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RESUMO 

 

Tendo como foco principal o ingresso dos surdos no Ensino Superior Brasileiro, 

partindo-se do pressuposto que as universidades e o corpo docente deveriam estar 

pedagogicamente preparados para atender o processo de aprendizagem dos grupos sociais 

diversificados que carecem de recursos para desenvolver suas habilidades, a presente 

análise aborda a temática dos mecanismos de acessibilidade e inclusão social numa 

perspectiva humanista, procurando potencializar e qualificar os surdos, dando oportunidades 

que promovam a inserção no processo educacional do Ensino Superior, respeitando a 

“diferença” aparentemente apresentada, possibilitando assim, formas de aprendizado 

diversificado em compromisso com a formação universitária desses cidadãos.  

Desde os primórdios da humanidade que os povos utilizavam as mais diversas formas 

de linguagem e expressão para manter uma comunicação e assim chegar a um objetivo 

comum ao que se pretenderia alcançar. Pessoas de diferentes raças, oriundas das mais 

diversas regiões do mundo mantinham sua maneira de correlacionar com seus grupos. A 

partir dessa necessidade de comunicação, deu-se o que chamamos de linguagem. Voltando-

se para as pessoas surdas, essa linguagem é proporcionada através de gestos manuais, 

faciais, membros do corpo e algumas vezes seguidos de sons, tudo simultaneamente para 

atingir a um objetivo a que se quer transmitir. Todas essas expressões são chamadas de 

“Língua de Sinais”. A necessidade de aprender e conhecer diferentes conceitos intensificava-

se com o surgimento dessa chamada “língua”, até então desenvolvida e utilizada somente 

pelos surdos, assemelhando-se às mímicas, para indicar o que deseja. À medida que 

poderiam manter essa comunicação, aumentava a necessidade de instruir-se mais e mais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como ponto chave o Surdo e sua Educação, buscando 

entender e sistematizar como o sujeito surdo foi e é reconhecido durante os tempos e de que 

maneira este sujeito surge no âmbito educacional, no Brasil. 

Ainda hoje, embora muito se fale de inclusão e cultura surda, pouco se fala como a 

educação deste grupo e como a educação para este segmento da sociedade vem se 

estabelecendo durante os anos.   

Para aprofundar os argumentos sobre o tema proposto citamos uma literatura relevante 

e atual sobre o assunto, os subsídios teóricos contemplam assuntos que tratam da História da 

Educação de Surdos e seus movimentos no Brasil, das legislações pertinentes, estudos da 

professora surda, Karin Strobel, da UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina, autora 

do Livro As imagens do outro sobre a Cultura Surda e da Professora Titular da UPE – 

Universidade Federal de Pernambuco, Coordenadora do Programa Nacional de Apoio à 

Educação dos Surdos – Feneis – Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, 

a fim de compreender como a educação dos surdos se mostrou no decorrer dos anos e a 

partir daí identificar possíveis avanços e até mesmo retrocessos nesta oferta de ensino. 

Portanto, esta pesquisa poderá contribuir para a produção de materiais que levarão à 

reflexão sobre tais questões, visando a discussão de problemáticas que apontam para oferta 

da educação formal de surdos adultos durante a década de 90 aos dias atuais. A pesquisa 

abordada é de cunho documental, apoiada em visitas a acervos, busca e coletas de dados, 

escolha do tema, do objeto de estudo para realização do projeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-CAPITULO I - OS SURDOS  

Inicialmente é importante conceituar quem é este Surdo. Encontramos no Decreto nº 

5626 que regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, o conceito de Pessoa Surda: 

... “aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de 

experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira 

de Sinais - Libras”. E continua no parágrafo único. “Considera-se Deficiência Auditiva a perda 

bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas 

frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz”. 

Essa mudança de estatuto da surdez, de patologia para fenômeno social, vem 

acompanhada também de uma mudança de nomenclatura, não só terminológica, mas 

conceitual: de deficiente auditivo para surdo, ou ainda Surdo. Antes, os Surdos eram 

considerados deficientes e a surdez era uma patologia incurável. Agora, eles passaram a ser 

“diferentes”. Segundo SANTANA e BERGAMO (2005), deficiente auditivo e surdo, são termos 

ideologicamente marcados. 

Segundo Salerno (2005), há surdos que não aceitam o termo "Deficiente Auditivo" 

escolhido pelos profissionais da área de saúde, como médicos e fonoaudiólogos. "Deficientes 

Auditivos" são pessoas que não convivem com os Surdos, pessoas que perderam a audição 

leve ou moderadamente e ouvem um pouco, falando ou escrevendo bem o português e não 

usam ou não querem usar a LIBRAS. Também os surdos que não aceitam o termo "Deficiente 

Auditivo" mostram que conhecem a cultura e a identidade da comunidade surda.  

Assim como existe diferença entre Surdo e deficiente auditivo, também se observa 

que existem diferentes tipos de surdez. Vejamos abaixo: 

A Surdez Condutiva acontece quando o ouvido externo e/ou médio é comprometido. 

Neste caso a pessoa ouviria menos, sendo suficiente uma determinada amplificação. Este 

tipo de surdez é de perda acentuada.  

Surdez Neurossensorial apresenta-se quando há comprometimento do ouvido interno, 

provocando perda auditiva grave, neste caso incluem danos ao nervo auditivo. Surdez Mista 

está associada às lesões condutivas e neurossensoriais. 

O decreto 3298, de 20 de dezembro de 1999 no Capítulo I Art. 3º considera três 

conceitos de deficiência:  

I - deficiência - toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 
psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o 
desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o 
ser humano; II - deficiência permanente - aquela que ocorreu ou se 
estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir 



recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos 
tratamentos; III - incapacidade - uma redução efetiva e acentuada da 
capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, 
adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de 
deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu 
bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser 
exercida. (Decreto 3298, de 20 de dezembro de 1999 no Capítulo I Art. 3º) 

Em uma breve pesquisa ao site http://pt.wikipedia.org podemos encontrar relatos a 

respeito da historia do surdo o qual, na Antiguidade os chineses Surdos eram jogados ao mar. 

Em Esparta eram lançados do alto dos rochedos. Durante este período e por quase toda a 

Idade Média, pensava-se que os surdos não fossem educáveis, ou que fossem imbecis. Os 

poucos textos encontrados referem-se prioritariamente a relatos de curas milagrosas ou 

inexplicáveis. 

