio, 18 anos; e 

● um participante surdo, estudante do 3º ano do Ensino Médio, 21 anos.  

 

 

 

                                                 
12

 Os nomes dos participantes foram substituídos por nomes bíblicos. 
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Tabela 2 – Participantes do segundo encontro de grupo focal  
 

 Nome fictício e idade                Característica 

 1 Maria - 14  (filha de ouvintes e irmã de Rute - 22) 

 2  Rute - 22  ( filha de ouvintes e irmã de Maria-14) 

 3 Davi - 21   (filho de ouvintes) 

 4 Jonas - 18         (filho de ouvintes) 

 5 Mateus - 20  (filho de ouvintes) 

 6 Marcos - 20  (filho de ouvintes) 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

4.3.2 Videografia e aspectos técnicos do uso da filmagem na coleta de dados 

 

Como afirmam Bogdan e Biklen (1994, p. 128): “Ser investigador significa 

interiorizar o objetivo da investigação à medida que se recolhem os dados no contexto. 

Conforme se vai investigando, participa-se com os sujeitos de diversas formas”. Para a coleta 

dos dados, foi proposta a utilização de filmagem para registro visual da LIBRAS utilizada 

pelos participantes e para captar as expressões corporais e de comportamento, a fim de 

facilitar as descrições, permitindo, também, uma leitura corporal.  

A videografia, ou registro em vídeo das atividades humanas, segundo Belei 

(2008), possibilita examinar e interpretar os dados repetidas vezes, podendo o pesquisador 

descobrir novos caminhos a serem trilhados. Não é só ver os fatos e gestos da prática filmada, 

mas sublinhar a imagem e analisar com o cenário, com o ambiente de pesquisa e com o 

referencial teórico. 

De acordo com Roschelle et al. (1991 apud MEIRA, 1994), a filmagem em vídeo 

pode capturar múltiplas pistas visuais e auditivas, que vão de expressões faciais a diagramas 

no quadro-negro e ao aspecto geral de uma atividade de diálogos entre professores e alunos. 

Conforme os autores, o vídeo registra informações em maior densidade do que anotações 

baseadas em observação. 

Para Pinheiro et al. (2005), o primeiro passo do pesquisador é a escolha do 

equipamento a ser utilizado, considerando os recursos e as limitações de cada equipamento 

em relação ao fenômeno que se quer captar. Esse pode ser uma câmera móvel manipulada por 

um operador, que pode, ou não, ser o próprio pesquisador; ou, ainda, a câmera fixa, que, por 

sua vez, pode constituir-se em um sistema de circuito interno, composto de várias câmeras, 

que possibilitam apreender imagens do mesmo objeto sob diversos ângulos.  
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Na presente pesquisa, foi utilizada uma câmera móvel, marca Nikon, modelo 

Coopix P520 semiprofissional, acoplada a um tripé com estrutura em aço e montável, e com 

um cartão de dados de 64 Gbte. Foram realizadas duas filmagens, sendo que, no início de 

cada sessão, a câmera foi pré-programada para filmar a sequência em intervalos de tempo de 

28 minutos de duração. 

 

4.3.3 Primeiro encontro do grupo focal  

 

O primeiro encontro de grupo focal foi realizado nas dependências do Campus 

Dom Bosco da UFSJ, no dia 12/09/2015, sábado, de 14h até as 17h30, uma vez que nesse dia 

muitos participantes não estavam em atividades como trabalho ou estudo. Para o estímulo à 

discussão, foi exibido aos participantes o filme “Sou surda e não sabia”, cujo título original é 

Sourds et Malentendus. Esse filme francês é dirigido por Igor Ochronowicz e se trata de um 

documentário sobre Sandrine e suas descobertas como pessoa surda.  

Em um breve resumo, o citado filme propõe, em um primeiro momento, uma 

discussão sobre qual nomenclatura utilizar para designar a pessoa surda, sendo possível 

observar que, no contexto do filme, algumas pessoas preferem ser chamadas de “pessoa 

deficiente auditiva”. O filme se passa em torno de questionamentos como: ser surdo? Estar 

surdo? E um apanhado sobre como o sujeito surdo constrói sua identidade e cultura surdas. 

Após a exibição do documentário, as cadeiras dos participantes foram organizadas 

em formato de meia lua e foi colocada uma câmera no centro da sala, sendo possível captar as 

imagens em vídeo de todos os participantes. Foram explicitados aos participantes os objetivos 

da pesquisa e a necessidade de uma câmera para registro das filmagens. A pesquisa foi 

dividida em dois momentos: em um primeiro momento, a importância das discussões para 

entendimento e percepção do “eu” surdo e, em um segundo momento, a percepção do “outro” 

ouvinte e do “outro” surdo. Também, foi explicado aos participantes que haveria outro dia 

para discutir outros tipos de relações interacionais na esfera educacional. 

Os tópicos para a discussão foram organizados por meio de imagens exibidas em 

data show por meio de slides de power point. A primeira imagem a ser exibida foi a Figura 1- 

O meu olhar sobre mim, a seguir, com as perguntas: “Como me vejo? Como percebo? Quem 

sou eu?” (Eu para mim).  
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Figura 1 – O meu olhar sobre mim 

Fonte: Instituto Jetro.
13

  

 

Após as primeiras discussões, foi apresentada a Figura 2 - O eu e o outro, com as 

seguintes propostas para discussão: como os surdos pensam que os ouvintes veem os surdos e 

como os surdos veem os ouvintes? (Eu para o outro e o outro para mim). 

 

 

 

Figura 2 – Eu e o outro 

Fonte: Frank Renlie.
14

 

4.3.4 Segundo encontro do grupo focal  

 

No dia 23/10/2015, sexta-feira, de 20h até as 22h, nas dependências da 

Associação dos Surdos de São João del-Rei (ASSJ), realizou-se o segundo encontro do grupo 

focal, com a presença de sete participantes surdos. Para o estímulo à discussão, foram 

apresentadas aos participantes três figuras. A partir destas, foram propostas perguntas para a 

discussão. Seguem as Figuras 3, 4 e 5, que foram exibidas para o grupo. 

                                                 
13

 Disponível em: <http://www.institutojetro.com/arquivos/fileconteudo/593_file.jpg>. Acesso em: 1 set. 2015.  
14

 Disponível em: <http://blogs.estadao.com.br/papo-de-lider/a-importancia-do-outro-eu>. Acesso em: 1 set. 

2015. 
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Figura 3 – Inclusão? 

Fonte: Surdez, silêncio em voo de Borboleta.
15 

 

 

 

Figura 4 – O professor e o intérprete na sala de aula 

Fonte: Diário do Surdo.
16

 

 

 

                                                 
15

 Disponível em: <http://surdezsilencioemvoodeborboleta.com/blog/category/inclusao-social>. Acesso em: 1 

set. 2015. 
16

 Disponível em: <http://diariodosurdo.com.br/2015/06/faculdades-tem-de-pagar-intérpretes-de-LIBRAS-para-

alunos-surdos-diz-mec>. Acesso em: 1 set. 2015. 
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Figura 5 – O professor surdo em sala de aula 

Fonte: intérprete de LIBRAS.
17

 

 

Após a exibição dessas imagens, as discussões com os participantes foram 

realizadas a partir dos seguintes tópicos:  

● Com qual dos modelos apresentados você se identifica?  

● Por que você se identifica com o modelo?  

● Quais as dificuldades vivenciadas com os outros modelos?   

● Há alguma dificuldade em aprender com o professor surdo? Qual? 

● Há alguma dificuldade em aprender com o professor ouvinte? Qual? 

● Como o aluno surdo vê o professor ouvinte? 

● Como o aluno surdo vê o intérprete de LIBRAS educacional? 

● Como o aluno surdo vê a relação entre professor ouvinte e intérprete de 

LIBRAS? 

● O intérprete e o professor trabalham juntos?  

● Como a relação dos dois (professor e intérprete) contribui para o 

aprendizado? 

● Como o aluno surdo vê o professor surdo? 

 

4.3.5 Tradução e transcrição das notas de campo 

 

Antes de relatar sobre a realização do processo de transcrição das notas de campo, 

é importante salientar que a LIBRAS e a Língua Portuguesa são línguas que se diferenciam 

                                                 
17

 Disponível em: <http://interpretesdeLIBRAS.blogspot.com.br/2015/07/a-visao-do-surdo-sobre-sua-educacao-

e.html>. Acesso em: 1 set. 2015. 



69 

 

em modalidade, o português é oral-auditivo e a LIBRAS é gesto – visual, assim as duas 

línguas também se diferenciam quanto ao léxico, gramática e estrutura das sentenças. 

Nisso, o processo de tradução requer pelo tradutor e intérprete de LIBRAS/Língua 

Portuguesa uma clareza que essa atividade envolve leitura visual, reflexão, pesquisa e, ainda 

redação. Desta forma, é notório que o tradutor entenda bem as estratégias de tradução, 

principalmente, as equivalências lexical e gramatical das duas línguas. A equivalência de 

vocábulo ou equivalência lexical de uma língua pode não ser a mesma de outra, ou seja, uma 

palavra em português pode ter mais uma equivalência em LIBRAS, e o contrário também 

acontece, pois, as duas línguas dependem efetivamente de contextos semânticos para a 

escolha lexical de mesmo sentido. De acordo Magalhães (2013), o léxico, cuja estrutura é 

composta de palavras, é um dos recursos da língua dos quais os falantes dependem 

crucialmente para analisar ou relatar a sua experiência de vida.  

Já a equivalência gramatical é um recurso da língua que o falante depende para 

atingir o objetivo comunicativo, sendo importante que o tradutor faça escolhas gramaticais 

apropriadas na língua alvo, entendo as diferenças fornecidas pela língua fonte.  

 

O sistema gramatical de uma língua, ou conjunto de opções ou escolhas contrastivas, 

é estruturado em torno de duas dimensões, a dimensão da morfologia e a dimensão 

da sintaxe. A morfologia cuida da estrutura interna das palavras enquanto a sintaxe 

cuida das combinações das palavras em grupos nominais, orações ou frases. É 

dentro da morfologia que teremos as opções de número, gênero e pessoa de 

substantivos e pronomes. Na sintaxe, as escolhas se concentram nas sequências 

lineares das classes de palavras (como substantivo, adjetivo, verbo e advérbio) e nos 

elementos funcionais da oração/frase como o sujeito, o predicado e o objeto 

(MAGALHÃES, 2013, p. 102-103).  

 

A noção sobre o processo tradutório, relatado faz se importante no sentido de 

ressaltar que no presente trabalho, a pesquisadora ao propor um registro em vídeo das 

discussões em LIBRAS dos participantes nos dois encontros de grupos focais, teve como 

atividade, além da transcrição do conteúdo, também a atividade de tradução do par linguístico 

LIBRAS – Língua Portuguesa.   

Esse processo de tradução e transcrição, apesar da pesquisadora ser professora e 

intérprete de LIBRAS, foi a etapa mais trabalhosa da pesquisa, uma vez que, esses processos 

são altamente complexos, pois necessitam de conhecimentos linguístico e prático das duas 

línguas. Desta forma, por meio dos vídeos, foi possível traduzir e transcrever as “falas” e 

sinalizações, as reações comportamentais, expressões corporais e faciais dos participantes 

durante as discussões. Sendo assim, os relatos foram transcritos na íntegra, respeitando os 
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modos de expressão dos participantes, fazendo, entretanto, algumas adequações textuais 

importantes para o entendimento em Língua Portuguesa escrita.  
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5 COMPREENSÃO E DISCUSSÃO  

 

5.1 Eu para mim, o surdo na sua diferença 

  

Em uma discussão sobre a construção do eu, sujeito surdo, foi possível observar 

que, em um primeiro momento, ele ainda não se reconhece como surdo. Sua significação da 

surdez surge a partir do contato com o outro ouvinte ou com o outro surdo. Na escola regular, 

o aluno surdo tem seu primeiro contato com os alunos ouvintes e com o professor ouvinte, 

podendo haver exceções com relação a classes em que se têm intérprete de LIBRAS ou outros 

alunos surdos. No entanto, as situações e as interações vivenciadas na escola regular inclusiva 

geralmente se passam em meio ao grupo de alunos ouvintes. 

O interessante é destacar como o aluno surdo se constitui em meio a esse 

ambiente escolar predominantemente ouvinte. Suas referências linguística e visual são 

constituídas a partir de uma vivência que não atende às peculiaridades de ser surdo, como, por 

exemplo, as atividades ouvintes em que os surdos são persuadidos a participar ou mesmo 

participam por necessidade de se sentirem integrados e/ou incluídos. 

  

Na sala de aula, eu brincava normalmente, mas não sabia o que o professor falava. 

Durante o recreio, fui brincar com as crianças ouvintes, apesar de não entender a 

língua oral, eu queria brincar. Então, pediram para todos sentarem no chão, um do 

lado do outro, e falavam uns nos ouvidos dos outros, e eu não entendia nada, pois 

não ouvia, mas fingia que tinha entendido e balançava a cabeça como se estivesse 

ouvido o que foi falado. Na verdade, eu sentia que faltava algo ou que tinha algo 

errado comigo, mas não sabia o que era (Rute-22, tradução de LIBRAS para o 

Português, 2015). 
  

Nesse sentido, nota-se nesse relato que a aluna surda Rute-22 mostra desejo em 

participar de uma brincadeira em um intervalo escolar. Apesar de destacar que havia uma 

diferença entre ela e os outros alunos ouvintes, ela se dispõe a participar da brincadeira pelo 

simples desejo de estar integrada. Todavia, a brincadeira exigia audição. Na busca de uma 

identidade que lhe permita se sentir inclusa, ou mesmo se sentir aceita, Rute-22 finge ouvir a 

informação que se passa de ouvido a ouvido. 

Quando a aluna afirma que sentia que lhe faltava algo, mas que não sabia o que 

era, fica claro dizer que não havia, para ela, na escola, referências linguísticas, visuais e 

mesmo de outro sujeito surdo para lhe dizer que a sua diferença era a surdez. Outro destaque 

do fragmento citado é que Rute-22, ciente de que possuía algo diferente em relação aos 

outros, coloca, em sua sinalização, que havia algo errado com ela. Destaca-se, assim, a 
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influência de uma visão ouvintista, em que o certo, o normal, é ser ouvinte e ser surdo é ser 

errado. Confirmando a constatação de Lopes (2010, p. 112), “os surdos, quando não 

representados como sujeitos culturais, entram no rol dos desajustados, desintegrados da 

sociedade ouvinte, deficientes e incapazes de desenvolver sem o auxílio de grupos dominantes 

culturalmente”. 

  

Na escola, me davam brinquedos como bonecas, jogos etc. e quando eu ia brincar 

me diziam: - É para você falar! Fale! Só vai pegar no brinquedo se falar! E eu ficava 

sem reação, balançava os ombros e não sabia o que fazer. E estudei em escolas de 

ouvintes fingindo que entendia tudo o que falavam até os doze anos de idade. Eles 

copiavam, eu copiava, eles desenhavam, eu desenhava, eles falavam e eu balançava 

a cabeça afirmando que entendia (Eva-47, tradução de LIBRAS para o 

Português/2015). 
  

A língua de sinais era proibida e a forma de ensino na escola era apenas por meio da 

oralidade. A professora falava e eu olhava, ria e concordava, mas não entendia nada 

do que as pessoas falavam. A professora mostrava o quadro e fazia o gesto de copiar 

e eu balançava a cabeça afirmando e copiava do quadro, o alfabeto, cortava, colava, 

brincava, mas nem sabia o que estava fazendo. Então, a professora brigava comigo e 

eu ficava sem entender o que estava acontecendo. Eu mostrava o ouvido, mostrando 

que era a surda. A professora não se preocupava e continuava me xingando 

oralmente e, se sinalizava, ela batia em minhas mãos. Eu chorava, mas tinha que 

aguentar. Então, ficava quieta (Eva-47, tradução de LIBRAS para o Português, 

2015). 
  

Ainda no que se refere à constituição do surdo como diferente, em um universo 

regulado pelo falar e pelo ouvir, se todos ouvem, parece haver um consenso que o surdo 

também deve ouvir; se todos copiam, o surdo também deve copiar, “copiar” o outro, ser como 

o outro, ser para o outro, ser o outro. O outro é quem dá ao aluno surdo toda a visão de quem 

é e de quem não é. Nisso, vale ressaltar o que Bakhtin (2011) afirma: o modo como vivencio 

o eu do outro se difere do modo como vivencio o meu próprio eu, inclusive essa diferença 

para os surdos é constatada na própria impossibilidade de ouvir, ao contrário dos ouvintes. 

