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RESUMO

A educação é direito de todos, garantido na Constituição Federal do Brasil, (1988). Com a instituição das
Diretrizes Nacionais para Inclusão, a matricula de alunos surdos em classe regular passou a ser uma
realidade. Como usuários da Língua Brasileira de Sinais, os surdos, tem também garantido por Lei o acesso a
todas as disciplinas da grade curricular da rede regular de ensino, inclusive a língua inglesa. Idioma, tão
importante para todos, diante das demandas do mundo globalizado. Este estudo foi realizado com base em
vários autores como OLIVEIRA (2005), DUTRA (2006), SILVA (2005), MEC (2006), e uma pesquisa de campo,
realizada com uma profissional da área da língua inglesa, de uma escola da rede pública de Aracaju com
alunos surdos incluso. O aprendizado da língua inglesa por alunos surdos vem acontecendo de forma natural
diferindo apenas no aspecto da oralização quando a presença do intérprete passa a ser indispensável.

PALAVRAS-CHAVE: Língua Inglesa, Surdez, Língua de Sinais.

ABSTRACT

Education is a right guaranteed in the Federal Constitution of Brazil (1988) for everyone. With the
establishment of the National Guidelines for Inclusion, enrollment of deaf students in regular class became a
reality. As users of the Brazilian Sign Language, they have also guaranteed by law the access to all subjects
of the curriculum in mainstream education, including English, language so important to everyone, given the
demands of a globalized world. This study was based on several authors such as OLIVEIRA (2005), DUTRA
(2006), SILVA (2005), MEC (2006), and a field survey, conducted with a professional from the English field,
from a public school in Aracaju, which has deaf students. English language learning for deaf students is
happening naturally, differing only in the aspect of oralization when the interpreter becomes indispensable.
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INTRODUÇÃO

A linguagem representa um papel fundamental no desenvolvimento das pessoas e é através dela que o ser
humano cria vínculos. A aquisição da linguagem é resultado da interação da criança com outra pessoa.
Segundo ANNIE ANZIEU (1979:121), a criança tem acesso à fala “através de toda a dialética do desejo que
endereça à mãe, e do desejo em que a mãe o mantém”. A mesma autora relata que o contato entre mãe e
filho na hora do banho, na amamentação, os barulhos que rodeiam a criança, os objetos que vê, são
estimuladores do desenvolvimento da linguagem.

Entretanto, existem pessoas que devido a problemas patológicos, genéticos e transtornos específicos de
linguagem, tendem a encontrar dificuldades ou limitações na aquisição da linguagem e consequentemente na
vida social, como no caso das crianças surdas.

De acordo com SILVA (2005), a língua é uma parte determinada e essencial da linguagem, é conjunto de
convenções necessárias, adotadas pelo corpo social que permite aos indivíduos o pleno exercício dessa
faculdade.

Diversos autores como SOUZA (1998), SANTANA (2007), concordam que as Línguas de Sinais são sistemas
de comunicação linguisticamente completos, com estrutura fonológica, morfológica, sintática, semântica e
pragmática, com características semelhantes às línguas orais, diferindo apenas na modalidade: as línguas
orais se articulam na modalidade oral-auditiva, enquanto que as línguas de sinais utilizam a modalidade
espaço-visual, com sinalização seguida ou não de expressões faciais.

Portanto, se a língua de sinais são sistemas completos de comunicação, é um meio eficaz para possibilitar aos
surdos usufruir dos seus direitos, conhecendo-os plenamente, sendo capazes de contribuir com a sociedade
como qualquer cidadão, e receber através dela, todas as informações e conhecimentos.

De acordo com MENDES (2004), a importância da educação de crianças com necessidades especiais em
escolas comuns, não é apenas para prover oportunidades de socialização e de mudar o pensamento
estereotipado das pessoas sobre as limitações, mas também, para ensinar o aluno a dominar habilidades e
conhecimentos necessários para a vida futura dentro e fora da escola.

Entre as crianças surdas e ouvintes não há diferença na compreensão das informações que são passadas, de
acordo com MUSSEN et al (1995 p210) elas diferem apenas na expressão.