Na Grécia, os Surdos eram encarados como seres incompetentes. Aristóteles 

ensinava que os que nasciam surdos, por não possuírem linguagem, não eram capazes de 

raciocinar. Os Surdos não recebiam educação secular, não tinham direitos, sendo 

marginalizados (junto com os deficientes mentais) e que muitas vezes fossem condenados à 

morte. 

Em 360 a.C. Sócrates, declarou que era aceitável que os Surdos comunicassem com 

as mãos e o corpo. Em contra partida, muitas pessoas comparavam os surdos com cães 

raivosos que precisavam ser mortos ou com ovelhas enfermas que deveriam ser 

exterminadas para que não contaminassem as demais.  Matavam os fetos e os recém-

nascidos “defeituosos”, com o objetivo de distinguir as coisa inúteis das úteis. 

Os Romanos, assim como o povo grego, viam o surdo como ser imperfeito, sem 

direito a pertencer à sociedade, Era comum lançarem as crianças surdas (especialmente as 

pobres) ao rio Tibre, para serem cuidados pelas Ninfas.  

O Imperador Justiniano, em 529 a.C., criou uma lei onde somente os Surdos que 

falavam podiam celebrar contratos, elaborar testamentos e possuir propriedades ou reclamar 

heranças.  

Em Constantinopla, os Surdos realizavam algumas tarefas, tais como o serviço de 

corte, como pajens das mulheres, ou como bobos, de entretenimento do sultão. 

Mais tarde, Santo Agostinho defendeu a ideia de que os pais de filhos Surdos estavam 

pagando por algum pecado que haviam cometido.  Ele acreditava que os Surdos podiam 

comunicar por meio de gestos, que, em equivalência à fala, eram aceitos quanto à salvação 

da alma.   

A Igreja Católica, até a Idade Média, cria que os Surdos, diferentemente dos ouvintes, 



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

 Os surdos historicamente foram estigmatizados, considerados de menor valor social, 

afinal, faltava-lhes a característica eminentemente humana: a linguagem (oral, bem 

entendido) e suas virtudes cognitivas. Sendo destituídos dessas “virtudes”, os surdos eram 

“humanamente inferiores” (SANTANA e BERGAMO, 2005). 

 

1.1– BREVE HISTÓRIA 

 Desde os tempos mais remotos acreditava-se que os surdos apresentavam uma 

série de limitações e que não seriam capazes de ler e escrever satisfatoriamente. 

É no inicio do século XVI que se começa a admitir que os surdos possam 

aprender através de procedimentos pedagógicos sem que haja interferências 

sobrenaturais.  

No Brasil, a criação do Imperial Instituto dos Surdos Mudos, em 1856, estava 

associada ao projeto saquarema de implementação da instrução pública na Corte. Em 

relatórios sobre a situação e trabalho no Instituto, há passagens em que “os surdos 

deveriam ser ensinados para trabalhos manuais de forma a serem aproveitados numa 

atividade produtiva” (PINTO, 2006). 

As palavras confirmam o que vários autores já escreveram sobre o descaso com 

a escola pública elementar no período Imperial e mesmo pós-República em nosso 

Brasil.  

Para Jacuzzi (1985), a Educação Especial surge como iniciativa filantrópica 

marcada pela influência europeia, aonde a sociedade civil já vinha atuando no sentido 

de separar os pobres e desvalidos. Mas com o deficiente isso é mais forte. 

Já na década de 50 esses acontecimentos passaram a ser interpretados e 

analisados por diferentes referenciais teóricos e abordados sob a luz de diversas 

tendências de pensamento, o que demonstra a importância que este período adquiriu 

para os estudiosos da historia da Educação no Brasil. 

  Desde então, este tema tem sido estudado e monitorado, inclusive por 

Comissões Internacionais, sempre com o intuito de promover estudos que forneçam 

informações sobre o estado de arte da educação nos países em geral, especialmente 

no que diz respeito á garantia de participação e permanência de seus cidadãos nos 

sistemas educacionais. 

Abaixo se destaca alguns atos e ações implementados em nosso Brasil 

referente a educação e formação da pessoa Surda. 



Em 1999, a FENEIS encaminhou ao MEC/SEESP o documento 008561/1999- 

“QUE EDUCAÇÃO NÓS SURDOS QUEREMOS” elaborado pela comunidade surda a 

partir do Pré-Congresso ao V Congresso Latino-Americano de Educação Bilíngüe para 

Surdos, realizado em Porto Alegre, na UFRGS. O MEC/SEESP promoveu reuniões e 

câmaras técnicas que tiveram como produto o documento “Diretrizes para a Educação 

dos Surdos”. 

Em 2002, O Brasil reconheceu a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, por meio 

da Lei nº 10.436/2002, como a língua das comunidades surdas brasileiras. No dia 4 de 

setembro, o Presidente CONADE solicitou ao Ministério da Educação providências 

para iniciar o processo de Regulamentação da Lei nº 10.436/2002, e a Federação 

Nacional para a Educação e Integração dos Surdos – FENEIS encaminhou sugestões 

para essa regulamentação. 

Nos anos de 2002 e 2003, a SEESP e a SESU e Ministério da Saúde se 

articularam para elaborar a Proposta de Regulamentação da Lei de Libras. Em março, 

a Secretaria de Educação Especial estabeleceu contatos, via e-mail, com as seguintes 

instituições: Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos - FENEIS; 

Secretaria de Educação a Distância – SEED, do Ministério da Educação; Secretaria de 

Educação Média e Tecnológica - SEMTEC, do Ministério da Educação; Secretaria de 

Educação Superior – SESu, Departamento de Projetos Especiais de Modernização do 

Ensino Superior, Coordenação de Legislação e Normas do Ensino Superior, 

Departamento de Desenvolvimento do Ensino Superior, Coordenador de Relações 

Acadêmicas da SESU, do Ministério da Educação; Secretaria de Atenção à Saúde, 

Coordenação de Saúde da Pessoa com Deficiência, do Ministério da Saúde; 

Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, da 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos, vinculada à Presidência da República.  A 

maioria das sugestões enviadas por essas instituições foi incorporada à Proposta de 

Regulamentação que foi reelaborada.  

Em 2004, a FENEIS - Rio de Janeiro, em outubro, em comemoração ao Dia do 

Surdo, apresentou informes sobre o processo de regulamentação da Lei 10.436, 24 de 

abril de 2002 e elaborou uma moção que seria enviada à SEESP para que esse 

processo fosse agilizado o mais rápido possível já que uma Lei sem regulamentação 

não é efetivada, mas antes de seu envio, houve a divulgação para consulta pública da 

proposta de regulamentação. 