Assim como Eva-47, outros surdos também vivenciam o mundo dos ouvintes, 

buscam ser aceitos nesse mundo tentando ser como os ouvintes, tentando ser ouvintes. No 

entanto, quando conseguem olhar para si próprios, descobrem que, dentro de sua 

individualidade, são diferentes! Sua língua não é a mesma que a dos ouvintes. Sua percepção 

da realidade se difere dos ouvintes em diversos aspectos. Por mais que eles tentem e almejem 

ser ouvintes, não são. Seu modo de apropriar do conhecimento não se resume a copiar, não se 

resume a falar oralmente. É preciso assumir o “Ser surdo” diante da sociedade ouvinte. Ou 

seja, usar a língua de sinais, envolver-se com a comunidade surda e só copiar o que realmente 

o ajudará a se entender como sujeito frente às diferenças.  
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Eu vivi a oralização durante muito tempo, mas depois que descobri a língua de 

sinais, entendi que tenho uma identidade própria, uma identidade surda. Algo que 

está internalizado em mim, o modo como me sinto quando estou com os outros 

surdos. Com os ouvintes, eu era normatizado, minha fala e meus ouvidos eram 

normatizados. Isso era bom, mas quando conheci os surdos isso mudou. Ficou 

melhor, me senti melhor, aceito (Pedro-50, tradução de LIBRAS para o Português, 

2015). 

 

Antes, eu estudava em turmas de pessoas ouvintes. Não havia surdos e nem outras 

pessoas com deficiência na minha turma. Meu primeiro amigo surdo foi Davi-21. Eu 

não conhecia nenhum surdo antes dele. Então, nos encontramos e começamos a 

conversar e aprender LIBRAS juntos. Nesta época, eu ainda não tinha uma 

identidade surda completa, não conhecia a luta dos surdos e nem sobre cultura surda. 

Isso eu comecei conhecendo por meio da professora surda Sara-32. Ela me ensinou 

o que é cultura surda, sobre a capacidade dos professores surdos e assim começou 

meu aprendizado. Comecei a construir minha identidade, mas ainda faltava algo. Era 

necessário estudar e aprender mais, ter acesso a professores surdos e ouvintes, de 

fora da cidade, que conhecessem sobre essa temática (Marcos-20, tradução de 

LIBRAS para o Português, 2015). 

 

Nos relatos de Pedro-50 e Marcos-20, fica explícita a importância do encontro 

surdo-surdo, principalmente quando esse encontro se dá com professores surdos ou com 

pessoas ouvintes que mantêm contato com a comunidade surda, pois estes lhes servem de 

referência para a constituição de sua identidade e para o aprendizado da língua de sinais. 

Nisso, Rangel e Stumpf (2012) afirmam que, quando professor e aluno são surdos, os 

interesses e a visão de mundo passam a ser os mesmos. De acordo com as autoras, os 

problemas pessoais encontram um interlocutor, pois, em muitas situações, não existe o 

diálogo em família.  

Em síntese, nos relatos apresentados, é possível notar claramente as três fases, 

explicitadas no subcapítulo 3.2 deste trabalho, sobre a trajetória sociocultural do surdo com 

relação à construção do ser surdo. Na perspectiva de Rosa (2012), a primeira fase é a da 

negação, em que muitos surdos negam sua identidade por serem vítimas de preconceito, do 

ouvintismo, da falta de informação, da falta de referência de outros surdos para a construção 

de sua identidade. Após a fase da negação, tem-se a fase da descoberta, na qual o surdo 

percebe que sua identidade se difere das dos ouvintes e que o ouvinte não lhe serve de 

modelo, sendo preciso vivenciar outro espaço onde possa construir sua subjetividade a partir 

do contato com outros surdos. Desde então, tem-se a terceira fase, na qual, segundo a autora, 

o surdo se fortalece, assume quem realmente é e se propõe a orientar outros surdos; propõe-se 

a ser militante na causa pelo respeito ao modo surdo de ser. 
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5.2 Eu para o outro e o outro para mim 

5.2.1 Eu, surdo, para a família ouvinte 

 

O surdo, de acordo com os dados da pesquisa, tende a ser considerado o diferente 

na família de pessoas ouvintes. Esse estranhamento o acompanha durante toda a vida nas 

atitudes da família e da sociedade ouvinte. Mas o que se pode destacar de mais relevante é 

como a influência da oralidade distancia pais ouvintes e filhos surdos e/ou filhos ouvintes e 

pais surdos nos relacionamentos familiares.  

 

Quando nasci, o médico disse aos meus pais que era surda e eles ficaram muito 

preocupados. Eu estava bem, mas o fato é que eu era surda e meu pai até que 

aceitava essa ideia, mas minha mãe não conseguia aceitar minha surdez. O médico 

recomendou que eles deveriam ter paciência comigo e que deveriam cuidar de mim, 

pois ainda era muito prematura. Nasci de sete meses. Minha mãe não aceitava 

mesmo minha surdez e meu pai quem escolheu meu nome para fazer o registro de 

nascimento (Eva-47, tradução de LIBRAS para o Português, 2015). 
  

Quando eu nasci, minha mãe não sabia que eu era surdo. Então, ela ficou feliz com 

meu nascimento, pensando que eu era ouvinte. Mas ela começou a notar que havia 

algo de errado, pois ela batia palmas, aumentava o volume do som, fazia barulho e 

quando ela me olhava eu continuava dormindo. Então, ela começou a desconfiar de 

que eu era surdo. Com isso, minha mãe, preocupada, começou a comentar com a 

família que eu não conseguia acordar quando havia barulho e resolveu me levar ao 

médico. E lá, com testes e exames, descobriram que eu era surdo. Minha mãe ficou 

muito triste com a notícia, e, à medida que fui crescendo, fui tendo mais dificuldades 

em me comunicar com minha família, pois meus pais não sabiam língua de sinais e 

eu não sabia como me expressar em nenhuma língua (Mateus-20, tradução de 

LIBRAS para o Português, 2015). 
  

Nesses relatos, a notícia da surdez é recebida pela família como uma doença. Em 

decorrência disso, há um sofrimento dos familiares na constatação da surdez pelos médicos. 

Rodriguero e Yaesgachi (2013, p. 16) pontuam que “as reações de sobrevivência são normais, 

necessárias e não são ‘más’, ‘erradas’ ou ‘fracas’, apenas representam as maneiras como as 

pessoas se sentem quando ouvem notícias tristes ou assustadoras e, portanto, tais sentimentos 

não devem ser julgados”. Ainda segundo as autoras, quando a família recebe uma notícia 

triste, inicia-se um estado de choque, que significa uma sensação de dormência, incredulidade 

e desorientação, cuja função é proteger o corpo e a mente da sobrecarga emocional da notícia. 

Após esse processo dolorido, Rodriguero e Yaesgachi (2013) afirmam haver uma 

fase de negação, que seria um mecanismo de proteção, que visa a dizer que a mente ainda não 

está pronta para lidar com o problema e suas implicações. 
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Um dia, a professora escreveu um bilhete para minha mãe, dizendo para eu fazer 

audiometria e começar a aprender a língua de sinais. Quando cheguei em casa, 

minha mãe rasgou o papel e jogou fora. Eu peguei o papel rasgado e levei chorando 

para a escola e mostrei à professora. E a professora disse: - Conversa de novo com 

sua mãe, porque o exame é pago. Mas não adiantava, minha mãe não aceitava minha 

surdez e não queria que eu aprendesse a língua de sinais (Eva-47, tradução de 

LIBRAS para o Português, 2015). 
 

Após a negação, segue-se a busca, fase que Rodriguero e Yaesgachi (2013) 

ressaltam ser o período de ação, de movimentação para além da fase reativa da sobrevivência. 

Isto é, essa é a fase de buscar por um diagnóstico preciso, serviços de saúde, perspectivas que 

visem a reverter o ocorrido ou mesmo oferecer uma solução para a primeira impressão da 

notícia. Seguindo essa trajetória, as autoras citadas também argumentam haver o processo da 

adaptação ou ajustamento, em que os familiares reconhecem que não existem curas rápidas 

nem soluções fáceis e que algumas mudanças levam tempo para acontecer. Finalmente, a fase 

da separação: “separação é um processo gradativo e normal, que tem início no nascimento e 

ocorre em pequenos passos no decorrer da infância, sendo que cada um deles representa um 

passo em direção à independência” (RODRIGUERO; YAESGACHI, 2013, p. 17).  

 

Eu ia ao dentista, fazia aula de dança, mas não podia usar os sinais. Estava sempre 

no grupo de ouvintes. Um dia, vi um surdo indo para a escola sinalizando e fui 

conversar com gestos, mas minha mãe me puxou pelo braço e me proibiu de 

conversar em sinais. Minha mãe falava: - Surdo junto é proibido! Você tem que ficar 

com ouvintes! Acabou a academia vai para a casa. Não é para conversar com surdos 

na escola (Eva-47, tradução de LIBRAS para o Português, 2015). 
  

No relato de Eva-47, a fase da negação é percebida imediatamente com a notícia 

da surdez pela mãe, por meio do registro de nascimento, em que o pai é quem escolhe o nome 

para a filha. Suscetivelmente, aparecem outras negações da surdez manifestadas com a não 

aceitação da filha em fazer o exame de audiometria e com o não aprendizado da língua de 

sinais. Já a fase da adaptação ou ajustamento podem se resumir às próprias atitudes da mãe 

em manter a filha em contato com ouvintes, proibindo o acesso à língua de sinais por meio do 

contato com outros surdos. Nisso, notam-se as tentativas da mãe em propor uma solução para 

o desenvolvimento da fala da filha surda embora tais situações não fornecessem o amparo 

necessário para o desenvolvimento da linguagem. 

 

Com um ano de idade, minha mãe descobriu que eu era surdo. Aos três anos, fui 

para São Paulo e coloquei aparelho auditivo para aprender a falar e fazer leitura 

labial. Eu cresci e aos dez anos vi um homem usando a língua de sinais, mas não 

conhecia os gestos como língua. Fui para casa e esqueci essa imagem. Aos treze 
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anos, eu vi novamente os sinais, mas não dei importância. Aos dezesseis anos, fiz o 

implante coclear. Com implante, melhorei um pouco a fala e bem pouco a 

compreensão do que era ensinado na escola. Estudava em escola particular, e na rua, 

mas só conversava oralmente com meus colegas (João-18, tradução de LIBRAS para 

o Português, 2015). 
 

Eu tinha dificuldades com relação à escrita das palavras e aos sons que ouvia. Me 

sentia confuso às vezes. Meu desenvolvimento na escrita foi muito lento. Nos 

ditados, tinha muitas dificuldades. Então, pedia para copiar a escrita do quadro. Me 

acostumei a copiar do quadro e copiava muito. Minhas notas eram sempre boas. 

Colava muito na escola. Eu estudei em escola particular até o 9º ano (João-18, 

tradução de LIBRAS para o Português, 2015). 
  

Outro exemplo para o ajustamento é o relato de João-18. Nesse caso, como o de 

outras famílias ouvintes, a busca se baseia na visão clínico-terapêutica. A família propõe o 

ajustamento com adesão do implante coclear, uma prática médica invasiva no corpo do sujeito 

surdo, independente de obter ou não sucesso em fazer o surdo ouvir. Na visão da família, esse 

implante consiste em um procedimento que conseguirá sanar a surdez; porém, na visão da 

comunidade surda, é um procedimento no qual os surdos, de acordo com Resende (2010), são 

vistos como sujeitos a serem corrigidos pela medicina, estando enredados dentro do jogo de 

normalização do padrão ouvinte. 

Dessa forma, percebe-se que a família ouvinte, para o sujeito surdo, é o outro, que 

também possui suas fases de aceitação ou não da surdez. O surdo é o diferente que necessita 

se adaptar ao modo ouvinte se ser. Mas o que dizer sobre os ouvintes que nascem em famílias 

de surdos? Ao contrário dos ouvintes, não há métodos medicinais para tornar um ouvinte em 

surdo. No entanto, os ouvintes filhos de surdos se tornam intérpretes natos por necessidade da 

comunicação com a família surda. E as fases da aceitação do filho ouvinte na família de 

surdos podem ser comparadas às fases da aceitação do filho surdo na família de ouvintes. Isso 

indica que a constituição do sujeito nas relações entre o eu e o outro se dão por meio da 

linguagem nas interações diárias do sujeito social. 

5.2.2 Eu, surdo, para o outro, colegas ouvintes, relação com os outros na escola 

 

No espaço escolar, o contato de alunos ouvintes com os alunos surdos é eminente. 

Todavia, é notável que esses grupos são desconhecidos entre si. Os alunos ouvintes não 

conhecem verdadeiramente os alunos surdos. O mesmo acontece com os surdos: falta-lhes 

interação mediada pela linguagem para um conhecimento cultural sobre quem são os outros, 

surdos, e que são os outros, ouvintes. 
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Na nossa sala de aula, nós, surdos, conversamos entre nós e às vezes alguns ouvintes 

puxam assunto. Mas fora da sala de aula, no horário do recreio, ficamos excluídos. 

Os ouvintes vão para um canto e nós vamos para outro. Ouvintes com ouvintes e 

surdos com surdos. Os colegas ouvintes não têm interesse nos nossos assuntos. 

Então, é problema deles (Davi-21, tradução de LIBRAS para o Português, 2015). 

  

Nós, surdos, damos abertura para os ouvintes interagirem conosco. Se eles quiserem 

conversar e fazer atividades junto, tudo bem, mas se não quiserem, então ficamos 

juntos com os surdos. Nós aceitamos o contato com os ouvintes, aceitamos 

comunicar e interagir, mas se eles não quiserem tudo bem (Rute-22, tradução de 

LIBRAS para o Português, 2015). 
  

Por meio desses relatos, é possível argumentar que na escola regular inclusiva não 

há realmente a inclusão do grupo de surdos e do grupo de ouvintes, no sentido de esses grupos 

se integrarem. Os relatos afirmam que surdos e ouvintes assumem posições sociais 

individuais, e não de cooperação. É como se houvesse dois grupos de estrangeiros convivendo 

por obrigação na mesma sala e na mesma escola. Nesse sentido, não há relação de interação, 

mas de fronteira, na qual os surdos pertencem a um grupo e ouvintes, a outro. 

  

Estudei na APAE até aos seis anos, quando minha mãe me matriculou na escola 1, 

eu fiquei sozinha na turma de ouvintes então ensinava meus colegas de sala a língua 

de sinais que tinha aprendido na APAE, naquela época havia apenas uma intérprete 

para três turmas de surdos e ela ficava revezando a interpretação entre as turmas . Eu 

copiava do quadro, mas entendia muito pouco, aos poucos foram chegando mais 

surdos para minha turma e mais intérpretes para a escola, com mais surdos eu me 

senti melhor, pois, tinha com quem me identificar. (Maria–14 tradução de LIBRAS 

para o Português, 2015). 

 

Antes, quando eu estudava na Escola 1, em 2012, eu estava no 8º ano, os colegas 

ouvintes se interessavam pelos sinais. Era legal. No 9º ano, eu estudava com a 

mesma turma. Quando o intérprete faltava, eles me ajudavam e até interpretavam 

para mim. Era ótimo. Agora, mudei e fui para a Escola 2. Lá, quase não há interesse 

em LIBRAS ou em me ajudar. A maioria quer aprender bobagens, querem brincar 

com a língua, e eu não tenho interesse. Eles chegam, olham para os surdos 

sinalizando e dizem: - LIBRAS é difícil! Eu confirmo: É mesmo, é difícil. Eles 

desistem e vão embora (Jonas-18, tradução de LIBRAS para o Português, 2015). 
 

Os relatos de Jonas-18 e de Maria-14 demonstram a importância de alunos 

ouvintes terem acesso mais cedo à língua de sinais. Em seus comentários, eles mostram a 

importância do contato com a língua de sinais para surdos e ouvintes construírem uma relação 

de interação com o aprendizado da língua de sinais. No entanto, Maria-14 ressalta no seu 

comentário a necessidade de contato com outros surdos para uma construção de uma 

identidade social e linguística junto à comunidade surda.   

Já no depoimento de Jonas-18, nota-se uma comparação da Escola 1, de Ensino 

Fundamental, em que os alunos ouvintes interagem e até se propõem a auxiliar os surdos, em 
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relação à Escola 2, de Ensino Médio, na qual os alunos ouvintes não tiveram contato com 

surdos e com a língua de sinais antes da adolescência. Segundo o relato de Jonas-18, os 

interesses dos alunos ouvintes da Escola 2 quanto à língua de sinais, se resumem ao 

aprendizado de alguns sinais para brincadeiras que fogem às situações de uso da língua no 

sentido formal. A partir desse comportamento dos alunos ouvintes, o aluno surdo se fecha e 

não possibilita aos ouvintes o aprendizado da língua de sinais e nem o convívio com o grupo 

de alunos surdos. 

A partir desse ponto de vista, o ouvinte é o outro que quer brincar com a língua de 

sinais, que não se interessa pelas reais necessidades do colega surdo e que não se propõe as 

relações de interações por meio da linguagem, vendo o surdo a partir de uma representação 

cômica. 

  

5.2.3 Eu, surdo, para o professor ouvinte 

  

Ser surdo na sala de alunos ouvintes é, para muitos surdos, estar submerso num 

mundo no qual o professor e todas as suas didáticas de ensino são voltadas para o aluno 

ouvinte, a começar pela disposição das cadeiras, que segue o modelo padrão de fila, na qual 

não há o contato visual dos surdos com todos os alunos. Outra característica desse mundo 

predominantemente ouvinte é que o professor geralmente desconhece a língua de sinais e, às 

vezes, até a função do intérprete na sala de aula.   