Dessa forma, este artigo apresenta relevância, uma vez que exibi uma temática, nova, que é a inclusão de
alunos especiais em sala regular e no caso dos alunos surdos usuários da língua brasileira de sinais e o
aprendizado da língua inglesa. Esse trabalho é resultado de pesquisa realizada em uma escola da rede pública
de Aracaju, onde foi observada como vem ocorrendo a inclusão de alunos surdos nas aulas de língua inglesa.
Dentre os objetivos deste trabalho, buscou-se verificar se existe uma diferença na metodologia do ensino da
língua inglesa nessas salas: como esses alunos se comportam diante de uma nova língua, e de que forma é a
relação dos surdos com os ouvintes, professores e interpretes.

O texto a seguir, está organizado do seguinte modo: no primeiro momento, apresentamos uma abordagem
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sobre a língua inglesa: sua origem e a inclusão da mesma como disciplina obrigatória para todos os alunos; e
como a Política Nacional de Inclusão garante a “todos”, o direito de frequentar a escola.

Apresentamos no segundo momento, um breve relato da legislação que norteia a inclusão no nosso país; no
terceiro momento, apresentamos a surdez, sua caracterização e suas especificidades; fazendo uma referência
às questões relacionadas à identidade surda, a língua brasileira de sinais, e aos direitos de frequentar uma
escola, e como todos os alunos tem acesso a todos os conhecimentos. Finalizamos apresentando a escola-
campo da investigação, e trazendo as nossas conclusões.

1. BREVE HISTORICO SOBRE O ENSINO DA LINGUA INGLESA NO BRASIL

De acordo com SCHUTZ (2013), historicamente os Celtas que habitavam na Europa, atualmente conhecida
pelas regiões da Inglaterra, Espanha, França e Alemanha, cujo dialeto predominante era indo-europeu. Ao
acontecer à invasão das terras britânicas pelos romanos a ilha começou a fazer parte do Império Romano. A
cultura celta-bretã sofre influencia do latim, portanto suas palavras foram usadas por vários povos. Os celtas
ficaram nas mãos dos inimigos por causa das legiões de romanos por encontrarem dificuldade pelo o império
voltaram para Roma, ao recorrer os celtas tornam-se os invasores e acabam destruindo as tribos germânicas.
O inglês originou-se pelos dialetos germânicos que eram falados pelos povos anglos e saxões.

No ano 1500, a língua inglesa se dividia em três períodos: Old English- entre o século V e VI, iniciou-se a
primeira forma do idioma, teve processo de cristianização. Divulgado pelos missionários, a língua sofre
influência do latim que foi o marco inicial para a língua.

Middle English – entre o século XI ao XVI, desenvolvimento médio; teve grande
influencia da língua francesa e cresce o sentimento de nacionalismo.

Modern English – entre o século XVI aos dias atuais forma moderna, período da
padronização e unificação da língua, poucas mudanças na ortografia, porém a
pronúncia sofreu mudanças. (VENTURINI, 2009, p. única)

OLIVEIRA (2005), afirma que com a chegada da Família Real, o Brasil sofreu influências do inglês, onde se
estabeleceu comércios entre a Inglaterra e Portugal, por ser algo novo, esse dialeto começou a crescer,
juntamente com o número de pessoas interessadas pelo aprendizado da segunda língua, pois, as instruções
eram feitas em inglês, então surge o primeiro curso de inglês na época.

Foram criadas duas escolas de língua estrangeiras sendo que uma era de Francês e a outra de Inglês, por
decreto de D. João VI, no ano de 1809. O Colégio de Padre II introduziu os cursos de inglês e francês no
ensino regular, contudo, no Brasil a procura em relação à língua inglesa cresceu na década de 1930. Como a
língua francesa era uma língua universal, ela era de extrema importância para os cursos superiores.