Segundo a Assessora da Coordenadoria de Educação Especial, Prof.ª Marlene 



de Oliveira Gotti, em reunião com o Ministério do Planejamento, da Saúde, da Justiça - 

CORDE e da Casa Civil, quando se tratou da questão da Regulamentação da Lei 

10.436, foi nomeada uma comissão com integrantes do gabinete da Casa Civil que 

teve um prazo de 45 dias para concluir o trabalho sobre a regulamentação dessa Lei. 

Em 2005, por solicitação de várias instituições, esse prazo foi prorrogado até 

04/04/2005 para que houvesse uma maior abrangência no debate com a participação 

de: universidades, escolas, instituições de e para Surdos. Após essa data, esperou-se 

a conclusão dos trabalhos que resultou no Decreto Lei para a regulamentação da Lei 

acima citada. 

1.2– INFLUÊNCIAS INTERNACIONAIS 

Com a inserção dos Surdos nas escolas públicas, novas formas de 

trabalho e tratamento tiveram que ser implementadas. O Surdo foi denominado 

de deficiente auditivo (DA), pessoa portadora de deficiência auditiva e pessoa 

com necessidades educativas/ educacionais especiais.  

Em 1981, no ano internacional das pessoas deficientes, houve a semente 

do conceito de Sociedade para Todos, quando se falou de participação plena e 

de igualdade. 

Dez anos mais tarde, em 1991, a Resolução 45/91 da Organização das 

Nações Unidas - ONU destaca uma Sociedade para Todos e coloca o ano 2010 

como sendo o limite para que as mudanças necessárias ocorram. 

Assim terá que haver aceitação das diferenças individuais; valorização da 

diversidade humana; destaque e importância do pertencer, do conviver, da 

cooperação, da contribuição que gerarão vidas comunitárias mais justas. 

Em 1992 o Programa Mundial de Ações Relativas às Pessoas com 

Deficiência propôs que a própria sociedade mudasse para que as pessoas com 

deficiência pudessem ter seus direitos respeitados. 

A partir de 1994, com a Declaração de Salamanca (UNESCO) sobre 

necessidades educativas especiais, acirrou o debate sobre “Sociedade Inclusiva” 

que é conceituada como aquela sociedade para todos, ou seja, a sociedade que 

deve se adaptar às pessoas e não as pessoas à sociedade, por isso, nessa 

sociedade inclusiva, o Sistema Escolar deverá ser também baseado em uma 

escola integradora. Essa escola passou a ser denominada, a partir da política 

educacional neoliberal no Brasil, de “Escola/Educação Inclusiva. 



Em 1995, continuando nessa perspectiva de uma sociedade para todos, 

na Declaração de Copenhague sobre Desenvolvimento Social e no Programa de 

Ação da Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social, a ONU afirma que:  

Sociedade inclusiva precisa ser baseada no respeito de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais, diversidade cultural e religiosa, 
justiça social e as necessidades especiais de grupos vulneráveis e 
marginalizados, participação democrática e a vigência do direito. (1995) 
Em 1996, nas Normas sobre a Equiparação de Oportunidades para 

Pessoas com Deficiência, a ONU institui que todos os portadores de 

necessidades especiais “devem receber o apoio que necessitam dentro das 

estruturas comuns de educação, saúde, emprego e serviços sociais (Nações 

Unidas, 1996 §26). 

O termo “equiparação de oportunidades” significa o processo através do 

qual os diversos sistemas da Sociedade e ambiente, tais como serviços, 

atividades, informações e documentação, são tornados disponíveis para todos, 

particularmente para pessoas com deficiência. (Nações Unidas, 1996 § 24) 

 Analisando todos esses documentos pode-se perceber que o imperativo para 

haver uma “Sociedade Inclusiva” perpassa pela inclusão na escola, no trabalho, 

no lazer e serviços de saúde, mídia entre outros. Trazendo a questão para um 

grupo diversificado de excluídos que são os “portadores de deficiência”, nesse 

processo de inclusão, a sociedade deveria adaptar-se às suas necessidades 

específicas, constituindo-se a partir: da solidariedade humanística, da 

consciência de cidadania, da necessidade de desenvolvimento da sociedade, da 

necessidade de melhoria da qualidade de vida, do combate à crise no 

atendimento, do cumprimento da legislação, do investimento econômico. 

Concomitantemente às essas políticas, a Federação Nacional de 

Integração dos Surdos - FENEIS vem reivindicando, desde 1987, modificações 

para a Educação da Pessoa Surda, lutando pela oficialização da Libras, pelo 

reconhecimento da função do Instrutor Surdo e do Intérprete de LIBRAS nas 

escolas públicas e universidades. Muitas capitais e municipalidades já tiveram 

seus Projetos-Lei para Oficialização da Libras, como língua natural das 

comunidades surdas brasileiras, aprovados por Assembleias Legislativas e 

Câmaras de Vereadores, mas, desde 1993, portanto há treze anos, 

esperávamos que o Congresso Nacional votasse o Projeto-Lei para a 

Oficialização da Libras em âmbito nacional e, tendo havido muito eventos, 



principalmente por iniciativa do MEC-SEESP, conseguiu-se avanços e 

conquistas que culminaram com a aprovação da Lei 10.436 de abril 2002 e, 

agora dezembro/2005, com o decreto 5.626, que regulamenta esse lei. 

 Em 1996, a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa a Portadora de 

Deficiência realizou uma Câmara Técnica, que resultou no documento 

“Resultado da Sistematização dos Trabalhos da Câmara Técnica sobre o Surdo 

e a Língua de Sinais”, quando se consubstanciaram propostas e sugestões de 

seus participantes de todo o Brasil, ouvintes e surdos, referendados e aprovados 

em sessão plenária do evento, a título de subsídios para a legalização da Língua 

Brasileira de Sinais no País e a caracterização da profissão de intérprete.  

Em 1999, na semana antecedente ao V Congresso Latino-Americano de 

Bilinguismo, os Surdos de todo o país realizaram um Encontro Nacional de 

Surdos que resultou no documento "Que educação nós Surdos queremos". 