 

Quando o aluno ouvinte e o professor ouvinte conversam, o intérprete só consegue 

interpretar um dos dois, e ficamos perdidos em saber o que um falou (Marcos-20, 

tradução de LIBRAS para o Português, 2015). 

 

Outro problema é que o professor fala muito rápido, e o intérprete tenta acompanhar. 

Então, sinaliza rápido, mas não consegue interpretar tudo e fica confuso para mim 

entender o que está sendo interpretado. Então, o melhor é que o professor fale com 

calma, para que o intérprete sinalize junto. E outro problema é que os alunos 

ouvintes conversam, e isso atrapalha o intérprete e me atrapalha a entender (Rute-22, 

tradução de LIBRAS para o Português, 2015). 

 

Não é só professor. Isso acontece também com relação aos alunos. Por exemplo: eu 

sento na frente. Se o aluno ouvinte que senta atrás de mim fala algo importante, e o 

intérprete não interpreta ou perde a fala do aluno, eu, como surdo, perco o que 

aconteceu. É prejuízo para mim. Entendeu? Eu tenho direito de saber o que o 

ouvinte disse. Na escola de surdos, isso não aconteceria por que se um aluno surdo 

sinalizar, todo vai olhar e vai saber o que está sendo dito. (Mateus-20, tradução de 

LIBRAS para o Português, 2015). 

 

 Observa-se, nesses relatos, que a oralidade é apresentada em diversos pontos. Ela 
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constitui, para os alunos surdos, um modo de exclusão, seja por meio do professor que fala 

rápido, do intérprete que perde as falas, dos colegas ouvintes que falam e até mesmo pela 

disposição das cadeiras na sala de aula. O resultado de tudo é que a língua de sinais e a 

acessibilidade para o aluno surdo ocupam o último plano nesse universo ouvinte. Diante desse 

quadro de ações que não favorecem a acessibilidade, o aluno surdo associa ao ouvinte o 

problema da exclusão, preferindo um modelo de educação em que a língua de sinais esteja em 

primeiro plano como língua de instrução e de estudo. 

 

Se todos os alunos fossem surdos seria melhor, porque quando um sinaliza todos 

conseguem ver o que está sendo dito e o professor teria que usar a língua de sinais 

(Mateus-20, tradução de LIBRAS para o Português, 2015). 

 

Um surdo pode ajuda o outro. Ajudar o intérprete com os sinais que ele não conhece 

se o professor não souber língua de sinais (Davi-21, tradução de LIBRAS para o 

Português, 2015). 

 

 A partir dos relatos de Mateus-20 e de Davi-21, nota-se um desejo pelo ensino 

bilíngue ou de classes em que todos sejam surdos, sendo este, para muitos surdos, um dos 

parâmetros para se estabelecer igualdade de condições no aprendizado dos conteúdos. De 

fato, Lopes (2010) afirma que os surdos, quando reunidos em um mesmo espaço escolar, têm 

possibilidades de trocar experiências que surgem de diferentes perspectivas valorativas e de 

poderes. No entanto, a autora também ressalta que “a existência da surdez como uma 

diferença declarada na escola é um elemento capaz de fazer pensar a instituição e o currículo 

produzido pela mesma” (LOPES, 2010, p. 117). 

 

Na minha sala, o professor explica, os alunos atrapalham com conversa, o intérprete 

pede para voltar, o professor continua explicando e não volta a explicação, e 

perdemos muito do conteúdo.  O problema maior é que os alunos conversam e 

atrapalham a explicação do professor (Maria-14, tradução de LIBRAS para o 

Português, 2015). 

 

Verdade! Ela (Maria-14) já me contou sobre esse problema na sala dela. O professor 

não aceita voltar à explicação porque não quer surdos na sala dele. Fala que o 

momento da explicação já passou que não tem como voltar. Eu não concordo com 

essa atitude. O professor precisa ter calma e voltar a explicação, para o surdo 

entender os conceitos. Se sempre aparecer conteúdo novo e a professora disser que 

já passou e não explicar de novo nada, minha irmã perde a disciplina (Rute-22, 

Tradução de LIBRAS para o Português, 2015). 

 

Também quando chega um professor novo, que não sabe que na sala têm surdos, 

pessoas com deficiência intelectual, e como é a rotina da sala. Pergunta quem é a 

pessoa que está na sala. Então, a intérprete se apresenta e explica como trabalha com 

os surdos. Então, o professor novato estranha e diz que nunca viu um intérprete na 

sala de aula. Esse professor começa a tentar comunicar com o surdo tenta entender 
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como é o trabalho do intérprete com o surdo, e dependendo do professor alguns 

gostam de ter o surdo na sala, outros, não (Rute-22, Tradução de LIBRAS para o 

Português, 2015). 
 

É interessante observar nesses relatos a postura do professor ouvinte na sala de 

aula com os alunos surdos. A rejeição por ter aluno surdo configura, além da exclusão, a 

negação do outro por ser diferente. Conforme os relatos, o professor ouvinte, que desconhece 

as peculiaridades do surdo, ainda vê esse aluno sob uma visão marcada pelo modelo clínico, 

com rótulos que colocam os surdos no grupo dos desajustados, que não deveriam estar na 

escola regular ou na sala de aula com os outros alunos ouvintes. Então, em conformidade com 

Lulkin (2010), aquele que não ouve tão bem, ou não percebe algumas manifestações sonoras, 

via de regra, passa a ser distinguido como alguém com uma perda, com uma carência, com 

uma falta de, com uma deficiência. Segundo o autor, essa concepção cria uma circunscrição 

marcada pela inferioridade, pela deficiência, aprisionando aquele que diz e aquele do qual se 

diz.  

 

Há dois anos quando eu estudava no 1º ano de Ensino Médio, comecei a ter aulas de 

inglês. O professor de inglês entrou na sala, eu achei estranho, pois nunca vi surdo 

estudar inglês. Bom, o inglês é diferente para os surdos. O português e o inglês são 

diferentes, porque não sabemos os sons das palavras para falar. E no caso do inglês, 

como vamos fazer tradução de inglês para português? Então, tentar traduzir já é 

difícil, pois isso é muito diferente da cultura dos surdos. Nas aulas de inglês, tentava 

organizar as palavras na frase. Mas o inglês é diferente do português. Não é só 

traduzir. Precisa saber a ordem das palavras. Então, tentava fazer tradução, mas era 

difícil (Rute-22, tradução de LIBRAS para o Português, 2015). 
  

Quando eu falo que o professor é bobo é por que a maioria dos alunos não olha para 

o professor. Eu já percebi que a turma toda não olha para o professor porque as 

explicações são sem graça. Ele não chama a atenção dos alunos para o que está 

falando. Não estimula a participação da turma. Os alunos ouvintes conversam 

durante a aula e os surdos também batem papo, porque não é interessante a aula do 

professor! Então, preferimos conversar entre nós
18

 (Marcos-20, tradução de LIBRAS 

para o Português, 2015). 
  

É preciso ter paciência todo dia! Se o professor juntasse a sala e fizesse uma 

discussão entre surdos e ouvintes, seria mais interessante. Eu tenho vontade de 

participar de discussões maiores em grupo com a sala, mas ele não faz nada 

diferente. Então, ignoramos a aula dele (Davi-21, tradução de LIBRAS para o 

Português, 2015). 
  

Com a professora ouvinte de química aconteceu que, no ano passado, ela falava 

para, como se eu ouvisse. Eu disse que era surdo. Então, ela ficou impressionada: - 

Surdo? E o professor de português ouvinte dava as aulas também falando o tempo 

todo. Eu ficava olhando, mas não sabia nada. O intérprete fazia a tradução, mas eu 

                                                 
18

 Davi-21, Mateus-20 e Rute-22 afirmam balançando a cabeça, concordando com a fala de Marcos-20. 
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não conseguia entender também. Agora que estou no 2º ano do Ensino Médio, 

consigo entender um pouco mais (Jonas-18, tradução de LIBRAS para o Português, 

2015). 
 

Esses relatos mostram as dificuldades enfrentadas por alunos surdos em entender 

o professor ouvinte e as dificuldades do professor ouvinte em lecionar para os alunos surdos, 

mesmo com a presença de intérpretes em sala de aula. Os alunos surdos pesquisados destacam 

que professores de diversas áreas possuem dificuldades em lecionar nas classes inclusivas, 

comprovando o que teoricamente foi argumentado neste trabalho sobre a necessidade de se 

capacitarem professores de outras áreas para o ensino de alunos surdos, não se limitando ao 

professor de Português. 

De acordo com os relatos, esses professores, além de não ensinarem de forma a 

atender aos alunos surdos e, talvez, até mesmo ao público ouvinte, também não conseguem 

propor atividades de interação entre surdos e ouvintes, e não despertam nos alunos o interesse 

e a motivação para as aulas. Dessa forma, é perceptível que os professores parecem ainda 

estar presos aos métodos de um ensino tradicional, ou, pode-se dizer, um ensino autoritário, 

em que o professor é o detentor das verdades e conhecimentos, cabendo aos alunos apenas 

aceitar o que lhes é proposto. 

 

5.3 O outro, TILS, para o outro, professor ouvinte, para o eu, aluno surdo 

 

5.3.1 Relações entre o professor ouvinte, o intérprete de LIBRAS e o aluno surdo na sala 

de aula inclusiva 

 

A relação entre o professor ouvinte e o intérprete de LIBRAS é um fator que 

possui influência direta no aprendizado do aluno surdo. Se o professor ignora completamente 

a presença do intérprete, as atitudes tendem a configurar uma individualidade que prejudica 

consideravelmente a função do intérprete e o aprendizado do aluno surdo. 

 

Já tive experiência com o professor de Matemática junto com o intérprete. Eu tinha 

que olhar para o professor e olhar para o intérprete, e acabava confuso para quem 

olhar. No início, eu conseguia compreender, mas depois foi ficando difícil 

acompanhar o professor e o intérprete. O professor escrevia no quadro, e o intérprete 

sinalizava, e eu não sabia se olhava para o intérprete ou para o professor (Jonas-18, 

tradução de LIBRAS para o Português, 2015). 

  

Esse ano está bom, mas no ano passado eu não conseguia entender quase nada do 

que estava sendo dito. Era mais complicado. O professor falava rápido, o intérprete 

fazia uma tradução corrida, eu não entendia e ficava pedindo para repetir sempre. 

Era muito confuso. Também, os professores, quando falam baixo ou meio 
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embolado, o intérprete tem dificuldade para interpretar (Davi-21, tradução de 

LIBRAS para o Português, 2015). 

 

As relações de interação entre o professor ouvinte e o intérprete de LIBRAS, para 

o aluno surdo, possuem uma representação que incide diretamente no que é aprendido em sala 

de aula. Ou seja, se o professor não ensina em cooperação com o intérprete, dificilmente os 

alunos surdos serão atendidos com base em suas peculiaridades metodológicas e culturais. 

Um exemplo disso é quando o professor leva para a classe um texto ou artigo em português 

ou outra língua, mas não usa nenhum material de apoio para identificação visual do que é dito 

no texto. Essa é uma estratégia que muitos intérpretes utilizam como recurso visual, uma 

referência imagética, que facilita a referência linguística dos alunos surdos. Todavia, quando o 

professor ensina apenas com base na sua perspectiva ouvinte, infelizmente, deixa de 

contemplar aspectos que poderiam auxiliar a aprendizagem do aluno surdo. 

  

Nós sofremos muito com o Português. Já pedimos ao professor que escreva no 

quadro, que entregue folhas com explicações escritas, mas não adianta, ele gosta de 

falar. É um professor palestrante. Então, os ouvintes ignoram as aulas dele e, mesmo 

com o intérprete, nós também ignoramos o que ele fala (Davi-21, tradução de 

LIBRAS para o Português, 2015). 
 

Ele só discursa. A maior parte da aula é só fala. Falta escrever as informações no 

quadro para gente guardar o que está sendo explicado. Antes, tínhamos uma 

professora de Português ótima, que passava as informações de forma clara. Agora, 

esse professor, ele não usa nenhum recurso visual, só fala (Rute-22, tradução de 

LIBRAS para o Português, 2015). 
 

Esse professor palestrante/falante quando dá aula, os alunos ouvintes entendem tudo. 

Nós, surdos, não entendemos nada. Não aprendemos nada! Se ele escrevesse no 

quadro, ficava mais claro saber o que ele está ensinando: pronomes, verbos etc. Ele é 

muito tranquilo, não entrega nada escrito. Se ele desse redação, a gente tinha mais 

esperança de no futuro conseguir fazer uma boa redação no ENEM (Mateus-20, 

tradução de LIBRAS para o Português, 2015). 

 

Os relatos são claros com relação à postura do professor de Português para com a 

classe. Os alunos ressaltam que, mesmo com a presença do intérprete, preferem ignorar o 

professor, pois as aulas não lhes são interessantes; não se sentem contemplados no método 

usado pelo professor, que se restringe à oralidade. Nisso, Lacerda et al. (2013, p. 185) 

afirmam que “Ser professor de alunos surdos significa considerar suas singularidades de 

apreensão e construção de sentidos quando comparados aos alunos ouvintes”. 

 

Minha professora de Português do ano passado era boa. Explicava, dava atividades 

escritas. Quando escrevia no quadro, ela escrevia e falava. O intérprete ficava 

perdido, não sabia se interpretava, se deixa a gente copiar, se fazia datilologia. Era 
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complicado! Eu copiava e não via a interpretação da fala da professora (Maria-14, 

tradução de LIBRAS para o Português, 2015). 

 

Às vezes, o intérprete chama o professor. Ele pede para esperar, termina a 

explicação para os outros alunos e depois, junto com a intérprete, explica tudo de 

novo. O professor sempre volta. E quando o intérprete falta, o professor explica que 

não tem intérprete naquele dia e quando o intérprete estiver presente ele volta a 

explicação para todos nós. Sempre volta! (Davi-21, tradução de LIBRAS para o 

Português, 2015). 

 

Por exemplo, hoje o professor estava falando. Então, a intérprete cortou a fala do 

professor e pediu para voltar a explicação, e o professor voltou. Mas no ano passado, 

o professor chegou sério na sala e começou a explicar tudo rápido. O intérprete falou 

com o professor: - Eu não entendi o que você estava dizendo. Por favor, comece 

colocando em tópico as informações. Depois disso, o intérprete conseguiu explicar 

com tranquilidade a fala do professor. O professor já chegou explicando sem dar 

tempo para o intérprete. É melhor chegar e combinar com o intérprete primeiro e 

depois o intérprete fazer a tradução (Rute-22, tradução de LIBRAS para o 

Português, 2015). 
  

Os relatos citados apresentam uma realidade um pouco distinta das apresentadas 

até o momento, quando o professor e o intérprete propõem-se a entender e a estabelecer um 

acordo com relação ao aprendizado do aluno surdo. No relato de Maria-14, o fato descrito 

leva à seguinte conclusão: quando falta a sintonia entre o professor ouvinte e o intérprete de 

LIBRAS, mesmo estes sendo bons profissionais, comprometidos com a função que exercem, 

haverá prejuízos com relação à aprendizagem do aluno surdo. Já nos relatos de Davi-21 e 

Rute-22, é possível constatar que, quando o que está em evidência é o fato de se ter um aluno 

surdo em sala de aula, é preciso que o intérprete oriente e/ou explicite ao professor quanto ao 

modo de trabalhar em sala com o aluno surdo e que o professor ouvinte esteja aberto a aceitar 

opiniões e modificar suas didáticas de ensino em função da aprendizagem do aluno surdo. 

  

Tivemos um professor de Português que antes não tinha nenhum conhecimento 

sobre a temática da surdez e depois que começou a dar aula na nossa sala. Ele 

começou a ver o jeito surdo e perceber que tem diferença na composição das 

palavras e frases para os alunos surdos. Que surdos e ouvintes são diferentes! A 

intérprete aconselhou o professor sobre essas diferenças e o professor entendeu com 

clareza. Também, os surdos têm muitas dúvidas sobre o significado das palavras e 

das expressões e, às vezes, perguntamos, mas o professor não sabe responder. Ele 

diz que vai pensar e que depois vai responder. Então, o professor procura o professor 

surdo, que é instrutor na escola, e pede para ele explicar para os surdos. Então, ele 

explica e conseguimos entender. Então, combinamos que o professor explique os 

conceitos antes de explicar o conteúdo (Marcos-20, tradução de LIBRAS para o 

Português, 2015). 
  