O sistema educacional brasileiro tem restringindo o ensino de línguas estrangeiras
nas escolas à língua inglesa. Esta tornou-se signos de status na nossa cultura,
conforme estudos realizados por Paiva (1991), contidos neste volume. Para
validar o ensino da língua em países em desenvolvimento, há o seu inegável valor
instrumental para o acesso á tecnologia. Entretanto, inexistem justificativas para
a sua exclusividade, praticada por nós até este momento (ID, 2005, p. 31).

O inglês cada vez mais tem crescido pelo fato que todos precisam de um segundo idioma. Atualmente, o
inglês está presente no cotidiano, seja em um eletrodoméstico, roupa, alimentos, enfim, entre outras
situações, os cursos vêm sendo procurados para que as pessoas possam obter conhecimento para o mercado
de trabalho, essa influência foi positivamente abrangente para que todos pudessem ter acesso à língua.
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Estudos empíricos, do final da década de 80 (Bastos, 1988), mostram que
estudantes brasileiros desejariam ter acesso à aprendizagem de outras línguas
estrangeiras, a exemplo do que acontece em outros países, como a Argentina.
Esses mesmos estudos apontam uma idealização de povos e países de primeiro
mundo com os quais não há amplo contato cultural, ou a sua língua não é
aprendida nas escolas. É o caso da França e do povo francês. Há então,
necessidade de se aprender a língua e conhecer a cultura de povos de 1º mundo,
pois, se isto não acontecer, a consequente idealização desses povos pode ser
indesejável à formação da identidade cultural do povo brasileiro [...] (ID, 2005, p.
31).

É direito de todos terem uma educação decente e dever da família e do estado oferecer condições para que
os mesmos possam desfrutar desse direito.

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, o ensino de língua estrangeira a partir da quinta série do Ensino
Fundamental se torna obrigatório e estabelece que, no Ensino Médio deverá ser
incluída uma língua estrangeira moderna, numa disciplina obrigatória, a ser
escolhida pelo âmbito escolar e uma segunda língua estrangeira opcional, dentro
dos parâmetros da instituição (BRANDÃO, 2007).

O ensino de forma em geral deve ser atribuído para todas as pessoas que necessitam de uma educação,
contudo é obrigatório todas as crianças terem acesso à rede regular, seja ela portadora de necessidade
especial ou não.

Dentre as várias ações governamentais para assegurar os direitos de todos os alunos participarem de forma
igualitária do processo educativo, várias leis e decretos vem sendo sancionados em nosso país, dentre eles.

O Decreto nº 5.626/05, que regulamenta a Lei nº 10.436/2002, visando à
inclusão dos alunos surdos, dispõe sobre a inclusão da Libras como disciplina
curricular, a formação e a certificação de professor, instrutor e tradutor/intérprete
de Libras, o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua para alunos
surdos e a organização da educação bilíngue no ensino regular (MEC/SEESP,
2007, p. 4).

Para BRANDÃO (2007), a LDB indica uma opção clara por uma política de inclusão dos educandos com
necessidades especiais nas classes comuns de ensino regular, possibilitando meios para que todos os alunos
de forma igualitária atinjam seus objetivos.

2. A POLÍTICA NACIONAL DE INCLUSÃO

A educação inclusiva firma o conceito de direitos humanos, querendo reverter à inclusão da sociedade e da
educação, garantindo o acesso de todas as pessoas a terem uma educação qualificada independentemente de
raça, classe social, etnia etc. Assim focalizando a valorização das diferenças e desenvolvendo atividades que
atendam as necessidades dos indivíduos envolvidos.

Para DRUTA (2006), a educação inclusiva não se restringe no campo da educação especial, alterando a
estrutura tradicional da escola fundada em padrões de ensino homogêneo e critérios de seleção e
classificação. Orientando os sistemas educacionais para que todos possam ter direito a educação.