 Em março de 2000, este documento, foi entregue ao Ministério da Educação, 

através da Secretária de Educação Especial, foi analisado pela Câmara Técnica 

que formulou propostas e sugestões para as Diretrizes para a Educação dos 

Surdos, que foram apresentadas no Relatório das Diretrizes (2001) 

 

2- CAPÍTULO II -  PROFESSORES SURDOS 
 

Neste capítulo, focalizamos os processos relativos à linguagem e a surdez, procurando 

aprender as condições adversas que afetam a formação da subjetividade do sujeito surdo em 

sem processo identifica tório. A intenção não é apenas problematizar as condições de 

interlocução com ouvintes de modo geral, mas apontar o prolongamento da experiência dos 

surdos no local sociocultural em que eles se constituem na comunidade.               

2.1 – IDENTIFICAÇÃO OU MODELO?  

A temática é abrangente; entretanto, dirigimos a discussão aos processos 

sociocultural a fim da chegar a uma visão do que é real e de como a sociedade pensa a 

naturalização de traços sócios do sujeito surdo. Em seguida, destacamos a importância 

de compreender a retórica histórica desses sujeitos no processo do uso da língua - 

questão essencial para entender de qual surdo estamos falando em nossa pesquisa. 

 

 



 

2.2 - O CURRÍCULO DE LÍNGUA DE SINAIS E OS        PROFESSORES 

SURDOS? PODER, IDENTIDADE E CULTURA SURDA. 

Objetivo principal da dissertação era fazer uma análise critica dos 

currículos existentes nessas escolas e buscar as representações desses 

currículos pelos próprios professores surdos que trabalham com essa disciplina, 

apontando suas dificuldades, suas expectativas, a relação que com a questão 

das identidades surdas e da cultura surda e o poder. 

A justificativa para casa pesquisa veio da importância do estudo da Língua 

de Sinais no ensino de surdos, uma vez que ele está envolvido na construção de 

identidades surdas e no seu empedramento. 

 Resumidamente, podemos dizer que, mas entrevistas, o professores se 

mostraram conscientes da importância do estudo da Língua de Sinais para a 

constituição identidade surda, apesar de se sentirem, às vezes, sozinhas na 

elaboração do currículo julgando do que ele precisa ser modificado, ampliado 

com mais informações e conectado com outras políticas surdas – maior 

presença de professores surdos nas escolas para surdos, fortalecimento  das 

associações de surdos, etc. 

Os dados trazidos nas análises podem auxiliar as discussões sobre as 

dificuldades, avanços e problemas de formação de professores de letras / 

LIBRAS para alunos surdos. 

 

3- CAPÍTULO III – ESTUDO EM DIÁRIO: FATORES COMPLICADORES E FACILITADORES 

NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA LÍNGUA DE SINAIS BRASILEIRA POR UM 

ADULTO OUVINTE. 

Esse artigo é baseado na pesquisa da iniciação científica realizada 

pelo ‘primeiro autor em 2000-2001, em São Paulo, sob orientação do 

segundo autor. Agradecemos à Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo pelo financiamento do projeto. O presente artigo 

também dá continuidade à reflexão de um resumo preliminar da pesquisa 

(Leite e McCleary,2002), comparando seus achados com o trabalho de 

Jacobs (1996) e revisitando as conclusões originais sob a luz de mais 

sete anos de experiência com pesquisa e aprendizagem da Libras como 

segunda língua. 



Em vista dessa demais demanda, o processo de aprendizagem da Libras como 

seguida língua foi aqui colocado sob escrutínio, numa pesquisa que buscou identificar os seus 

fatores complicadores e facilitadores  a partir da metodologia de estudos em diário. O 

presente artigo faz uma síntese dos resultados, comparando-os com o fatores de dificuldade 

de aprendizagem da Língua de Sinais Americana apresentados por Jacobs (1996), e concluis 

destacando a relevância dessa reflexão para os alunos ouvintes e principalmente para os 

professores e elaboradores de cursos de Libras. 

 

3.1 - ENSINO/APRENDIZAGEM DE LIBRAS NO CONTEXTO DAS NOVAS POLÍTICA 

PÚBLICA 

As últimas duas décadas da vida familiar, escolar e social das pessoas surdas 

têm se constituído em período de importantes transformações. Tradicionalmente, a 

surdez tem sido vista como uma patologia: a Língua de Sinais, como um meio de 

expressão corporal universal; o indivíduo surdo, como um deficiente; e a escola de 

surdos, como uma clínica de reparação.  

Alternativamente a essa visão, uma corrente de pesquisadores tem 

demonstrado que a condição das pessoas surdas pode ser melhor 

compreendida quando comparada – ainda que não equiparada – à 

situação social de grupo minoritários falantes de línguas estrangeira 

(Leite, 2008).  

Diante desse processo de transformação, uma ampla adaptação das 

instituições sociais começa a se mostrar necessária. No âmbito familiar, por exemplo, 

surge a necessidade de programas de orientação aos pais de crianças surdas com o 

objetivo de romper com o estigma social sobre a Libras, destacando o papel dessa 

língua como único meio natural de comunicação e socialização de seus filhos surdos! 

Por fim, no âmbito das instituições prestadoras de serviços (i.e. hospitais, 

bibliotecas, museus, entre outras), surge a necessidade de criação de condições de 

acessibilidade ao público surdo por meio da contratação de intérpretes qualificados de 

Libras/Português e da capacitação de funcionários em Libras. 

A dificuldade que hoje enfrentamos, contudo, não se restringe aos entraves 

políticos para a implementação dessas adaptações institucionais. Ela envolve também 

uma limitação em áreas de pesquisa e atuação profissional que se mostram centrais 

para o sucesso desse empreendimento, tal como a área do ensino de Libras como 

segunda língua.  



Como mostram essas pesquisas, o tema das “Libras como segunda língua” pode 

(e deve) ser investigado a partir de diferentes perspectivas: com foco no professor, na 

metodologia de ensino nos materiais didáticos, na interação em sala de aula, entre 

outros. Na pesquisa aqui reportada, o foco foi a identificação de dificuldades e 

facilidades no processo de aprendizagem da Libras a partir do ponto de vista subjetivo 

do aluno ouvinte. Dentro dessa perspectiva, o presente artigo oferece um panorama 

dos principais pontos identificados, e estende a sua análise, comparando-os com a 

reflexão feita por Jacobs (1996) sobre a Língua de Sinais Americana (ASL). 

 

3.2 – É DIFÍCIL PARA UM OUVINTE APRENDER UMA LÍNGUA DE SINAIS? 