A partir das considerações explicitadas, é notável que o sucesso ou o fracasso 

escolar dos alunos surdos está intrinsecamente ligado às relações estabelecidas entre todos os 

envolvidos nas práticas educacionais: professores ouvintes e professores surdos, intérpretes de 



84 

 

LIBRAS e também o próprio aluno surdo. É importante reconhecer, a partir do que foi 

explicitado neste item, que as práticas educacionais que realmente atendam aos alunos, 

contemplando a língua, a cultura e a construção de uma identidade alicerçada na diferença e 

não na deficiência, podem ser concretizadas a partir da cooperação entre surdos e ouvintes, 

mais precisamente entre alunos, professores, intérpretes e dirigentes escolares.  

 

5.4 Pontuações sobre a escola inclusiva e a escola bilíngue nas relações interpessoais dos 

alunos surdos de São João del-Rei   

  

Se os surdos se constituem nas relações entre si e com os ouvintes e, como foi 

explicitado neste trabalho, principalmente nas relações educacionais, propõe-se o seguinte 

questionamento: como os alunos surdos pesquisados pensam a educação de surdos a partir das 

diferentes experiências vividas na escola? 

Para tanto, foi oportunizado aos alunos surdos pesquisados em São João del Rei-

MG pontuações sobre a escola bilíngue e a escola inclusiva, a partir do que explicitaram em 

seus relatos sobre alunos surdos e ouvintes, professores surdos e ouvintes e a própria 

configuração da escola regular inclusiva que frequentam atualmente.   

        

Antes, eu estudava em turmas de pessoas ouvintes. Não havia surdos e nem outras 

pessoas com deficiência na minha turma. Meu primeiro amigo surdo que encontrei 

foi Davi-21. Eu não conhecia nenhum surdo antes dele. Então, nos encontramos e 

começamos a conversar e aprender LIBRAS junto. Nesta época, eu ainda não tinha 

uma identidade surda completa, não conhecia a luta dos surdos e nem sobre cultura 

surda. Isso eu comecei conhecendo por meio da professora surda Sara-32. Ela me 

ensinou o que é cultura surda, sobre a capacidade dos professores surdos e, assim, 

começou meu aprendizado. Comecei a construir minha identidade, mas ainda faltava 

algo. Era necessário estudar e aprender mais, ter acesso a professores surdos e 

ouvintes, de fora da cidade, que conhecessem sobre essa temática (Marcos-20, 

tradução de LIBRAS para o Português, 2015). 
  

Não quero falar mal, mas percebo atraso e despreparo no ensino das disciplinas das 

escolas bilíngues. O atraso não é do professor surdo. O professor surdo ensina 

normal como os outros. A questão é as escolas bilíngues. Por exemplo, eu cresci 

estudando em escolas inclusivas. Quando um colega surdo veio transferido da escola 

bilíngue, para mesma série que eu estudava, para a minha escola que é inclusiva, eu 

estava mais avançado em conhecimento que o meu colega da escola bilíngue. [...] 

Mas eu não vivi experiências em escola bilíngue, eu só vivi experiências na escola 

inclusiva. (Marcos-20, tradução de LIBRAS para o Português, 2015). 

 

 

No relato de Marcos-20, fica clara a importância de suas interações com seus 

pares linguísticos, o colega surdo que também enfrenta as dificuldades de comunicação, os 

professores surdos que lhe servem de modelo para buscar sua identidade e sua subjetividade 
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na vida social. No entanto, apesar de não possuir vivências em uma escola bilíngue, o aluno 

opõe-se ao ensino bilíngue, justificando-se a partir da das experiências de outro colega para  

destacar a relevância de currículos que verdadeiramente atendam aos alunos surdos. Sua 

preferência pela escola inclusiva é comparada ao nível de ensino ofertado pela escola bilíngue 

frequentada pelo colega; ou seja, alunos com mesma escolaridade, porém apresentando níveis 

de aprendizado diferentes.  

 

Comecei a estudar em uma escola bilíngue, só de alunos surdos, havia intérprete de 

LIBRAS. E lá algumas disciplinas eram diferente, como redação, geografia, 

matemática, era ótimo. Todos os professores eram ouvintes e intérpretes, fluentes 

em LIBRAS. Quando cheguei na escola bilíngue em São Paulo, fiquei 

impressionado com a quantidade de surdos, muito diferente da escola inclusiva. Nós 

interagíamos entre a gente e com os professores. Era ótimo! Meus pais gostavam 

porque eu estava feliz. Era melhor que a escola inclusiva, pois, quando estudava na 

escola inclusiva, não tinha intérprete e era o único surdo. Tinha vergonha, chorava, 

era sofrido! Mas me mudei para Minas Gerais e comecei a estudar na escola 

inclusiva e agora acho melhor a escola inclusiva com relação ao conteúdo, eu 

consigo aprender mais. A escola bilíngue era boa por causa dos colegas surdos, mas 

era uma escola fraca. Na escola inclusiva, consigo desenvolver mais, entendo 

melhor as coisas. O currículo da escola bilíngue é fraco! A escola bilíngue tem 

língua de sinais, têm surdos, mas hoje prefiro a escola inclusiva devido ao 

aprendizado (Davi-21, tradução de LIBRAS para o Português, 2015). 
 

Desse modo, a escola bilíngue frequentada por Davi-21 em São Paulo oferece 

relações interacionais por meio da língua de sinais, o para o aluno surdo são experiências que 

contribuem para a construção da identidade surda, e o desenvolvimento da língua de sinais. 

Todavia, de acordo com o aluno, a escola não tinha um delineamento dos objetivos 

pedagógicos e curriculares necessários para que o aluno surdo desenvolva os conhecimentos 

da educação básica em um mesmo nível que os alunos ouvintes. Comprovando o que diz 

Lopes (2006, p. 31): 

  

não basta ter a garantia de um espaço surdo com professores surdos, é preciso que a 

escola seja construída sobre outras bases e outras concepções epistemológicas que 

possibilitem olhar os surdos como sujeitos representantes de um grupo étnico-

cultural específico. 
  

A partir deste ponto, parece ser estabelecido, tanto pela autora como pelos 

próprios surdos, que as escolas bilíngues incentivam as interações entre os surdos e o corpo 

docente da escola, mas não há ainda uma prática pedagógica que eleve o conhecimento ao 

mesmo nível do ofertado aos alunos ouvintes.   

 

Não é que a escola inclusiva seja melhor, mas as disciplinas que são oferecidas são 

melhores. As relações são ruins. Professor e aluno ouvintes falam isso é ruim 
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(Marcos-20, tradução de LIBRAS para o Português, 2015). 

 

 Conforme salientado pelo aluno pesquisado, a escola inclusiva possui um 

currículo concentrado em conteúdos que abordam o conhecimento científico importante aos 

alunos, mas não lhe favorece uma política linguística a ponto de construírem sua 

subjetividade e o acesso ao conhecimento pleno dos conteúdos da mesma forma que os alunos 

ouvintes. Porém, é significativo destacar que o que conseguem minimamente aprender do que 

lhes é ofertado na escola inclusiva é o que consideram como parâmetro para preferirem estar 

na escola inclusiva. O mesmo conteúdo ensinado para os ouvintes também lhes é ensinado, 

mas sem acessibilidade e práticas pedagógicas diferenciadas. 

  

Na minha sala, por ser inclusiva, tem aluno com Síndrome de Down, aluno com 

deficiência intelectual... Eu percebo que a intérprete, além de interpretar para nós, 

também ajuda esses alunos, porque eles têm dificuldade e o professor não consegue 

estimular esses alunos. Agora, quando o intérprete está na sua função interpretando a 

aula do professor ouvinte, os alunos com Síndrome de Down e deficiência 

intelectual interrompem, chamam o intérprete. Então, corta o raciocínio do 

intérprete, atrapalha a interpretação. Esse é um problema da escola inclusiva, porque 

nós ficamos no prejuízo
19

 (Marcos-20, tradução de LIBRAS para o Português). 
  

   Sendo assim, esses relatos salientam que a preferência por estudar em uma 

escola inclusiva não anula os problemas enfrentados no dia a dia (falhas na didática dos 

professores no ensino para os surdos, dificuldades em aprender termos sem uma tradução para 

língua de sinais, falta de interação com os alunos ouvintes por meio da língua de sinais, 

dividir os intérpretes com outros alunos que possuem outras especificidades como: aluno com 

Síndrome de Down, deficiência intelectual etc.), mas é nessa escola que podem ter acesso aos 

mesmos conteúdos que os outros alunos. Ou seja, de alguma forma, eles estão incluídos e são 

submetidos ao mesmo sistema de ensino que os outros, o que de certa maneira os retira da 

perspectiva da educação especial, a qual foram submetidos durante muito tempo sem sucesso.  

Dessa maneira, conclui-se que esses relatos vão de encontro a todas as discussões 

propostas neste trabalho: a identidade, a subjetividade, a construção do eu e do outro nas 

relações interacionais e interpessoais na sociedade, o papel da escola nas relações 

interacionais por meio da linguagem, o currículo, as práticas docentes e dos intérpretes para  a 

construção do conhecimento do aluno surdo e, finalmente, as pontuações sobre a escola 

inclusiva e a escola bilíngue. Os relatos dos sujeitos pesquisados comprovam teorias sobre a 

importância de se ofertar um ensino que realmente seja “bilíngue” e que atenda às reais 

                                                 
19

 Todos balançam a cabeça afirmando, concordando com Marcos-20. 
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necessidades de interação por meio da comunicação em LIBRAS. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa proporcionou uma investigação sobre a constituição do 

sujeito surdo nas relações interacionais com o outro, surdo, e com o outro, ouvinte. Para tanto, 

a presente investigação buscou apresentar um breve histórico sobre a educação dos surdos e 

sobre as políticas educacionais. Partindo desse embasamento, foi possível traçar as 

concepções históricas sobre os sujeitos surdos desde a Antiguidade até os dias atuais, 

inclusive destacando a representatividade da comunidade surda na sociedade ouvinte e os 

desafios na inclusão escolar. 

Dessa forma, a presente pesquisa contribuiu também para argumentos sobre a 

escola inclusiva e a escola bilíngue, atentando para as práticas pedagógicas e currículos 

adotados nesses modelos educacionais, envolvendo também a importância da construção da 

subjetividade do aluno surdo no espaço escolar por meio da LIBRAS e de métodos e 

estratégias de ensino que viabilizam o acesso ao conhecimento.  

Com a relevância sobre a temática de constituição do sujeito surdo, foram 

propostos neste trabalho, a partir dos estudos de Bakhtin e seu Círculo, subsídios teóricos para 

aprofundamentos sobre o signo linguístico, enunciação, dialogismo e alteridade. Foi realizado 

um diálogo desses estudos com o arcabouço teórico sobre os sujeitos surdos, estabelecendo as 

relações de identidade e de alteridade do sujeito surdo com o outro, surdo, e o outro, ouvinte, 

a partir das categorias propostas por Bakhtin: eu para mim, eu para o outro e o outro para 

mim. Não obstante essas categorias, discutiu-se uma quarta categoria, não citada por Bakhtin 

em seus estudos: a relação entre os surdos, os professores ouvintes e os intérpretes de 

LIBRAS, sendo, então, a relação com o outro, professor ouvinte, para o outro, intérprete de 

LIBRAS, com relação ao eu, aluno surdo. 

Por meio do olhar sobre o sujeito surdo, adotou-se nesta pesquisa uma visão 

reflexiva sobre o papel do outro, na construção da identidade e da autonomia do sujeito surdo, 

por meio das interações familiares e educacionais. Desse modo, as questões de identidade 

ganharam extrema importância para o olhar surdo sobre si e sobre os outros, destacando, na 

metodologia, por meio do grupo focal como instrumento de coleta de dados, o 

posicionamento do sujeito surdo sobre as relações interacionais que vivenciam em casa com a 

família e na escola com os colegas surdos, com os colegas ouvintes, com o intérprete de 

LIBRAS, com o professor ouvinte e, em alguns casos, com o professor surdo. 

Na investigação com os alunos surdos, foi abordada a categoria eu para mim, na 

qual se destacou a constituição do surdo na sua diferença a partir das relações construídas com 
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as pessoas ouvintes, principalmente na escola regular, na qual professores e colegas ouvintes 

desconhecem modos de se relacionar com as pessoas surdas, provocando inquietações no 

sujeito surdo sobre a diferença que o cerca na comunicação, na dificuldade de se sentir 

incluso e, principalmente, em relação ao que é ser surdo e o que é ser ouvinte. Sendo assim, 

nas relações com os ouvintes, os surdos se veem com falhas e buscam copiar os ouvintes. 

Tentam ser como os ouvintes e até fingem ouvir. No entanto, somente com a percepção da 

diferença, buscam seus pares sociais e linguísticos. Isto é, encontram outros surdos que lhes 

sirvam de modelo e que os ajudem a construir uma identidade surda.  

Na categoria eu para o outro e o outro para mim, os relatos dos surdos constroem 

uma narrativa que começa no seio da família e chega também à escola. As relações do eu para 

o outro são marcadas pelas negativas, preconceitos e frustrações familiares. Nessa categoria, 

foi possível observar, de acordo com os relatos de surdos de várias faixas etárias, que, em suas 

relações familiares, a constituição do eu, surdo, é marcada pela negação da surdez pelos 

familiares e, consequentemente, por um estranhamento pelo surdo, que não se sente acolhido.  

A negação salientada na análise dos dados abre espaço para um olhar sobre a surdez como 

doença pela família, catarse que se desenrola em processos de negação, busca adaptação ou 

ajustamento e separação. 

Na escola, a relação do eu para o outro e o outro para mim define o grupo dos 

surdos e o grupo dos ouvintes. Ou seja, no ambiente escolar, foi proposta uma análise sobre a 

representatividade dos surdos para os alunos ouvintes. Nos relatos, a divisão dos grupos é 

marcada pelo preconceito e pela banalização da LIBRAS pelos colegas ouvintes por meio de 

um olhar cômico. Já sobre o outro, professor ouvinte para o aluno surdo, as relações se 

tornam ainda mais preocupantes. De acordo com as narrativas, “Ser surdo” em uma sala de 

ouvintes toma uma conotação de exclusão, e não de inclusão. Para os surdos pesquisados, os 

professores possuem dificuldades em se relacionar com o aluno surdo por meio da língua de 

sinais. Eles sentem dificuldades quanto à didática em sala de aula para alunos surdos e, 

mesmo com a presença de intérpretes, não há um ajustamento que favoreça o aprendizado do 

aluno surdo na sala com alunos ouvintes.  

A partir de então, foi proposta uma discussão sobre as relações entre o professor 

ouvinte e o intérprete de LIBRAS com relação ao aluno surdo. Nesta relação do outro para o 

outro, os relatos apresentam críticas a alguns tipos de relações estabelecidas entre o professor 

ouvinte e o intérprete de LIBRAS em sala de aula e os impactos significativos na formação 

educacional do aluno surdo. No entanto, são destacadas didáticas de ensino e estratégias, em 

que, ao serem construídas em conjunto, professores e intérpretes de LIBRAS podem 
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contribuir para a construção do conhecimento pelos alunos surdos. Inclusive, é possível 

ressaltar, por meio dos relatos dos surdos pesquisados, que, quando o intérprete de LIBRAS 

busca explicitar ao professor sobre como proceder no ensino aos alunos surdos, e quando o 

professor ouvinte adota a postura de se adaptar, de forma a estar atento às peculiaridades do 

público surdo presente na sala de aula, o aluno surdo pode se sentir assistido, incluso e 

integrado, o que pode lhe propiciar acesso ao conhecimento de forma clara e acessível. 

Desse modo, foi proposto ainda discutir sobre escola inclusiva e escola bilíngue 

com os pesquisados. Apesar dos relatos sobre as dificuldades na escola inclusiva, os surdos 

pesquisados fizeram pontuações significativas sobre a escola bilíngue, propondo reflexões 

sobre a importância de currículos que atendam aos alunos surdos e aos ouvintes. Além disso, 

reafirmaram a necessidade de um espaço escolar onde os surdos possam interagir e construir 

sua subjetividade, mas sem deixar de lado o rigor e a qualidade para a formação educacional. 

Dessa maneira, “se antes os surdos os surdos lutavam pelo direito à escola de surdos, hoje 

lutam por condições de permanência, por qualidade de ensino, por aprendizagens que 

gostariam de fazer para poder estar neste mundo cada vez mais competitivo e excludente” 

(LOPES, 2006, p. 33, grifo da autora). 

Sendo assim, constatou-se, com base na literatura e nos resultados deste estudo, 

que o olhar surdo sobre si e sobre os outros permite inferir que as relações entre surdos e 

ouvintes têm grande influência sobre os processos educacionais. Então, por meio do 

posicionamento dos alunos surdos investigados, é possível repensar a surdez como diferença, 

a fim de se buscar a cidadania e a participação da comunidade surda numa perspectiva 

responsiva.   

Por fim, é importante acrescentar que a realização desta pesquisa contribuiu para 

que, de alguma maneira, os alunos surdos se sentissem como parte de uma discussão que 

envolve as lutas e militâncias surdas pelo direito de serem vistos como um público ativo e 

determinado pelo acesso à inclusão no diversos espaços sociais. No entanto, é notório que a 

realização deste estudo e desta investigação não esgotou os temas em questão. Ao contrário, 

com esta pesquisa, novos olhares poderão ser despertados para as relações de interação do 

sujeito surdo com os familiares, com professores surdos ou ouvintes, com relação à temática 

da inclusão e da perspectiva bilíngue tão discutidas nos âmbitos educacional e linguístico. 