Essa trajetória e concepção, desencadeada pela Secretaria de Educação Especial
desde 2003, conduziu a ação no MEC para a constituição e coordenação do Grupo
de Trabalho, que após intenso debate com os representantes das instituições
públicas de educação e dos movimentos sociais, resultou no Decreto Nº
5.626/2005, que regulamenta a Lei nº 10.436/2002, que dispõe sobre a Língua
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Brasileira de Sinais – Libras. O Decreto constitui um marco da política educacional
do nosso país, tendo um papel preponderante nesse processo que envolve as
dimensões relacionadas à garantia dos direitos dos alunos, à formação dos
professores, à gestão escolar e a qualidade da educação (DRUTA, 2006, p. única).

A LDB no seu capitulo V, artigo 58 e nos incisos 1º, 2º e 3º diz que:

Entende-se por educação especial, para os efeitos dessa lei, a modalidade de
educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para
educandos portadores de necessidades especiais.

Haverá, quando necessário, serviço de apoio especializado, na escola regular,
para atender as peculiaridades da clientela de educação especial.

O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços
especializados, sempre que, em função das condições especificas dos alunos,
não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.

A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem inicio na
faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil (LDB, 2011, p. 45).

No artigo 59 da LDB mostra que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades
especiais:

• Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às
necessidades;

• Terminalidade especifica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do
ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o
programa escolar para ou superdotados;

• Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento
especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses
educandos nas classes comuns;

• Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive
condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo,
mediante articulação apresentam uma habilidade superior nas áreas artísticas intelectual ou
psicomotora;

• Acesso igualitário aos beneficiários dos programas sociais suplementares disponíveis para o
respectivo nível do ensino regular (LDB, 2011, p. 45e 46).

Para que haja uma comunicação melhor do aluno surdo, em sala de aula, entre alunos e professor e entre
aluno e aluno, se faz necessário à presença de um intérprete de língua brasileira de sinais, que possibilitará
um melhor acesso aos conhecimentos, uma vez que por ser surdo, o aluno tem como meio oficial de
comunicação e compreensão a sua língua materna.

A função do Tradutor intérprete de libras foi reconhecida através da Lei nº 12.319, de 1º de setembro de
2010. No Artigo 76º, vem determinado dentre as várias atribuições do tradutor e intérprete, no exercício
de suas competências, a de, no espaço escolar:

II - interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, as atividades
didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino nos
níveis fundamental, médio e superior, de forma a viabilizar o acesso aos
conteúdos curriculares;

De acordo com o que vem estabelecido pela referida lei, o intérprete não pode interpretar conteúdos das
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disciplinas, o que deve ser atribuição do professor regente, seja qual for à matéria, inclusive a língua inglesa.
Deve ser resaltado que o interprete não é o professor e sim um mediador e que o reconhecimento de sua
profissão e a presença dele na escola é resultado de uma luta dos surdos pelos direito de inclusão social.

O profissional interprete de língua de sinais surge á medida que os surdos
organizam-se para garantir seu direito rumo ao pleno exercício da cidadania.
Quando os surdos começam a se reunir para participar do rito religioso, surge a
necessidade do interprete nas igrejas, e deste contato e maior comunicação entre
o povo surdo se originariam as primeiras organizações sociais destes. Nesse
período o trabalho do interprete ficava a cargo de atividades voluntárias. O
desafio com que se confronta esta escola inclusiva é o de ser capaz de
desenvolver uma pedagogia centrada nas crianças, susceptível de educá-las a
todos com sucesso, incluídas as que apresentam graves incapacidades. O mérito
destas escolas não consiste somente no facto de serem capazes de proporcionar
uma educação de qualidade a todas as crianças; a sua existência constitui um
passo crucial na ajuda da modificação das atitudes discriminatórias e na criação
de sociedades acolhedoras e inclusivas. É imperativo que haja uma mudança na
perspectiva social, pois, por tempo já demasiado longo, as pessoas com
deficiência têm sido marcadas por uma sociedade incapacitante que acentua mais
os seus limites do que as suas potencialidades (PAIXÃO, 2013, apud SOUZA,
2013, p.136,139 e 140).

A presença de um interprete é eficaz para que o aluno surdo possa compreender o que se passa em sala de
aula.