Uma avaliação sobre o grau de dificuldade de aprendizagem de línguas é 

um dos aspectos relevantes para ser considerado na estruturação do ensino de 

qualquer segunda Língua. 

Uma maneira de dar continuidade à sua reflexão, então e ao mesmo 

tempo de contornar a carência de uma base de dados objetiva para avaliação 

das Libras como segunda língua, seria investigar esse mesmo tema sob um 

prisma distinto e complementar, a saber, por meio de avaliações subjetivas do 

aluno-aprendiz.  

Tal metodologia envolveu um registro longitudinal, dia após dia, da 

experiência de aprendizagem de segunda língua em contextos formais e 

informais pelo pesquisador-aprendiz. 

 

4- CAPÍTULO IV – A LUTA DOS SURDOS 

 

Há alguma controvérsia no assunto, alguns  consideram  SURDO  quem nasceu surdo 

e usa preferencialmente a língua de sinais, preferindo chamar  os  demais  de DEFICIENTES 

AUDITIVOS. 

    Depois de algumas discussões  em  nossa  equipe,   lendo  textos  legais, científicos e 

também o uso comum das  palavras  surdo  e  surdez optamos  por  essa denominação para 

sermos mais abrangentes. 

  Como   nosso   interesse  é   centrado   no  uso   da   Língua   Portuguesa  para nossa 

integração  sócia l e  cultural e  queremos  acolher  todos   os surdos ou deficientes   auditivos  

que nela  se  expressam  chegamos  ao SULP - Surdos Usuários da Língua Portuguesa. 



 

  Não importa seu grau de perda auditiva, se usa aparelhos, implantes, se nasceu surdo 

ou perdeu a audição mais tarde. Se você se comunica usando a Língua Portuguesa você é do 

nosso time: Sulp!  

 

4.1 – O RECONHECIMENTOS DA LIBRAS: LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

 

O MEC/SEESP promoveu reuniões e câmaras técnicas que tiveram como 

produto o documento “Diretrizes para a Educação dos Surdos”. Em 2002, o Brasil 

reconheceu a Língua Brasileira de Sinais - Libras, por meio da Lei nº 10.436/2002, 

como a Língua das comunidades surdas brasileiras. 

 No dia 4 de setembro, o CONADE solicitou ao Ministério da Educação 

providências para iniciar o processo de Regulamentação da Lei nº 10.436/2002, e a 

Federação Nacional para a Educação e Integração dos Surdos – FENEIS encaminhou 

sugestões para essa regulamentação (FELIPE, 2002).  

A referida LEI, de grande importância e responsabilidade política, não foi ainda 

regulamentada. O seu conteúdo pode ser considerado um marco para se revir a 

Surdez no país e para uma mudança de paradigma para a Educação no que se refere 

à formação do profissional que atuará diretamente com a pessoa surda. Tanto do ponto 

de vista sócio educacional, cultural, jurídico, como político, traduz as reivindicações, as 

novas conceituações, as necessidades e as expectativas de mudanças concretas de 

direitos sociolinguísticos dos Surdos. 

Espera-se que, os Surdos não tenham de esperar 11 anos, para verem essa Lei 

regulamentada, como aconteceu com a proposta de Decreto Lei que, somente em 

2002, foi aprovado e que estava, dede 1991, em tramitação pelo Congresso.  

Espera-se também que os termos utilizados na referida regulamentação dessa LEI 

traduzam o que há de mais avançado, política e educacionalmente, como uma efetiva 

afirmação dos Direitos Humanos e Direitos linguísticos, incorporando o que já se 

produziu no país, fruto das mobilizações coletivas e sociais na área da Educação de 

Surdos. 

 

 

 

 



 

5- CONCLUSÃO 

 

             Com relação a ter professor – intérprete em sala de aula parece também equivocada 

está proposta, já que por melhor que seja o intérprete este nunca poderá substituir um 

professor e sempre o processo é ter ativo tão necessário à aprendizagem será prejudicado, 

mas para o surdo é fundamental que o professor sabia e utilize a Libras, senda está à língua 

de instrução.  

           Um desafio apresentado aos educadores é desenvolveu métodos de ensino e matérias 

didáticos que ofereçam aos alunos surdos uma educação de qualidade proporcionando-lhes 

experiências necessárias para sobreviver em às exigências e as informações e os 

conhecimentos sobre e para as comunidades sendas e garantir o ingresso e permanência dos 

surdos no Mercado de Trabalho, como cidadãos competentes e produtivos, em igualdade de 

condições com ouvintes. 

         Aprender Libras é importante para vários usos umas escolas, faculdades, etc... 

          A minha opinião os professores deveriam aprender Libras para que possam ensinar 

melhor para todos os alunos e para que o surdo possa se comunicam melhor com o professor 

e tirar suas dúvidas. 
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7- ANEXO 

I – ESCOLA INCLUSIVA E OS DIREITOS LINGUISTICOS DOS SURDOS 

Toda pessoa tem o direito de aprender uma ou várias línguas 

 A partir da década setenta, linguistas nos Estados Unidos e na Europa começaram a 

desenvolver estudos sobre as línguas de sinais existentes no mundo e, hoje, não se pode 

mais ignorar as inúmeras publicações nas áreas de linguística, antropolingüística, 

sociolinguística, psicolinguística, pesquisas histórico-comparativas e linguística aplicada ao 

ensino de várias línguas de sinais. Vários países já têm fartado material didático para o ensino 

sistemático de língua de sinais nas escolas. 

 Quebrando o falso mito que apregoava que o mau desempenho na utilização de uma 

língua oral-auditiva poderia ter como causa a utilização de uma língua de sinais pela criança 

surda, as pesquisas atuais têm confirmado justamente o contrário, ou seja, as vantagens que 

o aprendizado de uma língua de sinais pode trazer para o aprendizado de uma língua oral-

auditiva e outros conhecimentos, além da autoestima e sociabilização. 

 Se já está comprovada que a língua que uma criança surda adquire naturalmente é 

uma língua de sinais, por que as sociedades, através das instituições de ensino, insistiram em 

ensinar e passar todos os conhecimentos científicos e socioculturais somente através de uma 

língua oral-auditiva que é aprendida de modo artificial e na maioria dos casos 

insatisfatoriamente? Por que negar às crianças surdas o direito que toda pessoa têm de 

aprender uma ou várias línguas? 