Assim, acredita-se que as reflexões aqui apresentadas sirvam de contribuições para outros 

pesquisadores da área da surdez, da linguística e da educação, buscando construir novos 

olhares sobre os sujeitos surdos. 
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PRIMEIRO ENCONTRO DE GRUPO FOCAL  

 

Participantes: 

Tabela 1 – Participantes do primeiro encontro de grupo focal  
 

 Nome fictício e idade  Característica  

1 P Pedro -50 (professor surdo e casado com Eva - 47) 

2 Maria - 14 (filha de ouvintes e irmã de Rute - 22) 

3 Rute - 22 (filha de ouvintes e irmã de Maria - 14) 

4 Paulo - 36 (filho de ouvintes e namorado de Raquel -19) 

5 Raquel - 19 (filha de ouvintes e namorada de Paulo - 36) 

6 Eva - 47 (filha de ouvintes e casada com Pedro - 50) 

7 Mateus - 20 (filho de ouvintes) 

8 Marcos - 20 (filho de ouvintes) 

9 João - 18 (filho de ouvintes com implante coclear) 

Fonte: elaborado pela pesquisadora
20

 

 

Documentário para o estimulo da discussão:  

 

Ficha Técnica: 

Nome: Sou surda e não sabia! Um documentário de Igor Ochronowicz. 

Nome original: Sourds et Malentendus (Original) 

Ano: 2009 

País de origem: França 

Duração: 70 min 

 

Após a exibição do documentário “sou surda e não sabia!”, foi organizada as 

cadeiras dos participantes em formato de meia lua e uma câmera no centro sendo possível 

captar a imagens em vídeo de todos os participantes. Foi explicitado aos participantes sobre a 

pesquisa, a necessidade de uma câmera para as filmagens. A pesquisa foi divida em dois 

momentos: em um primeiro momento, a importância das discussões para entendimento e 

percepção do “eu” surdo, e em um segundo momento a percepção do “outro” ouvinte e do 

“outro” surdo. Também foi explicado aos participantes que haveria outro dia para discutir 

outros tipos de relações na esfera educacional. 

                                                 
20

 Os nomes dos participantes foram substituídos por nomes bíblicos. 
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Fonte: http://www.institutojetro.com/arquivos/fileconteudo/593_file.jpg 

 

Diante da figura 1.  acima e com base no documentário já citado, foi proposta a 

indagação:   “Como me vejo? Como percebo? Quem sou eu?” (Eu para mim). Os 

participantes foram inscritos pela ordem de pedidos para fazer os comentários, e puderam 

discutir livremente sobre o tema proposto, usando suas histórias e experiências de vida para 

expor seus pontos de vista. 

 

(A língua utilizada durante o encontro foi a LIBRAS, tanto pelos participantes quanto pela 

pesquisadora. Segue abaixo as traduções LIBRAS - Língua Portuguesa realizada pela 

pesquisadora). 

 

Moderador: Vocês já viram o filme “Eu sou surda e não sábia”, observaram 

como a atriz surda se percebe, desde a infância até a fase adulta. Por isso, pergunto a vocês: 

Como vocês surdos se vêm? Que percepções vocês tem de si mesmos? E quando se 

descobriram como surdos? Quando descobriram a língua de sinais e a diferença em relação 

às outras pessoas ouvintes? 

 

Em um primeiro momento os participantes ficaram pensativos, não se 

posicionaram sobre a questão ficando um silêncio absoluto durante um tempo.  Notando que 

os outros participantes se sentiam envergonhados para iniciar a discussão, o professor surdo, 

Pedro-50, pediu permissão para falar.  

 

Pedro-50: No passado estudei em uma escola, que não era uma escola só de 

alunos surdos, havia uma diversidade de alunos com outras deficiências, muitos alunos não 
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manifestavam nenhuma deficiência e apenas com o tempo é que o professor conseguia 

descobrir que eram surdos. A partir do momento que os surdos eram identificados, os 

professores separavam esse alunos dos demais e impunha um processo de oralização neste 

grupo. Lembro que, apenas um aluno surdo tinha a família surda, os outros alunos eram os 

únicos surdos em suas famílias.  

Esse aluno que tinha a família surda, já tinha um processo de construção de sua 

identidade dentro do seu ambiente familiar, enquanto os outros alunos, filhos de ouvintes, 

ainda não conseguiam se perceber como surdos. Quando esses alunos foram separados em 

grupos só de surdos, eles começaram a se identificar uns com os outros, se vendo e se 

percebendo como surdos. Mas esse olhar do surdo para si mesmo como surdo era proibido na 

época, e sempre que os surdos começavam a se olhar como surdos, isso era interrompido 

pelos ouvintes por meio da oralização, apenas depois que cresceram e que a língua de sinais 

foi reconhecida, é que os surdos tiveram a liberdade de usar a língua de sinais, se descobrindo 

e se reconhecendo como surdos, assim como no documentário exibido.   

 

Durante a sinalização, os outros participantes prestam atenção à sinalização do 

enunciador. Eles balançam a cabeça, e parecem estar de acordo com o que foi sinalizado por 

Pedro-50. Mas nenhum surdo se prontifica a continuar a discussão, então a moderadora 

sinaliza em LIBRAS que todos precisam participar da conversa e começar a chamar os 

participantes para darem sua opinião. Nisto, uma participante começar a dar sua opinião 

sobre o assunto.  

 

Rute- 22: Na minha infância eu não tinha nenhum conhecimento sobre surdos ou 

sobre a língua de sinais. Estudei em uma sala de aula om crianças ouvintes e não havia nem 

surdo, nem alunos com outras deficiências. Na sala de aula, o professor mexia os lábios, fazia 

explicações, mas, eu não conseguia entender nada, então, ficava quieta, e só observava a aula. 

Um dia, a diretora me chamou na sala dela, ela me mostrou desenhos, nomes de animais e 

pediu para relacionar os nomes com os desenhos, ela fazia perguntas, mas eu não sabia 

responder. As perguntas se referiam a endereço, e nomes de animais, mas eu não sabia 

responder. Era preciso saber os nomes, formar palavras, mas a diretora não explicou, ela só 

falava oralmente e eu fiquei sem entender o fazer. Então, escrevi de qualquer jeito, inventei 

palavras e chutei as respostas, escrevi bastante, quando terminei a diretora olhou o que tinha 

escrito e me liberou para voltar para a sala de aula.   
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Na sala de aula, eu brincava normalmente, mas não sabia o que o professor falava. 

Durante o recreio, fui brincar com as crianças ouvintes, apesar de não entender a língua oral, 

eu queria brincar. Então, pediram para todos sentarem no chão, um do lado do outro, e 

falavam uns nos ouvidos dos outros, e eu não entendia nada, pois não ouvia, mas fingia que 

tinha entendido e balançava a cabeça como se estivesse ouvido o que foi falado. Na verdade, 

eu sentia que faltava algo ou que tinha algo errado comigo, mas não sabia o que era. 

 De volta à sala de aula, a professora me entregou um papel, uma atividade, e eu 

escrevi, mas notei que a professora não parecia feliz com o que eu havia escrito. No final da 

aula, antes de ir embora à diretora me chamou novamente e chamou minha mãe também, a 

diretora mostrou para a minha mãe a atividade que eu tinha feito, eu notei na expressão facial 

da minha mãe, uma preocupação, ela coçou a cabeça. Tudo que eu tinha escrito estava errado, 

todas as palavras, eu não sabia nada! Minha mãe não sabia conversa comigo e naquele 

momento, ela não sabia o que dizer também. Enquanto a diretora fazia as explicações 

oralmente para a minha mãe, eu permanecia ingênua, sem saber o que estava acontecendo, 

apenas tinha a sensação de que não era algo bom, devido às expressões faciais das duas, mas 

eu não tinha como me expressar para minha mãe e para a diretora. Ao voltar para casa, fui 

brincar e minha mãe ficou me observando, ela tinha dúvidas se eu era surda ou não, então, me 

levou ao médico para fazer a audiometria, e lá, foi confirmado que eu era surda, e ela, minha 

mãe, não sabia. 

Até a 2ª série eu estudei em uma escola regular com outros alunos ouvintes, 

enquanto isso, minha mãe procurava escolas específicas para deficientes ou para surdos. 

Assim, ela resolveu me matricular na APAE - Associação de Pais e amigos dos Excepcionais. 

No primeiro dia de aula, minha mãe foi junto para ver se eu ia me adaptar com a escola. Nessa 

Escola havia várias pessoas com outros comprometimentos: cadeirantes, surdos, Síndrome de 

Down entre outros. Então, minha mãe conversou com a professora que sabia um pouco de 

LIBRAS, a professora me convidou para entrar na sala de aula e vi que havia outros surdos 

iguais a mim, eu achei bom e comecei a aprender a língua de sinais com eles, eu me sentia 

mais a vontade e não gostava da língua oral. Quando estava na escola regular, a professora 

brigava comigo porque não entendia o que ela dizia, eu não sabia a língua oral, com a língua 

de sinais me identifiquei e me senti feliz. 

 

Logo após a sinalização desta participante, um surdo se prontificou a contar sua 

história.  
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Marcos- 20: Não me lembro de todos os acontecimentos da minha vida, mas vou 

tentar relatar um pouco da minha história. Antes, eu estudava em turmas de pessoas ouvintes. 

Não havia surdos e nem outras pessoas com deficiência na minha turma. Meu primeiro amigo 

surdo foi Davi-21. Eu não conhecia nenhum surdo antes dele. Então, nos encontramos e 

começamos a conversar e aprender LIBRAS juntos. Nesta época, eu ainda não tinha uma 

identidade surda completa, não conhecia a luta dos surdos e nem sobre cultura surda. Isso eu 

comecei conhecendo por meio da professora surda Sara-32. Ela me ensinou o que é cultura 

surda, sobre a capacidade dos professores surdos e assim começou meu aprendizado. Comecei 

a construir minha identidade, mas ainda faltava algo. Era necessário estudar e aprender mais, 

ter acesso a professores surdos e ouvintes, de fora da cidade, que conhecessem sobre essa 

temática. Os professores surdos Pedro-50, Ester-31
21

 e você (a própria 

pesquisadora/moderadora), chegaram com mais experiência e me ensinaram, agora posso 

dizer que, entendo e tenho a minha identidade, posso dizer que sou surdo.   

 

O próximo a discutir foi o participante  Mateus- 20:  

 

 Mateus-20: Eu tinha entre seis ou sete anos, minha mãe e minha prima me 

candidataram para uma vaga na escola de ouvintes e a escola aceitou. Então estudei nesta 

escola com professores e alunos ouvintes, durante o 1º, 2º, 3º ano do ensino fundamental. 

Durante esse período, os professores ouvintes brigavam comigo, me colocava de castigo, eu 

fazia bagunça na sala também, eu não conseguia me expressar pela fala oral e quando fazia 

provas não entendia nada do que estava escrito, então, colava dos colegas de sala, entregava 

para a professora e ela me dava nota zero em tudo. Depois de algum tempo a diretora me 

chamou na sala dela e ligou para minha mãe, pediu que fosse até a escola, ao chegar na escola 

a diretora entregou para minha mãe a prova e ela ficou realmente muito triste e incomodada 

quando viu que eu tinha tirado zero na prova, mas não brigou comigo. Ao chegar em casa 

meus pais conversaram entre eles em língua oral e eu fiquei fora da conversa.  

Após algumas semanas, fui chamado na sala da diretora sozinho, lá havia uma 

mulher que sabia um pouco de língua de sinais, me esqueci do nome agora, ela fez algumas 

atividades com palavras comigo: se apresentou em língua oral, mas eu não consegui entender; 

depois escreveu o nome no quadro; em seguida, em língua de sinais fez a sinalização do 

alfabeto manual e de alguns sinais como: café; mesa e pediu para escrever. Depois a diretora 

                                                 
21

Ester– 31 anos. A Professora surda citada que não participou do Grupo Focal 
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me chamou novamente e ligou para minha mãe. Ela disse à minha mãe que era melhor 

procurar outra escola, como a APAE, por exemplo. Minha mãe aceitou a sugestão, eu ainda 

não sabia de nada. O dia acabou e voltei para casa, em casa meus pais conversaram entre eles 

oralmente e meus pais resolveu procurar a APAE. Chegando à escola APAE, havia vários 

“deficientes”, havia uma sala de 3ºano e uma sala de 2º ano do ensino fundamental com 

surdos, minha mãe me perguntou qual a sala eu queria entrar para estudar e eu fiquei na 

dúvida, então, resolvi estudar na turma do 3ºano. 

Ao chegar em casa minha mãe disse que eu ia estudar na APAE, ela me disse para 

fazer tudo certo e eu aceitei, ao chegar na sala a professora sabia um pouco de LIBRAS, ela 

me convidou para a sala e ao ver muitos surdos usando a língua de sinais, achei estranho, 

além disso, tinha muita vergonha, então agarrei no braço da minha mãe e não queria entrar na 

sala, depois de muita insistência da professora resolvi entrar. A professora me ensinou o 

alfabeto manual, palavras soletradas, meu nome, mas, não o sinal das palavras. Com o pouco 

que havia aprendido de língua de sinais, ao chegar em casa,  mostrei para minha mãe e ela 

ficou feliz pois, na escolas dos ouvintes e não conseguia aprender nada e na APAE em um dia 

eu já conseguia sinalizar algumas coisas.  

Sobre a questão do meu nascimento, minha mãe teve uma doença durante a 

gravidez e eu nasci surdo. Quando eu nasci, minha mãe não sabia que eu era surdo. Então, ela 

ficou feliz com meu nascimento, pensando que eu era ouvinte. Mas ela começou a notar que 

havia algo de errado, pois ela batia palmas, aumentava o volume do som, fazia barulho e 

quando ela me olhava eu continuava dormindo. Então, ela começou a desconfiar de que eu era 

surdo. Com isso, minha mãe, preocupada, começou a comentar com a família que eu não 

conseguia acordar quando havia barulho e resolveu me levar ao médico. E lá, com testes e 

exames, descobriram que eu era surdo. Minha mãe ficou muito triste com a notícia, e, à 

medida que fui crescendo, fui tendo mais dificuldades em me comunicar com minha família, 

pois meus pais não sabiam língua de sinais e eu não sabia como me expressar em nenhuma 

língua. Minha mãe tentava me ensinar às palavras oralmente, copo, prato, garfo eu olhava e 

guardava a imagem dos objetos e me acostumei assim em casa.    

 

Eva- 47: Durante a gravidez da minha mãe meus pais mudaram para Belo 

Horizonte e com a mudança minha mãe pegou algum tipo de doença e tiveram que antecipar o 

parto, pois minha mãe tinha febre, pressão alta e foi com muitas dificuldades durante o parto 

que eu nasci. Quando nasci, o médico disse aos meus pais que era surda e eles ficaram muito 

preocupados. Eu estava bem, mas o fato é que eu era surda e meu pai até que aceitava essa 
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ideia, mas minha mãe não conseguia aceitar minha surdez. O médico recomendou que eles 

deveriam ter paciência comigo e que deveriam cuidar de mim, pois ainda era muito 

prematura. Nasci de sete meses. Minha mãe não aceitava mesmo minha surdez e meu pai 

quem escolheu meu nome para fazer o registro de nascimento. 

 Com o tempo eu cresci e com dois anos de idade minha mãe não queria que eu 

tivesse contato com surdos, ela me matriculou em uma escola particular de ouvintes e eu era 

conhecia nada era completamente ingênua. A língua de sinais era proibida e a forma de ensino 

na escola era apenas por meio da oralidade. A professora falava e eu olhava, ria e concordava, 

mas não entendia nada do que as pessoas falavam. A professora mostrava o quadro e fazia o 

gesto de copiar e eu balançava a cabeça afirmando e copiava do quadro, o alfabeto, cortava, 

colava, brincava, mas nem sabia o que estava fazendo. Então, a professora brigava comigo e 

eu ficava sem entender o que estava acontecendo. Eu mostrava o ouvido, mostrando que era a 

surda. A professora não se preocupava e continuava me xingando oralmente e, se sinalizava, 

ela batia em minhas mãos. Eu chorava, mas tinha que aguentar. Então, ficava quieta. 

Ao chegar em casa minha mãe olhava meu caderno e dizia que a escola era boa e 

que eu estava aprendendo, eu chorava e mostrava para minha mãe, contava que na escola a 

professora batia na minha mão e minha mãe fazia o sinal de positivo, afirmando que a 

professora estava certa. Meu pai dizia que era preciso ir a escola e conversar com a professora 

por que estava batendo em minhas mãos, mas minha mãe dizia que era o certo pois, se eu 

fizesse gestos não iria falar. Dizia também que eu precisava treinar a fala sem gestos, meus 

pais discutiam e meu pai me acarinhava, mas depois eu ficava triste.   