3. CARACTERIZANDO A SURDEZ

Antigamente o surdo era visto como um ser desprezível, anormal, em muitos países era determinado à
exterminação dos mesmos. De acordo com (DANESI, 2007) percebe-se que hoje essa situação sofreu
mudanças, apesar de ainda existem preconceitos, a cada dia o surdo vem conquistando o seu espaço na
sociedade.

A surdez conceitua-se como uma deficiência auditiva caracterizada pela
diminuição da capacidade de percepção normal dos sons, sendo considerado
surdo o individuo cuja audição não é funcional na vida comum, e parcialmente
surdo, aquele cuja audição, ainda que deficiente, é funcional com ou sem
prótese auditiva (SOUSA, 2010, p. 3).

Segundo (SILVA, 2005), há pessoas que já nascem surda, outras adquirem a surdez no decorrer da vida,
através de doenças hereditárias, fator familiar, uso de drogas, infecções bacterianas, entre outros fatores.

De acordo com o Ministério da Educação/ SEESP. (2006) a aquisição, tipos e causas da surdez têm
características bem distintas:

Quanto ao período de aquisição, a surdez pode ser dividida em dois grandes grupos:

◦ a perda da audição ocorre ao longo da vida, contudo a surdez pode ser pré ou pós- lingual vai
depender da casualidade que foi adquirida antes ou depois da linguagem.

◦ quando a criança já nasce surda, absolutamente a surdez é pré-lingual, pois foi adquirida antes da
linguagem.

Na etiologia (as causas da surdez) dividi-se em três grupos:

▪ : a surdez ocorre por meio de doenças hereditárias, genéticas, rubéola e pelo uso de drogas.
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▪ : a surdez ocorre pelo fato do parto prematuro, por falta de oxigenação no cérebro pós-parto e o
mal uso de fórceps.

▪ : a surdez ocorre por doenças adquiridas no decorrer da vida como: meningite, sarampo, mau uso
do medicamento e por acidentes.

Tipos de perda auditiva podem ser:

◦ é localizada no ouvido externo até o médio, é causado pelo acúmulo de secreção que se torna
prejudicial aos ossículos, otite e perfuração no tímpano. Nesse caso a perda é reversível.

◦ a alteração é localizada no ouvido interno (fibras auditivas ou em cóclea), causado por meningite e
rubéola materna. Essa lesão é irreversível.

◦ a alteração localiza-se no ouvido externo, médio e interno. Isso ocorre devido há genética por má
formação. (MEC/ SEESP, 2006 p. 15-17)

Para detectar o nível de surdez é utilizado um aparelho denominado audiômetro usado para medir a
sensibilidade auditiva que é medido em decibel (dB) a intensidade sonora.

Ainda segundo determinações do MEC, (2006), é possível classificar sensibilidade auditiva em níveis:

Audição normal - de 0 15 dB

Surdez leve– de 16 a 40 dB. Nesse caso a pessoa pode apresentar dificuldade
para ouvir o som do tic-tac do relógio, ou mesmo uma conversação silenciosa
(cochicho).

Surdez moderada– de 41 a 55 dB. Com esse grau de perda auditiva a pessoa
pode apresentar alguma dificuldade para ouvir uma voz fraca ou o canto de um
pássaro.

Surdez acentuada – de 56 a 70 dB. Com esse grau de perda auditiva a pessoa
poderá ter alguma dificuldade para ouvir uma conversação normal.

Surdez severa – de 71 a 90 dB. Nesse caso a pessoa poderá ter dificuldades para
ouvir o telefone tocando ou ruídos das máquinas de escrever num escritório.

Surdez profunda acima de 91 dB. Nesse caso a pessoa poderá ter dificuldade para
ouvir o ruído de caminhão, de discoteca, de uma máquina de serrar madeira ou,
ainda, o ruído de um avião decolando.