 

 Toda pessoa tem o direito de se identificar com qualquer língua  e de ter sua opção 

linguística respeitada por todas as instituições públicas e privadas 

 Paralelo aos estudos sobre as línguas de sinais e as implicações sócio-psico-

pedagógicas, os surdos de todo o mundo vêm se organizando e lutando por seus direitos 

linguísticos e de cidadania, através de associações, confederações e federações nacionais e 

internacionais. 

 A Linguista surda Carol Padden faz uma distinção em relação a ser uma pessoa 

culturalmente surda, inserida em uma comunidade surda, e ser apenas uma pessoa deficiente 

auditiva, inserida apenas em uma comunidade ouvinte. Para ela 

 

"uma comunidade surda é um grupo de pessoas que mora em uma localização 

particular, compartilha as metas comuns de seus membros e, de vários modos, 

trabalha para alcançar estas metas." 



 Portanto, em uma comunidade surda pode ter também pessoas ouvintes e surdas que 

não são culturalmente surdas. 

 

"a cultura da pessoa Surda é mais fechada do que a comunidade Surda. 

Membros de uma cultura Surda comportam como as pessoas Surdas, 

usam a língua das pessoas Surdas e compartilham entre si das crenças 

das pessoas Surdas e com outras pessoas que não são Surdas." 

PADDEN (1989:5). 

 

 A maioria das pesquisas com pessoas culturalmente surdas tem comprovado que os 

surdos, quando consultados sobre sua preferência linguística, utilizam, compreendem e se 

comunica melhor em uma língua de sinais, Felipe (1988, 1991, 1993). Qualquer proposta 

pedagógica, de caráter constitucional, que se pretenda programar na educação de crianças 

surdas, deverá ouvir as comunidades surdas em relação à sua língua de sinais sob pena de 

ferir os princípios 1, 2, 4, 5, 6 e 7 descritos acima. 

 

Toda pessoa tem o direito de se expressar em qualquer língua 

 Em um passado não muito distante, as escolas proibiam a utilização de línguas de 

sinais nos intervalos das aulas ou recreio e os pais ouvintes também as proibiam em casa. 

Mas por serem essas línguas a forma de expressão mais natural dos surdos em qualquer 

parte do mundo, eles nunca deixaram de usá-las nas comunidades surdas e, por isso, elas 

têm resistido a séculos de repressão. 

 Por que é tão difícil para a sociedade ouvinte aceitar uma língua de sinais? 

Será o fato da língua de sinais serem a “marca” da surdez, já que uma criança surda “calada” 

pode passar despercebida, mas se “falar” em língua de sinais mostra-se “SURDA” e pode 

despertar curiosidade, piedade, desrespeito e, por isso, constrangimento a seus pais? 

 Por que se finge que é melhor ter uma criança pouco participativa, sem posicionamento 

crítico, devido ao fato de não estar podendo assimilar todas as informações que são passadas 

oralmente, quando se poderia ter uma criança que, se comunicando em língua de sinais, 

fosse mais feliz, brincasse, brigasse e se posicionando frente aos desafios do mundo? Por 

que negar a beleza de ver uma criança surda, nos seus primeiros anos de vida, já se 

comunicando em língua de sinais, contando estórias infantis, perguntando esperta e curiosa 

sobre as coisas do mundo, interagindo-se e apreendendo tudo de forma natural, rápida e não 

traumatizante? Por que é tão difícil para um ouvinte perceber que uma pessoa pode ter uma 



língua que utiliza outro canal para transmissão de suas ideias mais profundas, sentimentos e 

leitura do mundo? 

 Quando ela, já fora do domínio obsessivo, ou talvez devido ao cansaço dos pais e 

professores, que insistiram, por tantos anos, em negar-lhe o direito de ser surda, encontra sua 

verdadeira língua, percebe o quanto o tempo passou, a defasagem escolar e de 

conhecimentos básicos, na maioria, transmitidos oralmente e perdidos pela incompreensão 

causada pela barreira linguística; percebe a desvantagem em relação aos outros 

adolescentes: “Se eu tivesse aprendido isso antes ou de outra maneira...” 

 Quantas vezes, quem convive com comunidades surdas, já viu os surdos expressarem-

se desta forma? É a consciência do tempo perdido, mas eles se sentem impotentes para 

mudar todo um sistema que continua insistindo em não deixá-los dizer o que é ser surdo, ter 

uma língua de sinais e mostrar a importância de se poder aprender e apreender o mundo 

através de sua língua natural. Todo surdo quer saber ler e expressar em uma língua oral-

auditiva, mas querem também ser livres para ter esta opção. 

 

Toda pessoa tem o direito de ouvir, falar, ler e escrever em qualquer língua. 

 

 O discurso atual é o de uma sociedade igualitária, não excludente, uma “cidade para 

todos”, onde todos os cidadãos sintam-se respeitados e até aqueles portadores de 

necessidades especiais possam transitar e usufruir plenamente de todos os espaços e 

eventos culturais, políticos e educacionais de sua cidade. 

 Mas para que todas as pessoas, principalmente as portadoras de necessidades 

especiais, se sintam realmente cidadãos, a sociedade tem de se equipar e se adaptar para 

estas pessoas porque não basta apenas colocá-las “artificialmente” juntas às “normais”, é 

preciso dar condições para que elas realmente estejam partilhando atividades e estejam 

realmente interagindo no espaço-evento. 

 Como um surdo poderá ouvir e falar se não tiver tido nos primeiros anos de vida 

estímulos adequados, através de aprendizado especializado e próteses adequadas? Como a 

constituição garantirá estes direitos à criança de família de baixa renda?  

 Como garantir o direito de ler e escrever se os resultados na educação de surdos tanto 

no ensino regular como no especial têm se mostrado insatisfatórios e a maioria dos surdos 

que termina o segundo grau não consegue ler e escrever razoavelmente? 

 Não está na hora de se repensar uma nova proposta de educação para crianças 

surdas, já que elas não estão aprendendo nem a língua portuguesa nem a língua de sinais 



brasileira?1 

 

Toda pessoa tem o direito de receber educação linguística especial, caso tenha algum 

distúrbio de 24linguagem. 

 

 Distúrbio de linguagem é a dificuldade de se expressar e entender adequadamente 

uma língua, a surdez geralmente causa distúrbio de linguagem porque uma criança surda não 

conseguiu adquirir, espontaneamente, uma língua oral-auditiva e necessita de uma educação 

linguística especial para este aprendizado. 