Na escola, me davam brinquedos como bonecas, jogos etc. e quando eu ia brincar 

me diziam: 

 _ É para você falar! Fale! Só vai pegar no brinquedo se falar!  

E eu ficava sem reação, balançava os ombros e não sabia o que fazer. E estudei 

em escolas de ouvintes fingindo que entendia tudo o que falavam até os 12 anos de idade. 

Eles copiavam, eu copiava, eles desenhavam, eu desenhava, eles falavam e eu balançava a 

cabeça afirmando que entendia. Um dia, a professora escreveu um bilhete para minha mãe, 

dizendo para eu fazer audiometria e começar a aprender a língua de sinais. Quando cheguei 

em casa, minha mãe rasgou o papel e jogou fora. Eu peguei o papel rasgado e levei chorando 

para a escola e mostrei à professora. E a professora disse: - Conversa de novo com sua mãe, 

porque o exame é pago. Mas não adiantava, minha mãe não aceitava minha surdez e não 

queria que eu aprendesse a língua de sinais. Eu pedi a minha tia, disse a ela que queria 
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aprender a língua de sinais, mas ela disse que minha mãe proibia, eu tinha que aprender a 

falar. Era impossível discutir com minha mãe.  

Então minha tia disse: 

_ Espere mais um ou dois anos e peça para ir a um psicólogo, escreva um bilhete 

dizendo para sua mãe que quer ir ao psicólogo. Não discuta, não brigue e aceite tudo que ela 

disser, fique calma, não chore e não se importe com sua mãe, estude todo dia até ficar um 

pouco mais velha.  

Aos quatorze anos eu mostrei para minha mãe um bilhete pedindo para ir ao 

psicólogo e minha mãe resolveu ir comigo. Chegando lá, o psicólogo fez gesto para minha 

mãe sair e que a conversa era entre ele e eu. Falou com a minha mãe: 

 __ a conversa é em particular com sua filha.  

Minha mãe disse para que ele não me deixasse usar os gestos, só a fala oral. E o 

psicólogo, disse que não era para ela se preocupar eu falaria com ele sem problemas. E pediu 

para ela sair e eu entrar.  

No consultório, o psicólogo me deu algumas orientações: não discutir, copiar do 

quadro o que me pedissem, não brigar, ser paciente e me esforçar no convívio com minha 

família. Eu aprendi e entendi o que ele disse, ele mostrava por escrito, com desenho e disse 

que não era pra contar para ninguém sobre nossa conversa por causa da ética. Não escrever e 

nem desenhar sobre o que conversamos dentro da sala. Ao sair da sala minha perguntou se 

usei gestos e eu disse que usei fala e o papel escrito.  Nas sessões eu usava gestos, mas sempre 

mostrava um papel escrito para ela, para mostrar como estava me comunicando com os 

ouvintes.  Eu ia ao dentista, fazia aula de dança, mas não podia usar os sinais. Estava sempre 

no grupo de ouvintes. Um dia, vi um surdo indo para a escola sinalizando e fui conversar com 

gestos, mas minha mãe me puxou pelo braço e me proibiu de conversar em sinais. Minha mãe 

falava:  

__ Surdo junto é proibido! Você tem que ficar com ouvintes! Acabou a academia 

vai para a casa. Não é para conversar com surdos na escola.  

Para aprender a cozinhar tinha que olhar no livro de receitas, ela não me ensinava, 

pois eu tinha que falar e aprender a ler em Língua Portuguesa.  E quando conseguia cozinhar, 

ela dizia: 

__ é para você casar, nada de ficar usando sinais.  

E eu balançava a cabeça, concordando. 

Com dezesseis anos reprovei na escola, faltava as aulas dizia que estava com 

febre, e saia a procura de escolas para surdos ou o endereço onde eles se reunião. Então, 
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consegui o endereço da FENEIS- Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos.  

Entreguei o endereço para minha mãe e pedi a ela para ir até a FENEIS, ela não concordou e 

rasgou o papel, eu fiquei chateada. Ela disse que não sabia ler, e eu disse que sabia sim e que 

todo mundo sabia ler. Então peguei o endereço da escola Santa Inês e mostrei para minha 

mãe, pedindo para ir até a escola, era uma escola particular e ela me deixou ir. E eu fiquei 

feliz, pois na escola tinha língua de sinais. O professor sinalizava eu ria, não sabia os sinais, 

ele me perguntava se era ouvinte e eu balançava a cabeça que sim. Então o professor disse 

que não podia ficar na sala. Então pedi, por favor, para ficar, disse que pagava e a diretora 

havia liberado, então me disseram que se eu não sabia LIBRAS tinha que procurar uma 

associação ou pagar alguém para me ensinar particular.  Procurei uma professora para fazer as 

aulas particulares de LIBRAS, pois eu não sabia LIBRAS para conversar com surdos e não 

conseguia aprender com surdos também. O valor era 50 reais na época tive que pedir dinheiro 

à minha mãe, e de novo ela disse que eu tinha que aprender a falar. Então, eu disse que ela e o 

resto da família conversam oralmente e que eu geralmente fico sem saber o que estão dizendo. 

Então ela me deu o dinheiro e comecei a aprender LIBRAS, aprendi os sinais de cada coisa e 

pessoas também demorei dois anos para ter fluência e me comunicar em LIBRAS, quando fui 

a ASMG - Associação de Surdos de Minas Gerais, fiquei impressionada com a quantidade de 

surdos sinalizando, eu não sabia que havia tantos surdos iguais a mim. Eu achava que não 

existia mais surdos, demorei dois anos para aprender LIBRAS, se tivesse aprendido desde 

criança teria sido muito mais fácil. Até hoje minha família não gosta da língua de sinais, não 

quiseram aprender e dizem que não tem paciência para isso, até hoje eles conversam 

oralmente entre eles e pouquíssimas coisas sinalizam para mim.  

Todos os surdos prestaram a atenção durante a sinalização, sem se dispersar em 

alguns momentos riram e em outros pareciam se identificar com os momentos descritos por 

Eva- 47. 

  

Maria– 14: Eu me lembro pouco do que minha mãe me contou, ela disse que 

quando eu era bebê, ela conversava comigo mas eu não olhava para ela. E com três anos de 

idade, ela me levou a APAE e minha irmã, que é surda já estava aprendendo língua de sinais. 

Estudei na APAE até aos seis anos, quando minha mãe me matriculou na escola 1, eu fiquei 

sozinha na turma de ouvintes então ensinava meus colegas de sala a língua de sinais que tinha 

aprendido na APAE, nesta época havia apenas uma intérprete para três turmas de surdos e ela 

ficava revezando entre as turmas entre essas turmas. Eu copiava do quadro, mas entendia 
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muito pouco, aos poucos foram chegando mais surdos para minha turma e mais intérpretes 

para a escola, com mais surdos eu me senti melhor, pois, tinha com quem me identificar. 

 

 João- 18: Eu vou explicar um pouco sobre o meu nascimento. Com um ano de 

idade, minha mãe descobriu que eu era surdo. Aos três anos, fui para São Paulo e coloquei 

aparelho auditivo para aprender a falar e fazer leitura labial. Eu cresci e aos dez anos vi um 

homem usando a língua de sinais, mas não conhecia os gestos como língua. Fui para casa e 

esqueci desta imagem. Aos treze anos, eu vi novamente os sinais, mas não dei importância. 

Aos dezesseis anos, fiz o implante coclear. Com implante, melhorei um pouco a fala e bem 

pouco a compreensão do que era ensinado na escola. Estudava em escola particular, e na rua 

mas só conversava oralmente com meus colegas 

 

 (O participante fica pensativo por um bom período) 

 

 Eu falava muito bem com auxilio do fonoaudiólogo, fazia boa leitura labial eu 

aumentava bastante o aparelho auditivo e a fonoaudióloga dizia para abaixar e que o aparelho 

alto poderia me fazer sentir dor de cabeça, mas para ouvir melhor e compreender o que estava 

sendo dito. Eu tinha dificuldades com relação à escrita das palavras e aos sons que ouvia. Me 

sentia confuso às vezes. Meu desenvolvimento na escrita foi muito lento. Nos ditados, tinha 

muitas dificuldades. Então, pedia para copiar a escrita do quadro. Me acostumei a copiar do 

quadro e copiava muito. Minhas notas eram sempre boas. Colava muito na escola. Eu estudei 

em escola particular até o 9º ano. 

 No primeiro ano mudei de escola, fui para uma escola pública eu queria continuar 

estudando na escola particular, mas minha mãe disse que era pra fazer um teste na escola 

publica e se não desse certo eu voltaria para a escola particular.  Na sala de aula havia quatro 

surdos, em um primeiro momento estranhei a sala, fiquei surpreso com a quantidade de 

surdos, aos poucos fui aprendendo com eles os sinais de caneta, lápis aula e até hoje estudo 

com eles, agora estamos no 3º ano e no convívio com eles desenvolvi a língua de sinais e 

aprendi rápido. 

 

Moderador: Hoje se você fosse escolher entre a língua de sinais e a língua oral 

qual você prefere?  Pois você viveu um grande período de oralização e agora está se 

comunicando em Língua de Sinais e convivendo com surdos. 
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João- 18: Eu prefiro os dois, gosto dos dois. 

 

 (Neste momento, todos os surdos olhavam para o participantes parecendo não 

concordar com a afirmação do mesmo) 

 

Pedro-50: Eu vivi a oralização durante muito tempo, mas depois que descobri a 

língua de sinais, entendi que tenho uma identidade própria, uma identidade surda. Algo que 

está internalizado em mim, o modo como me sinto quando estou com os outros surdos. Com 

os ouvintes, eu era normatizado, minha fala e meus ouvidos eram normatizados. Isso era bom, 

mas quando conheci os surdos isso mudou. Ficou melhor, me senti melhor, aceito. E você? 

João- 18: Eu gosto dos dois.  

 

Pedro-50: Mas você se sente feliz e realizado com a língua oral ou com a língua 

de sinais? 

João - 18: Com a LIBRAS me sinto feliz sim! A sinalização é rápida, fico mais 

atendo, penso melhor e me expresso melhor.  (Neste momento, todos os surdos riram, como 

um alivio pela resposta do participante e alguns sinalizavam o sinal de identidade com 

expressões afirmativas) 

 

Raquel- 19: Eu nasci surda, minha mãe teve rubéola da gravidez. Quando tinha 

dois a três anos de idade, minha mãe conversava comigo, mas por ser surda eu não entedia o 

que ela dizia. Por exemplo, ela dizia para eu ir para o banheiro quando tinha vontade, mas eu 

não entendia o que ela dizia, então acabava me levado até o banheiro. Percebendo que havia 

algo estranho, minha mãe me levou ao médico e ela chorou quando descobriu que eu era 

surda. Fui matriculada em escola de ouvintes, mas eu não gostava da escola, pois os 

professores brigavam comigo. Não queria ir para a escola e fazia birra para não ir, até que um 

dia, a diretora da escola chamou minha mãe para uma conversa, eu fiquei por fora do que elas 

falavam oralmente. Um ano depois comecei a usar aparelho auditivo, fiz exame de 

audiometria e minha mãe foi comigo ao fonoaudiólogo, demorei a me acostumar com o 

aparelho, pois sentia dor no ouvido, eu ouvia pouco com o aparelho. Depois minha mãe me 

matriculou na APAE e lá encontrei Mateus-20, eu ainda não sabia LIBRAS. Com ele comecei 

a aprender o alfabeto manual, depois comecei a estudar na escola inclusiva junto com outros 

surdos e aprendi a me comunicar em língua de sinais com o grupo de surdos desta escola. Eu 
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gosto mais da Língua de Sinais, não gosto da língua oral, pois sofri muito com a língua oral e 

com os professores que queriam que eu falasse.  

 

Paulo – 36: Minha família é de Minas, mas resolveram se mudar para São Paulo, 

minha mãe teve rubéola na gravidez e quando eu nasci ela ficou feliz, pensou que eu era 

ouvinte. A enfermeira me levou ao médico, que me examinou e depois chamou o meu pai ao 

consultório, eles tiveram uma longa conversa e o médico, deu a notícia para o meu pai de que 

eu era surdo. Naquele momento, meu pai ficou em silêncio e quando encontrou com minha 

mão contou à ela que eu era surdo, e minha mãe chorou pelo fato de eu ser surdo. (Todos os 

participantes estavam atentos à sinalização do enunciador) 

Em São Paulo, meus pais procuraram uma escola para me matricular, eles se 

preocupavam comigo na escola regular e queriam uma escola que me desse o atendimento 

adequado, devido à surdez. Após algum tempo, encontraram a escola Helen Keller que 

recebia alunos surdos, mas a minha casa ficava muito longe da escola, era preciso pegar dois 

ônibus, isso era muito sofrido para minha mãe. Quando cheguei à escola eu não conhecia 

LIBRAS, nesta escola todos os alunos conheciam LIBRAS e eu aprendi com eles e com os 

professores. Mas como a escola era muito longe da minha casa, meus pais resolveram 

procurar outra escola mais próxima e descobriram uma escola estadual que possuía alunos 

surdos e ficava quatro ruas a frente da minha casa, era mais fácil, pois ia andando até a escola. 

Estudei nesta escola até a quinta série, pois não havia sexta, sétima e oitava séries. Repeti 

duas vezes a quinta série nesta escola, e para cursar a sexta série, mudei de escola, comecei a 

estudar na escola JOCAM em São Paulo, uma escola vizinha onde que estudavam alunos 

ouvintes. Eu tinha um amigo surdo que foi para a escola JOCAM comigo.  

Na sala de aula todos eram ouvintes e apenas eu e meu amigo de surdos. Na 

escola eu era aprovado nas disciplinas, meu pai trabalhava longe da escola e com o aumento 

da violência, minha família resolveu voltar a morar em Minas Gerais. Então nos mudamos 

para Lagoa Dourada, novamente meus pais procuraram uma escola de surdos para me 

matricular, mas sem sucesso.  

Não havia escolas de surdos na cidade, sendo assim, meus pais me matricularam 

na mesma escola e mesma sala que a minha irmã ouvinte, nesta sala eu era o único surdo e 

sentava ao lado da minha irmã, durante as aulas permanecia quieto o tempo todo, pois, não 

tinha intérprete, ninguém sabia LIBRAS, era difícil me expressar. Então, chamava o colega do 

lado, fazia expressões faciais perguntava como fazer as atividades, ele me respondia 

oralmente, eu tentava ler os lábios, copiava do quadro, mas não sabia responder as perguntas. 
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Então eu copiava as respostas das atividades da minha irmã que sentava ao meu lado. (risos 

dos participantes) Isso foi na aula de matemática, quando foi o momento da aula de 

português, a professora ditava textos e perguntas, os ouvintes copiavam e eu ficava sem nada 

para copiar, pois quadro ficava em branco, sem nada escrito, tentava fazer leitura labial para 

escrever os textos, mas no final, acabava muitas vezes, copiando de quem estava ao meu lado, 

quando chegava em casa copiava dos cadernos da minha irmã.  

Na hora da prova eu não sabia nada, tinha muitas dificuldades então inventava 

respostas. Depois de muitas reprovações, parei de estudar na sexta série. E fiquei dez anos 

sem estudar, depois de a minha mãe insistir muito, voltei aos estudos, fiz EJA- Educação de 

Jovens e Adultos, em sala de ouvintes da mesma forma, um colega do meu lado me ajudava 

com as atividades e nos comunicávamos com expressões faciais e gestos, a partir dai, comecei 

a aprender um pouco mais. E mesmo com a oralização dos professores consegui ser aprovado 

nas séries do ensino fundamental e do ensino médio.  

Na família eu brigava com meu pai, pois ele não entendia LIBRAS, minha mãe e 

minha irmã também não sabia como conversar comigo. Eu procurava surdos para conversar, 

mas não encontrei ninguém com quem pudesse conversar. Depois de adulto encontrei a surda 

Sara-32, mas ela não sabia LIBRAS, era oralizada. Viajei com meu pai para São Paulo em 

1995, ia e voltava para encontrar meus amigos, atualmente tem vinte anos que moro aqui em 

Minas. Eu até tentei ensina a Sara-32 a LIBRAS, mas ela não quis aprender. Depois ela 

passou a frequentar um curso de LIBRAS e quando encontrei com ela novamente, ela 

sinalizava rápido parecia fluente, fiquei pasmo de ver. (risos). Então, perguntei:  

__ como você aprendeu rápido? E ela me respondeu:  

__ Estou fazendo curso em São João del-Rei. Eu disse:  

__ Boa Sorte no seu curso! E até hoje ela está aprendendo.  

 

Moderadora: Após estas discussões, foi proposto aos participantes se havia 

algum questionamento ou observação que quisessem fazer a cerca da discussão proposta. 

Alguns participantes se manifestaram agradecendo pelo convite e que não havia mais nada a 

dizer ou complementar de suas falas. Assim, a moderadora agradeceu a participação de 

todos e se colocou a disposição para qualquer conversa ou colocação em particular dos 

participantes, desta forma foi encerrado o primeiro encontro de grupo focal  
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SEGUNDO ENCONTRO DE GRUPO FOCAL  

 

Tabela 2 – Participantes do segundo encontro de grupo focal  
 

 Nome fictício e idade                Característica 

 1 Maria - 14  (filha de ouvintes e irmã de Rute - 22) 

 2  Rute - 22  ( filha de ouvintes e irmã de Maria-14) 

 3 Davi - 21   (filho de ouvintes) 

 4 Jonas - 18         (filho de ouvintes) 

 5 Mateus - 20  (filho de ouvintes) 

 6 Marcos - 20  (filho de ouvintes) 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

Foi apresentado ao grupo três imagens, a partir das imagens foram propostas 

questões para estímulo das discussões.  

 

Qual dos modelos apresentados você se identifica ? 

 

 

Imagem 1: Inclusão 

http://mariadantas.spaceblog.com.br/1052999/INCLUSAO/ 

 

http://mariadantas.spaceblog.com.br/1052999/INCLUSAO/
http://mariadantas.spaceblog.com.br/1052999/INCLUSAO/


112 

 

 

Imagem 2: Inclusão professor ouvinte com intérprete 

http://diariodosurdo.com.br/2015/06/faculdades-tem-de-pagar-intérpretes-de-

LIBRAS-para-alunos-surdos-diz-mec 

 

 

 

 

Imagem 3: sala de aula com o professor surdo. 

 

Marcos- 20: A primeira imagem eu não concordo, pois o professor fala e nós, 

surdos temos dificuldades em entender a língua oral. A segunda imagem eu concordo em 

partes, porque às vezes o intérprete não consegue acompanhar a fala do professor e perde 

algumas palavras e informações importantes.  Com o professor surdo dando aula, eu 

concordo, mas nunca tive experiência de ter na escola um professor surdo dando aula, estar 

presente em uma sala de aula com o professor me ensinando durante o semestre letivo. Não 

quero falar mal, mas percebo atraso e despreparo o ensino das disciplinas nas escolas 

bilíngues, o atraso não é do professor surdo, o professor surdo ensina normal como os outros. 

A questão é as escolas bilíngues, por exemplo, eu cresci estudando em escolas inclusivas, 

http://diariodosurdo.com.br/2015/06/faculdades-tem-de-pagar-interpretes-de-libras-para-alunos-surdos-diz-mec
http://diariodosurdo.com.br/2015/06/faculdades-tem-de-pagar-interpretes-de-libras-para-alunos-surdos-diz-mec
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quando um colega surdo veio transferido da escola bilíngue, para mesma série que eu 

estudava, para a minha escola que é inclusiva, eu estava mais avançado em conhecimento que 

o meu colega da escola bilíngue. 

 

Moderador: Você acha que na escola bilíngue o surdo fica atrasado? 

 Não é o surdo que fica atrasado, são as disciplinas. Na escola inclusiva as 

disciplinas são avançadas e na escola bilíngue as disciplinas são atrasadas.  

(Os outros participantes balança a cabeça concordando com Marcos-20) 

 

Marcos- 20: É minha opinião. Pois uma pessoa de escola bilíngue já estudou 

comigo, e eu percebi que já tinha estudado conteúdos que ele ainda não sabia. Mas eu não vivi 

experiências em escola bilíngue, eu só vivi experiências na escola inclusiva. 

 

Rute – 22: Das imagens , a primeira imagem eu não concordo porque o professor 

fala, falta intérprete e a comunicação é importante para o surdo. A segunda eu concordo, pois 

já tenho experiência com a inclusão, alunos ouvintes e surdos. E a última com professor surdo 

eu nunca tive professor surdo ensinando em sala de aula, só separado no atendimento 

especializado. 

 

Moderador: Vocês dizem não ter experiência, mas lembram que houve um curso 

de português como segunda língua com o professor surdo e vocês participaram. Essa 

experiência não conta? 

 

Rute – 22: conta, mais é pouco para ser uma experiência à longo prazo. 

 

Marcos- 20: Sim, mas não é o mesmo que na escola pública, pois o curso de  

português como segunda língua era só uma vez por semana, e a escola é todo dia, é um pouco 

diferente. 

 Rute – 22: Concordo é diferente! Todo dia na escola consigo sentir melhor os 

professores e as aulas. Uma vez por semana, é pouco contato com outros surdos e com o 

professor. 

Marcos- 20: Há uma grande quantidade de escolas inclusivas, quase não há 

escolas bilíngues, por isso não sei se a escola bilíngue é boa ou ruim, mas a única coisa que 
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consegui perceber é que as disciplinas são atrasadas pela experiência do meu colega que veio 

transferido.   

Davi- 21: quando eu estudei na escola inclusiva em São Paulo, eu era o único 

surdo, os professores, alunos e o diretor eram ouvintes e não tinha intérprete, eu tinha muitas 

dificuldades, tinha dificuldades em fazer as provas, faltava o intérprete. Então procurei a 

diretora, reclamei sobre a falta de intérprete e quando foi na semana seguinte veio o intérprete, 

eu não conhecia, mas ele só podia trabalhar terça, quarta e sexta. Então, era difícil para mim 

na escola inclusiva, estudei durante três meses e depois resolvi procurar outra escola, na 

associação de surdos me passaram o endereço de uma escola bilíngue. Comecei a estudar em 

uma escola bilíngue, só de alunos surdos, havia intérprete de LIBRAS. E lá algumas 

disciplinas eram diferente, como redação, geografia, matemática, era ótimo. Todos os 

professores eram ouvintes e intérpretes, fluentes em LIBRAS. Quando cheguei na escola 

bilíngue em São Paulo, fiquei impressionado com a quantidade de surdos, muito diferente da 

escola inclusiva. Nós interagíamos entre a gente e com os professores. Era ótimo! Meus pais 

gostavam porque eu estava feliz. Era melhor que a escola inclusiva, pois, quando estudava na 

escola inclusiva, não tinha intérprete e era o único surdo. Tinha vergonha, chorava, era 

sofrido! Mas me mudei para Minas Gerais e comecei a estudar na escola inclusiva e agora 

acho melhor a escola inclusiva com relação ao conteúdo, eu consigo aprender mais. A escola 

bilíngue era boa por causa dos colegas surdos, mas era uma escola fraca. Na escola inclusiva, 

consigo desenvolver mais, entendo melhor as coisas. O currículo da escola bilíngue é fraco! A 

escola bilíngue tem língua de sinais, têm surdos, mas hoje prefiro a escola inclusiva devido ao 

aprendizado. 

Jonas- 18 – Não concordo com a primeira imagem, e sobre segunda com escola 

inclusiva. Já tive experiência com o professor de Matemática junto com o intérprete. Eu tinha 

que olhar para o professor e olhar para o intérprete, e acabava confuso para quem olhar. No 

início, eu conseguia compreender, mas depois foi ficando difícil acompanhar o professor e o 

intérprete. O professor escrevia no quadro, e o intérprete sinalizava, e eu não sabia se olhava 

para o intérprete ou para o professor. A Escola bilíngue não conheço.  

 

(Neste momento, Marcos- 20, explica que: escola inclusiva é escola de surdo 

junto com ouvinte e escola bilíngue é escola só de surdos. Davi- 21 concorda com Marcos- 

20, e Jonas- 18  afirma que entendeu. ) 

 



115 

 

Jonas- 18: Eu nunca tive experiência com a escola bilíngue, mas acho escola 

inclusiva difícil.  

 

Maria – 14: Na escola inclusiva é difícil, às vezes o intérprete falta e fico sem 

entender o que o professor fala. 

 

Mateus- 20: Eu concordo com escola inclusiva, com professor ouvinte e 

intérprete de Libras, não conheço escola bilíngue. 

 

Moderadora- E se o professor da escola bilíngue for um professor surdo, vocês 

concordam com a escola bilíngue? 

 

Marcos- 20 - Se for uma escola que acompanha o conteúdo da escola inclusiva 

sim. Pode ser professor surdo, com todos os alunos surdos e o conteúdo for o mesmo da 

escola inclusiva, sou favor. Por que se for assim será melhor.  

 

Davi- 21 – faz gestos de afirmação com Marcos-20.  

 

Marcos- 20: Antes eu tinha falado de um surdo atrasado na escola bilíngue, pois 

eu não queria dizer o nome porque não é bom. Então eu disse uma pessoa, para evitar de falar 

o nome. A pessoa é ele (coloca a mão no ombro de Davi-21, indicando de quem está 

falando), que estudou na sala só de pessoas surda, ele teve experiência de verdade na escola 

bilíngue.  (Faz apontação para Davi-21) Ele estudou em São Paulo e depois veio para São 

João, eu percebi que ele era diferente, estava atrasado nos conteúdos, só sabia adição, 

subtração, divisão e multiplicação. (Rute – 22 faz o sinal de raiz quadrada)  

 

Marcos-20: Raiz quadrada não conhecia também, nós estávamos bem a frente, ele 

só conhecia conteúdo básico, então entendi que era por causa da escola bilíngue, assim, 

estudamos com ele para que nos alcançasse nos conteúdos. Quando fui a São Paulo passear, 

um colega dele, (colega de Davi-21) do tempo em que estudaram juntos na escola bilíngue de 

São Paulo, pediu que eu ajudasse com o dever de casa, quando olhei a matéria da escola , era 

muito pouco comparado com o que estávamos estudando, então perguntei:  

__É só isso que você estudou até agora, é muito simples o que está estudando? E 

ele me disse 
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__ É só o que estudei na escola, normal. Eu disse a ele: 

 __Nós em Minas Gerais estudamos coisas pesadas como: raiz quadrada, raiz ao 

cubo, equações.  

E ele disse que na escola bilíngue só ensinaram adição, subtração, divisão e 

multiplicação. Então pensei: por que é diferente? Eu e ele estudamos na mesma série, no 1º 

ano do ensino médio. E naquele momento eu não entendia a diferença! Depois que percebi 

que a diferença é a escola. 

 

Davi-21: Na escola existem muitos surdos com o aprendizado em níveis 

diferentes, há surdos que são atrasados e o professor acaba nivelando pelo que sabe menos.  

 

Marcos- 20: Essa é a experiência que tive apenas com ele (aponta para olhar 

para Davi-21) e o amigo de São Paulo, não tive contato com outros surdos de outras escolas 

bilíngue.  

 Davi-21: quando cheguei em São João del-Rei na Escola 1, eu não entendia nada 

do que o professor ensinava, o professor explicava e eu dizia, que não conseguia entender 

nada da disciplina, em São Paulo na escola bilíngue era tudo diferente, e com a ajuda dos 

colegas surdos e esforço é que consegui aprender, foi sacrificante para mim . Por isso, a 

escola inclusiva é importante. 

 

Moderadora: Qual a maior dificuldade que vocês têm na escola inclusiva? 

 

Mateus- 20: Como assim? 

 

Moderadora: Por exemplo, o professor ouvinte corrige o dever de casa oralmente e o 

intérprete não consegue acompanhar para traduzir. Isso acontece com vocês?  

Marcos- 20, Davi-21, Rute – 22 afirmam juntos que sim. Enquanto Jonas- 18 e Maria- 14 

olham para eles.  

 

Mateus- 20: Isso acontece quase sempre. Tem intérprete que sempre perde as palavras e 

não consegue acompanhar. (Marcos-20, Jonas- 18 e Davi-21 afirmam balançando a cabeça 

em sentido positivo e fazem o sinal de sempre) 
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Mateus- 20: Não é só professor. Isso acontece também com relação aos alunos. Por 

exemplo: eu sento na frente. Se o aluno ouvinte que senta atrás de mim fala algo importante, e 

o intérprete não interpreta ou perde a fala do aluno, eu, como surdo, perco o que aconteceu. É 

prejuízo para mim. Entendeu? Eu tenho direito de saber o que o ouvinte disse. Na escola de 

surdos, isso não aconteceria por que se um aluno surdo sinalizar, todo vai olhar e vai saber o 

que está sendo dito. Entendeu? 

 

 Davi- 21: E um surdo ajuda o outro. 

 

Rute-22: Outro problema é que o professor fala muito rápido, e o intérprete tenta 

acompanhar. Então, sinaliza rápido, mas não consegue interpretar tudo e fica confuso para 

mim entender o que está sendo interpretado. Então, o melhor é que o professor fale com 

calma, para que o intérprete sinalize junto. E outro problema é que os alunos ouvintes 

conversam, e isso atrapalha o intérprete e me atrapalha a entender. 

 

Marcos-20: Também Quando o aluno ouvinte e o professor ouvinte conversam, o 

intérprete só consegue interpretar um dos dois, e ficamos perdidos em saber o que um falou. 

 

Davi-21: Há corte nas falas. Uma coisa importante é que na escola inclusiva ao lado de 

surdos que conseguem aprender bem, tem outros alunos com deficiência, como por exemplo : 

Síndrome de Down, e outros que tem dificuldades com palavras.   

 

Moderadora: Mas vocês disseram que a escola inclusiva era melhor, e esses problemas 

que vocês estão relatando? 

 

Marcos-20: Não é que a escola inclusiva seja melhor, mas que as disciplina que são 

oferecidas são melhores. As relações são ruins, professor e aluno ouvintes falam isso é ruim. 

(todos os participantes concordam com a fala de Marcos -20). 

 

Moderadora: Vocês acham que se todos os alunos fossem surdos seria melhor? Porque? 

 

Mateus- 20: Se todos os alunos fossem surdos seria melhor, porque quando um sinaliza 

todos conseguem ver o que está sendo dito e o professor teria que usar a língua de sinais. 
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Davi- 21: Um surdo pode ajuda o outro. Ajudar o intérprete com os sinais que ele não 

conhece se o professor não souber língua de sinais.  

 

Moderadora: Eu sei que não é parâmetro. Mas vocês fizeram um curso de português 

como segunda língua no programa de extensão da sala recurso com um professor surdo. 

Vocês podem dizer se tiveram alguma dificuldade na relação com o professor surdo? 

 

Davi- 21: A dificuldade que tínhamos é que o professor surdo era de outra localidade, 

então, a língua de sinais dele era um pouco diferente, ele sinalizava rápido. Muitas vezes ele 

tinha costume usar sinais próprios da região dele, e nós que somos de São João del-Rei temos 

outros sinais aqui que são diferentes. Mas quando ele explicava qual sinal, conseguíamos 

entender e o ensino seguia sem problemas.  

 

Marcos- 20: Quase nada de dificuldade. 

 

Rute – 22: Não tinha dificuldade, o professor surdo é muito capaz de ensinar a única 

diferença é os sinais, que são um pouco diferente, mas é só aprender os sinais do professor.   

 

Moderadora: Na escola inclusiva como são as relações de vocês com os colegas 

ouvintes? 

Marcos- 20: Mais ou menos, depende do colega. Tem colega que é bom, que tem 

vontade de ficar junto com o grupo de surdos e tem colegas que não se interessam. 

 

Moderadora: Como você percebe que não tem vontade? 

 

Marcos- 20: Pelo jeito deles. Não tem interesse. 

 

Davi- 21: Eles têm vontade de ficar junto com o grupo de ouvintes iguais a eles. 

(todos balançam a cabeça afirmando). 

 

Moderadora: E isso é ruim? 

 

Marcos- 20: é ruim, é preconceito. 
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Davi- 21: Na nossa sala de aula, nós, surdos, conversamos entre nós e às vezes alguns 

ouvintes puxam assunto. Mas fora da sala de aula, no horário do recreio, ficamos excluídos. 

Os ouvintes vão para um canto e nós vamos para outro. Ouvintes com ouvintes e surdos com 

surdos. Os colegas ouvintes não têm interesse nos nossos assuntos. Então, é problema deles 

 

Rute – 22: Depende! Nós, surdos, damos abertura para os ouvintes interagirem conosco. 

Se eles quiserem conversar e fazer atividades junto, tudo bem, mas se não quiserem, então 

ficamos juntos com os surdos. Nós aceitamos o contato com os ouvintes, aceitamos 

comunicar e interagir, mas se eles não quiserem tudo bem. 

 

Davi- 21: São poucos que desejam ficar no nosso meio, muito pouco colegas ouvintes. 

 

Maria – 14: Os surdos conversam e os ouvintes procuram pouco. Os ouvintes querem 

conversar entre eles. 

 

Davi- 21: Sempre! 

 

Jonas- 18: Antes, quando eu estudava na Escola 1, em 2012, eu estava no 8º ano, os 

colegas ouvintes se interessavam pelos sinais. Era legal. No 9º ano, eu estudava com a mesma 

turma. Quando o intérprete faltava, eles me ajudavam e até interpretavam para mim. Era 

ótimo. Agora, mudei e fui para a Escola 2. Lá, quase não há interesse em LIBRAS ou em me 

ajudar. A maioria quer aprender bobagens, querem brincar com a língua, e eu não tenho 

interesse. Eles chegam, olham para os surdos sinalizando e dizem: - LIBRAS é difícil! Eu 

confirmo: É mesmo, é difícil. Eles desistem e vão embora Eu noto que mulheres tem mais 

facilidade em aprender do que homens.  