 Mesmo isso sendo uma realidade, o ensino da língua portuguesa para crianças surdas, 

principalmente em escolas regulares, não tem considerado este fato e as crianças surdas, 

inseridas em classes de crianças ouvintes recebem o mesmo tipo de atividade como se já 

tivessem adquirido esta língua naturalmente e tivessem o mesmo desempenho das ouvintes. 

Obviamente esta falsa integração somente tem dificultado mais ainda o aprendizado da língua 

portuguesa e das outras disciplinas, ficando as crianças surdas estigmatizadas por não 

poderem acompanhar, no mesmo ritmo das ouvintes, o conteúdo programático previsto para 

cada série. Mas o problema não está nas crianças surdas em si, está no sistema educacional 

que não percebe que elas precisam de uma metodologia específica para poderem assimilar 

no mesmo nível e ritmo  

das ouvintes. Rampelotto (1993), Brochado (1996), Góes (1996), Ciccone (1996). 

 A maioria das crianças surdas que estudam em escolas regulares necessita de 

acompanhamento especial para dar conta do que foi explicado em sala de aula e mesmo com 

este acompanhamento, quanto existe, ou há um índice elevado de repetência ou desistência 

ou a criança é “passada” para as séries subsequentes até “concluir” o primeiro ou segundo 

graus.  

                                                 
Durante estes onze anos de convívio com várias comunidades surdas do Brasil: Recife, 

Salvador, Rio de Janeiro, Resende, São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis, Porto Alegre, 
Caxias do Sul e contatos com surdos de outras regiões, além de ouvir em cursos ministrados em 
eventos acadêmicos e cursos de extensão, especialização para professores e profissionais da 
área de educação e surdez, pode-se afirmar sobre estes resultados insatisfatórios, embora uma 
pesquisa a nível nacional para a constatação destes dados ainda aguarda financiamento para 
ser feita. A realidade é que o grau de escolaridade de muitos surdos não corresponde ao mesmo 
nível de um ouvinte e, por isso, a maioria dos surdos do Brasil, mesmo os que conseguem ter 
um certificado de segundo grau, não consegue ler e escrever razoavelmente. Este problema 
independe do tipo de escola (pública ou particular, regular ou especial), o que pode ser um 
sinalizador que mostra que a solução pode estar na mudança de metodologia que deverá 
enfocar questões linguísticas relacionadas à surdez. Os resultados insatisfatórios estão muito 
mais relacionados a problemas referentes à aquisição e ao aprendizado de línguas do que 
outros fatores de ordem biológica ou psicossociais. 



 A educação de surdos, na maioria das escolas, tem sido um mundo de faz-de-conta: o 

professor tem fingido que ensina, o aluno tem fingido que aprende e, no final, muda-se de 

série. Esta prática, infelizmente, também tem sido aplicada a crianças ouvintes e o resultado 

tem sido adultos semialfabetizados. 

 Por que em outros países muitos surdos conseguem fazer cursos superiores e aqui no 

Brasil muitos deles mal terminam o primeiro grau? 

 Precisa-se, com urgência reverter este quadro e buscar um ensino realmente eficaz. 

Pela peculiaridade linguística dos surdos, não há como não se ter um ensino especial que, 

através de uma proposta bilíngue, realmente consiga transmitir conhecimentos em todas as 

áreas. 

 As crianças estrangeiras ou filhas de estrangeiros que estudam em escolas especiais 

bilíngues, que utilizam outros idiomas como línguas oficiais destas escolas, não são 

consideradas excluídas, pelo contrário, muitos pais brasileiros, que possuem alto poder 

aquisitivo, colocam seus filhos, mesmos brasileiros, para estudarem nestas escolas porque 

suas crianças podem aprender uma outra língua, já que todas as disciplinas são ensinadas 

nesta língua estrangeira, e podem aprender também a língua portuguesa, que é ensinada 

como língua estrangeira. O ensino, nestas escolas, é muito eficiente e tanto as crianças 

brasileiras como as estrangeiras conseguem aprender também a língua portuguesa. 

 Por que no caso da criança surda esta não pode ser também a metodologia, ou seja, a 

LIBRAS como língua oficial da escola, que transmitiria todos os conhecimentos, e a língua 

portuguesa, como segunda língua fosse ensinada adequadamente, através de uma 

metodologia apropriada para surdos? Não existiria um preconceito e desrespeito à LIBRAS - 

língua dos surdos do Brasil? Se as experiências em outros países e, em poucas escolas, aqui 

no Brasil têm comprovado que é muito mais fácil para as crianças surdas aprenderem através 

da LIBRAS, por que se continua a insistir em fingir que se está ensinando em português? 

Será que é tão difícil para um ouvinte aprender uma língua de sinais ou será que em prol de 

um comodismo não se quer fazer diferente, o que obrigaria a repensar todo o ensino-

aprendizado de crianças surdas? 

 O discurso atual é o de Inclusão: “Escolas especiais são segregado rás, excludentes!” 

Mas de que adianta colocar uma criança surda em uma sala de ouvintes se ela não 

conseguirá aprender e apreender tudo que está sendo ensinado em português? Por que não 

ensiná-la em LIBRAS, quando já se sabe que ela iria se desenvolver muito mais rapidamente 

e realmente iria compreender tudo que fosse ensinado. Por que não utilizar uma metodologia 

apropriada para ensino de português para surdos se até para estrangeiros já existem 



metodologias específicas? 

 Precisa-se desvendar o que está por trás de um discurso que, através dos meios de 

comunicação, tem apregoado a volta de uma “integração” de “nosso amiguinho deficiente”. Se 

a criança continua sendo verberada de deficiente é porque continua a crença de que ela é 

incapaz e, então, por que colocar esta “coitadinha” junto com os “eficientes”? Seria o 

verdadeiro motivo a contenção de verba, que tem transformado a maioria das escolas 

públicas em “escolas- faz-de-conta”, onde crianças que não podem pagar ensino privado 

estudam? Há o perigo de se ter, subjacente a esta ideologia, uma intenção de extinguir, 

também, o ensino público especial que representa recursos financeiros específicos. 

 A escola ou o ensino especial para uma criança surda não é privilégio, é direito 

linguístico, é poder dar condições para esta criança adquirir a língua de sinais brasileira, 

aprender a língua portuguesa e receber os conhecimentos de modo criativo e crítico, 

possibilitando que esta criança se torne não uma repetidora, mas uma pessoa bilíngue. 

 O discurso de inclusão pode ser um oralismo travestido se neste discurso não estiver 

incluído uma educação também em LIBRAS, materiais didáticos específicos e profissionais 

especializados em educação de crianças surdas. 

 

O ensino de nenhuma língua pode ser proibido 

Toda pessoa tem o direito de receber instrução na língua ou nas línguas com as quais 

essa pessoa e sua família mais se identifiquem, no ensino público, na comunidade ou 

em seu contexto familiar 

 

 A tradição na educação de crianças surdas é uma negação do seu direito de ser surda 

e de optar pela língua que mais tem afinidade ou facilidade. Se os resultados dessas 

propostas oralistas não foram os desejados, já que a maioria das crianças tem demonstrado 

desempenho insatisfatório, urge uma mudança metodológica que assegure o direito das 

crianças surdas em aprender também, nas escolas, de maneira sistemática, a língua de sinais 

de sua comunidade. 

 Aqui no Brasil, se no discurso da inclusão, a criança surda somente tiver acesso à 

língua portuguesa e se, juntamente com crianças ouvintes, esta tiver de se expressar e 

receber instrução somente em língua portuguesa, seus direitos linguísticos estarão sendo 

violados, já que estará implicitamente sendo proibido o ensino e o receber instrução na língua 

com a qual esta criança mais se identifica, ou seja, a LIBRAS. Esta inclusão, na verdade, 

passa a ser uma exclusão que camufla um preconceito: esta criança tem que fingir que é 



ouvinte, igual às outras para não ser estigmatizada de deficiente; mas, na verdade, a 

sociedade é que está a tornando deficiente, não dando condições diferenciadas para que ela 

possa se mostrar igual linguística e intelectualmente.  

 

Toda pessoa tem o direito de ser ensinada na língua oficial ou nas línguas oficiais do 

Estado, da nação ou da região onde essa pessoa reside 

 

 Os surdos de todo o Brasil estão lutando pela oficialização da língua de sinais brasileira 

a nível municipal, estadual e federal. Vários Projetos-Lei já foram aprovados em alguns 

municípios e estados. Os surdos querem esta oficialização para poder exigir seus direitos a 

receberem um ensino em LIBRAS e aprenderem eficazmente, também, a língua portuguesa. 

A oficialização desta língua representa para os surdos a conquista da cidadania. 

 

Toda pessoa tem o direito de, no contexto educacional público, aprender outra língua a 

fim de ampliar seus horizontes sociais, culturais, educacionais e promover a 

compreensão intercultural. 

 

 Atualmente ainda a realidade do surdo no Brasil é que lhe é imposta uma língua que, 

com raríssimas exceções, sempre lhe trará problemas de comunicação principalmente em 

relação à modalidade oral. São pouquíssimos os surdos que conseguem fazer leitura labial e 

sempre eles precisam se expressar somente em língua portuguesa porque, nas escolas 

regulares ou na maioria das especiais, a LIBRAS não é utilizada para transmissão de 

conhecimentos das disciplinas, ficando sempre em uma posição de inferioridade como se não 

fosse realmente uma língua plena. Ao término do período de escolaridade, os surdos, na sua 

maioria, saem destas escolas sem terem aprendido até mesmo a língua portuguesa. Diante 

deste quadro, pode-se concluir que as escolas não estão cumprindo seu papel básico e como: 

 

Toda e qualquer pessoa poderá gozar destes direitos. Medidas devem ser tomadas para 

assegurar esses direitos às pessoas que ainda não usufruem os mesmos, através do 

ensino de natureza comunitária, supletivo, da educação de adultos ou educação 

universitária. 

 

 A dúvida que persiste é se o discurso da inclusão resolverá este problema ou o 

agravará mais ainda porque os métodos existem e passam, mas as línguas são inerentes ao 



homem e negar-lhe este direito é negar-lhe a condição de ser humano. 

 

 A função do Intérprete na escolarização do Surdo2 

 

Tanya A. Felipe3 

 

Na década de oitenta, a função do Intérprete, mesmo fora do âmbito educacional ainda 

era “condenada”. Segundo Coutinho (2000:77), intérprete de LIBRAS, “... os profissionais que 

atuavam na área da surdez mal podiam nos ver conversando com os surdos em língua de 

sinais. Diziam que nós obrigávamos os surdos a comunicarem-se através da mímica”. 

Décadas se passaram e agora já querem substituir o Professor pelo Intérprete. Afinal “a 

LIBRAS é muito difícil para aprender e também o professor não tem tempo”. 

Se se pensar apenas na escolarização de Surdos, pode-se pensar em intérprete 

educacionais, como denominou Quadros (2002), ao intérprete que vem atuando em sala de 

aula. Esse intérprete que ainda está em um processo de formação de identidade, já que sua 

organização enquanto profissional e formação acadêmica ainda não se consolidaram e que: 

1. deverá, ao assumir essa função, segundo seu código de ética, “manter uma atitude 

imparcial durante o transcurso da interpretação, evitando interferências e opiniões 

próprias, a menos que seja requerido pelo grupo a fazê-lo” Sander (1992); 

2. deverá ter conhecimento prévio de todo os assuntos de todas as disciplinas que fará a 

tradução simultânea, podendo atuar desde a educação infantil até o nível universitário 

e de pós-graduação, segundo Quadros (2002);  

3. não poderá se confundir com o professor, que é o responsável pelo processo de 

avaliação dos alunos; ficando a indagação: quem será esse super-profissional, super-

intérprete, multidisciplinar?  

Pesquisas têm mostrado que, devido a muitos equívocos por parte dos intérpretes, ou  

por falta de formação acadêmica, ou técnicas para tal função ou, ainda, por não dominar o 

assunto, a atuação do intérprete em sala de aula pode causar prejuízo ao aluno em sua 

escolarização (Pires, 2000; Sander, 2000, Quadros, 2002). 

 

                                                 
2  MESA REDONDA: A função do Intérprete na escolarização do Surdo falante de LIBRAS. Palestra: A 
função do intérprete na escolarização do Surdo. Anais do Congresso Surdez e Escolaridade: Desafios e 
Reflexões - Congresso Internacional do INES, 17-19 de setembro de 2003: 87-98 
3  Professor Titular da UPE, Coordenadora da Programa Nacional de Apoio à Educação dos Surdos – FENEIS, 
Coordenadora do GPLIBRAS – Feneis. 
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