 

Davi- 21: Às vezes os colegas ouvintes dizem alguma coisa e nós ficamos sem saber, 

então pedimos ao Marcos- 20, ele faz leitura labial e ouve um pouco. Ele pergunta sobre o que 

é a conversa, os ouvintes respondem e ele repassa para nós o que está sendo dito. E às vezes 

quando intérprete falta, pedimos ao colega ouvinte que sabe um pouco de LIBRAS para 

explicar e fica resolvido.  

 

Moderadora: Como é a relação entre o professor e o intérprete na sala de aula na visão 

de vocês? 
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Mateus- 20: O professor fala rápido o intérprete não consegue acompanhar, pede ao 

professor que fale mais devagar, mas o professor ignora e continua falando rápido. É isso! 

 

Marcos- 20: Tem caso em que o professor fala rápido o intérprete não consegue 

acompanhar e pede ao professor que fale mais devagar, o professor faz a explicação e o 

intérprete consegue traduzir normalmente. (Todos concordam) 

 

Davi- 21: Às vezes, o intérprete chama o professor. Ele pede para esperar, termina a 

explicação para os outros alunos e depois, junto com a intérprete, explica tudo de novo. O 

professor sempre volta. E quando o intérprete falta, o professor explica que não tem intérprete 

naquele dia e quando o intérprete estiver presente ele volta a explicação para todos nós. 

Sempre volta! 

 

 Rute – 22: Por exemplo, hoje o professor estava falando. Então, a intérprete cortou a fala 

do professor e pediu para voltar a explicação, e o professor voltou. Mas no ano passado, o 

professor chegou sério na sala e começou a explicar tudo rápido. O intérprete falou com o 

professor: - Eu não entendi o que você estava dizendo. Por favor, comece colocando em 

tópico as informações. Depois disso, o intérprete conseguiu explicar com tranquilidade a fala 

do professor. O professor já chegou explicando sem dar tempo para o intérprete. É melhor 

chegar e combinar com o intérprete primeiro e depois o intérprete fazer a tradução . 

 

 Davi- 21: Esse ano está bom, mas no ano passado eu não conseguia entender quase nada 

do que estava sendo dito, era mais complicado. O professor falava rápido, o intérprete fazia 

uma tradução corrida, eu não entendia e ficava pedindo pra repetir sempre era muito confuso. 

Também os professores quando falam baixo ou meio embolado, o intérprete tem dificuldade 

para interpretar.  

 

Rute – 22: Também quando chega um professor novo, que não sabe que na sala têm 

surdos, pessoas com deficiência intelectual, e como é a rotina da sala. Pergunta quem é a 

pessoa que está na sala. Então, a intérprete se apresenta e explica como trabalha com os 

surdos. Então, o professor novato estranha e diz que nunca viu um intérprete na sala de aula. 

Esse professor começa a tentar comunicar com o surdo tenta entender como é o trabalho do 
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intérprete com o surdo, e dependendo do professor alguns gostam de ter o surdo na sala, 

outros, não. 

 

Jonas- 18: Quando faço trabalho de português e entrego para o professor, o professor 

estranha meu português escrito. Eu fico observando, quando o professor procura o intérprete 

para falar sobre a minha escrita.  O intérprete explica minha dificuldade de escrever, mas toda 

vez o professor pergunta para o intérprete, eu peço ao intérprete para explicar sobre a minha 

escrita do português, mas o professor diz que não consegue entender por que eu escrevo de 

uma forma e não igual aos outros alunos. O português é difícil! 

 

Maria -14: Na minha sala, o professor explica, os alunos atrapalham com conversa, o 

intérprete pede para voltar, o professor continua explicando e não volta a explicação, e 

perdemos muito do conteúdo.  O problema maior é que os alunos conversam e atrapalham a 

explicação do professor.  

 

Rute-22: Verdade! Ela (Maria-14) já me contou sobre esse problema na sala dela. O 

professor não aceita voltar à explicação porque não quer surdos na sala dele. Fala que o 

momento da explicação já passou que não tem como voltar. Eu não concordo com essa 

atitude. O professor precisa ter calma e voltar a explicação, para o surdo entender os 

conceitos. Se sempre aparecer conteúdo novo e a professora disser que já passou e não 

explicar de novo nada, minha irmã perde a disciplina. 

 

Davi-21- Perde tempo! Às vezes olhamos hoje o professor bom, mais tem muito 

professor maldoso, com preguiça. 

 

Moderadora: Vocês acham que os professores ouvintes nos dias atuais estão prontos 

para ensinar aos alunos surdos? 

 

Marcos-20: Pouco! (todos os participantes concordam).Temos um professor de 

português, que antes não tinham nenhum conhecimento sobre a temática da surdez, e depois 

que começou a dar aula na nossa sala, ele começou a ver o jeito surdo e perceber que tem 

diferença na composição das palavras e frases para os alunos surdos. Que surdos e ouvintes 

são diferentes! A intérprete aconselhou o professor sobre essas diferenças e o professor 

entendeu com clareza. Também os surdos têm muitas dúvidas sobre o significado das palavras 
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e das expressões, e às vezes perguntamos, mas o professor não sabe responder, ele diz que vai 

pensar e que depois vai responder. Então o professor procura o professor surdo que é instrutor 

na escola e pede pra ele explicar para os surdos, então ele explica e conseguimos entender. 

Então, combinamos que o professor explique os conceitos antes, de explicar o conteúdo.  

 

Rute – 22: Há dois anos atrás, quando eu estudava no 1º ano de Ensino Médio, comecei a 

ter aulas de inglês. O professor de inglês entrou na sala, eu achei estranho, pois nunca vi surdo 

estudar inglês. Bom, o inglês é diferente para os surdos. O português e o inglês são diferentes, 

porque não sabemos os sons das palavras para falar. E no caso do inglês, como vamos fazer 

tradução de inglês para português? Então, tentar traduzir já é difícil, pois isso é muito 

diferente da cultura dos surdos. Nas aulas de inglês, tentava organizar as palavras na frase. 

Mas o inglês é diferente do português. Não é só traduzir. Precisa saber a ordem das palavras. 

Então, tentava fazer tradução, mas era difícil. 

 

Davi- 21: O primeiro professor de português tentava nos ajudar muito. Ele dizia que 

tínhamos que nos esforçar principalmente por causa da redação do ENEM, que tinha 

dificuldade em entender o que nós escrevíamos. Ele nos ajudava e estimulava para melhor a 

nossa escrita.  

 

Moderadora: Mais alguém quer dizer alguma coisa?(sem pronunciamentos) Não? 

Tem algum professor que não adequa o material ou a aula para ensinar vocês? 

 

Marcos- 20: Só o professor de português. Outros adequam! 

 

Mateus- 20: É o único 

 

Davi-21: só um! 

 

Marcos- 20: O professor tenta fazer adaptações para surdos, ele não consegue mudar e 

ajudar aos surdos. Nós, surdos, não gostamos do professor! 

 

Moderadora: Por quê? 

 

Marcos- 20: Por causa do jeito dele. Ele é bobo.  
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Davi-21: Ele é fraco! Explica muito lentamente! 

 

Mateus- 20: Só fala não escreve nada no quadro! 

 

Marcos- 20: é verdade! 

 

Rute -22: Ele só discursa. Maior parte da aula é só fala. Falta escrever as informações no 

quadro para gente guardar o que está sendo explicado. Antes, tínhamos uma professora de 

Português ótima, que passava as informações de forma clara. Agora, esse professor, ele não 

usa nenhum recurso visual, só fala.  

 

Mateus-20: Esse professor palestrante/falante quando dá aula, os alunos ouvintes 

entendem tudo. Nós, surdos, não entendemos nada. Não aprendemos nada! Se ele escrevesse 

no quadro, ficava mais claro saber o que ele está ensinando: pronomes, verbos etc. Ele é 

muito tranquilo, não entrega nada escrito. Se ele desse redação, a gente tinha mais esperança 

de no futuro conseguir fazer uma boa redação no ENEM.  

Davi-21: Nós sofremos muito com o Português. Já pedimos ao professor que escreva no 

quadro, que entregue folhas com explicações escritas, mas não adianta, ele gosta de falar. É 

um professor palestrante. Então, os ouvintes ignoram as aulas dele e, mesmo com o intérprete, 

nós também ignoramos o que ele fala. 

 

 Rute-22: Hoje nós surdos não temos mais paciência com o professor de português, já 

tem quase um ano que ele dá aulas para nós.  

 

Mateus-20: Paciência! (O participante faz sinal de paciência e afirma balançando a 

cabeça que sim!) 

 

Davi-21: Estamos perdendo a paciência. Nós pedimos para ele escrever no quadro. E ele 

diz: 

 _OK! . Depois continua dando aula só falada. Não muda nada! (risos) 

 

Jonas- 18: (Balança a cabeça e faz expressão facial, como se não houvesse jeito para a 

situação) 
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Jonas- 18: Com a professora ouvinte de química aconteceu que, no ano passado, ela 

falava para, como se eu ouvisse. Eu disse que era surdo. Então, ela ficou impressionada: - 

Surdo? E o professor de português ouvinte dava as aulas também falando o tempo todo. Eu 

ficava olhando, mas não sabia nada. O intérprete fazia a tradução, mas eu não conseguia 

entender também. Agora que estou no 2º ano do Ensino Médio, consigo entender um pouco 

mais. 

 

Maria -14: Minha professora de Português do ano passado era boa. Explicava, dava 

atividades escritas. Quando escrevia no quadro, ela escrevia e falava. O intérprete ficava 

perdido, não sabia se interpretava, se deixa a gente copiar, se fazia datilologia. Era 

complicado! Eu copiava e não via a interpretação da fala da professora. 

 

 (Jonas- 18 enquanto Maria -14 sinaliza cutuca Davi-21 e diz: geografia nossa!) 

 

Marcos- 20: Depende da consciência do professor! Quando eu falo que o professor é 

bobo é por que a maioria dos alunos não olha para o professor. Eu já percebi que a turma toda 

não olha para o professor porque as explicações são sem graça. Ele não chama a atenção dos 

alunos para o que está falando. Não estimula a participação da turma. Os alunos ouvintes 

conversam durante a aula e os surdos também batem papo, porque não é interessante a aula do 

professor! Então, preferimos conversar entre nós. (Davi-21, Mateus-20, Rute – 22 afirmam 

com balançando a cabeça o tempo todo da fala de Marcos-20). 

 

Marcos- 20: Ele sempre pergunta se os surdos precisam de alguma coisa, se o surdo 

chamar ele vai até a mesa do surdo, pede ao intérprete para explicar e nós surdos temos 

paciência de prestar atenção nas explicações dele! (No final dessa fala, Marcos-20 faz uma 

posição de atenção com a mão fechada na bochecha e olhar direcionado como se o professor 

estivesse presente e ele, como, aluno estivesse sendo forçado a prestar atenção.) Quando o 

professor vira as costas nós surdos voltamos a conversar em língua de sinais entre nós. 

(risos)(todos balançam a cabeça afirmando) 

 

Davi-21: Sempre! É preciso ter paciência todo dia! Se o professor juntasse a sala e 

fizesse uma discussão entre surdos e ouvintes, seria mais interessante. Eu tenho vontade de 
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participar de discussões maiores em grupo com a sala, mas ele não faz nada diferente. Então, 

ignoramos a aula dele. 

 

Mateus-20: Ano passado a professora de português escrevia no quadro, falava, era 

diferente eu aprendi muito! Hoje com o professor atual não conseguimos entender nada! Em 

todo o ano só fizemos uma folha do livro, no quadro ele não escreve nada, só fala o tempo 

todo! E nós precisamos muito aprender! 

 

Davi-21: Todas as disciplinas são ótimas, a única que temos problemas é essa de 

português. 

 

Mateus-20: A única!(afirmação com a cabeça) 

 

Moderadora: Como vocês vêm o intérprete de vocês, em relação a atuação na sala de 

aula? 

 

Marcos- 20: Para mim, eu vejo normal. Na minha sala, por ser inclusiva, tem aluno com 

Síndrome de Down, aluno com deficiência intelectual... Eu percebo que a intérprete, além de 

interpretar para nós, também ajuda esses alunos, porque eles têm dificuldade e o professor não 

consegue estimular esses alunos. Agora, quando o intérprete está na sua função interpretando 

a aula do professor ouvinte, os alunos com Síndrome de Down e deficiência intelectual 

interrompem, chamam o intérprete. Então, corta o raciocínio do intérprete, atrapalha a 

interpretação. Esse é um problema da escola inclusiva, porque nós ficamos no prejuízo (Todos 

balançam a cabeça afirmando, concordando com Marcos-20) 

 

Moderadora: Mais alguém que dar alguma opinião? (Todos balançam a cabeça que 

não).  

 

Muitos intérpretes de LIBRAS não possuem formação específica na área em que vai 

interpretar, como formação em matemática para interpretar matemática, formação em 

química para interpretar química, e assim por diante. Diante da questão que o intérprete tem 

que interpretar todos as matérias e as vezes não tem formação especifica para aquela área. 

Gostaria da opinião de vocês com relação a isso. 
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Davi-21: Você ensina LIBRAS na Universidade para vários cursos de licenciatura com 

formação específica, mas quando os alunos desses cursos se formam eles vão embora e 

ficamos sem professores que saibam LIBRAS para nós auxiliar. Acho que o problema é que 

não temos professores de matérias específicas que saibam LIBRAS, ou intérpretes com 

formação especifica para nós auxiliar por que os alunos aprendem LIBRAS e depois voltam 

para as suas cidades de origem. E então ficamos sem profissionais tanto professores quanto 

intérpretes com formação nas áreas especificas e com LIBRAS nas escolas daqui de São João 

del-Rei.  Então, como ficamos? (faça expressão de indagação, como se estivesse esperando 

uma resposta) 

 

Moderadora: Mas o governo não instituiu formação específica para cada área como 

exigência para ser intérprete. Hoje o que vemos é que se sabe LIBRAS e tem nível médio já 

pode ser intérprete. (Todos concordam) 

 

Davi-21: Verdade o intérprete é um para todas as disciplinas. 

 

Marcos-20: Em minha opinião, não é importante o intérprete ter formação em química, 

em matemática etc. não é importante. Pra mim é importante o intérprete ser fluente em 

LIBRAS. Ter certificado de proficiência, como Pró-LIBRAS, Letras LIBRAS, linguística, 

qualquer uma dessas áreas e saber da cultura dos surdos, isso é importante para mim, é minha 

opinião!   O certo é o intérprete ouvir e passar em LIBRAS e vice-versa, o certo é isso. Eu não 

sou a favor do intérprete ensinar, por exemplo, ter formação em química para me ensinar, o 

certo é: o surdo tem dúvida? Então pergunte ao professor, ele é que tem formação em 

química, ou matemática, a pergunta tem que ser para o professor e não para o intérprete.  

 

Davi-21: Verdade! 

 

Moderadora: Mas vocês não acham que o intérprete com formação específica para cada 

área, pode facilitar mais a tradução e interpretação, do que um intérprete que tem fluência em 

LIBRAS, mas não possui conhecimento das áreas de química e física? Por que ele tem 

conhecimento da língua, mas não da área de exatas.  

 

Davi-21: Eu concordo com o Marcos-20, mas o meu desejo é que a intérprete tivesse 

formação em todas as áreas, além de ter formação e certificados de fluência em LIBRAS, isso 
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ajudaria na aprendizagem de conceitos, também na criação de glossários específicos de 

LIBRAS, pois toda aula precisamos criar sinais para entender o que está sendo dito, esses 

sinais não são divulgados, nós criamos entre nós, na emergência e passamos para o intérprete, 

mas esses sinais são só nossos. Os outros surdos que estão na outra série, vão criar os sinais 

deles para a mesma matéria quando eles estiverem estudando.  

 

Moderadora: Mas esses sinais não se perdem com o tempo? Quando vocês mudarem de 

série ou formarem não vão esquecê-los? 

 

Rute-22: Às vezes lembramos e às vezes esquecemos. 

 

Marcos- 20: Criamos o sinal para não ficarmos presos à datilologia e perder tempo, é um 

sinal particular que criamos, e usamos o sinal até que um surdo com mais experiência, com 

formação superior e com conhecimento amplo nos dê um sinal padrão. E daí por diante, 

podemos divulgar esse sinal como correto para todos os outros surdos. 

 

Moderadora: Após estas discussões, foi proposto aos participantes se havia algum 

questionamento ou observação que quisessem fazer a cerca da discussão proposta. Alguns se 

manifestaram agradecendo pelo convite e que não havia mais nada a dizer ou complementar 

de suas falas. A moderadora agradeceu a participação de todos e se colocou a disposição 

para qualquer observação que os alunos quisessem fazer posterior ao encontro de forma 

particular ou pública. O segundo encontro se encerrou com a saída dos participantes se 

despedindo e saindo da sala conversando entre si, sobre outros assuntos relevantes a vida 

pessoal.  

 

 

 