A surdez pode ser ainda, classificada como unilateral, quando se apresenta em
apenas um ouvido e bilateral , quando acomete ambos ouvidos. MEC/ SEESP.
(2006 p. 16-17)

A caracterização da surdez é de fundamental importância para orientar a pessoa e a família na melhor forma
de desenvolver a comunicação, deste com o outro. SILVA (2003, p. 23), afirma que “as finalidades básicas da
comunicação são entender o mundo, relacionar-se com os outros e transformar-se a si mesmo e a realidade”.
Percebemos então a importância do ato comunicativo que significa estabelecer bons vínculos afetivos que
deve estar presente em todas as relações humanas e entre as pessoas surdas que por usaram uma língua
específica, apresenta características e uma identidade própria.
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3.1 Identidade Surda

De acordo com PERLIN (2001), apud SKLIAR, (2001) a identidade cultural ou social de um grupo é um
conjunto de características pelas quais os mesmos se definem como grupos: “aquilo que eles são, no entanto,
é inesperável daquilo que eles não são”. Os surdos por terem características lingüísticas diferenciada,
apresentam identidades próprias.

O mesmo autor afirma que as multiplicas identidades surdas, além de ser diferentes podem ser facilmente
classificadas:

Identidades surdas estão presentes no grupo onde entram os surdos que
fazem uso com experiência visual propriamente dita. Noto nesses surdos formas
muito diversificadas de usar a comunicação visual. No entanto, o uso de
comunicação visual caracteriza o grupo levando para o centro especifico do surdo.

Identidades surdas híbridas são surdos que nasceram ouvintes e que com o
tempo se tornaram surdos. Estes surdos conhece uma estrutura do português
falado e usam-no como língua.

Identidades surdas de transição estão presentes na situação dos surdos que
foram mantidos sob o cativeiro da hegemônica experiência ouvinte e que passam
para a comunidade surda, como geralmente acontece.

Identidade surda incompleta é o nome que dou a identidade surda
apresentada por aqueles surdos que vivem sob uma ideologia ouvintista latente
que trabalha para socializar os surdos de maneira compatível com a cultura
dominante.

Identidades surdas flutuantes elas estão presentes onde os surdos vivem e se
manifestam a partir da hegemonia dos ouvintes. É essa identidade é interessante
porque permite ver um surdo “consiste” ou não de ser surdo, porem, vitima da
ideologia ouvinista que segue determinando seus comportamentos e
aprendizados (PERLIN, 2001, apud SKLIAR, 2001, p.62, 63, 64, 65).

É importante ressaltar que o surdo e o ouvinte que se identificam com a identidade surda devem estar
sempre interessados em buscar desde cedo, para defender a capacidade de ser um sujeito surdo.

Os surdos devem sempre estar em contado com outros surdos e com ouvintes para que haja uma aceitação
por parte dos mesmos, por isso que a identidade surda deve estar ao lado de cada um, para que todos se
sintam acolhidos e compreendam que, podem ter uma vida “normal”. A identidade surda é caracterizada pela
língua de sinais (Libras) sendo a língua mãe dos surdos.

“O surdo só adquire sua identidade por meio da língua de sinais” tenha surgido no
seio de uma visão cuja referencia principal é a busca pela aceitação social da
diferença. Tão pouco que a expressão “cultura surda” venha para dar forma e
visibilidade a essa diferença. De certa maneira, todas as pessoas envolvidas na
discussão- surdos ou pesquisadores- encaram essa concepção de cultura surda
com naturalidade. Sem duvida, tal designação de cultura tem causa e
desdobramentos. A responsabilidade acerca da noção de cultura surda é em geral
atribuída parte aos pesquisadores, que a legitimam, e parte aos surdos, que a
representam. Ou seja, o termo “cultura surda” retraduz uma interpretação da
realidade, e os pesquisadores, longe de esclarecer a questão, acabam também
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por produzir um discurso que legitima essa interpretação (SANTANA, 2007, p.22).

BERNARDINO (2000) esclarece as necessidades das famílias quando descobrem a deficiências auditivas de
seus filhos, buscarem um acompanhamento, e um contato com comunidades surdas, para que em contato
com outras pessoas surdas, ela possa ter um processo formal de aquisição de informações linguísticas e
socioculturais.

Contudo, as necessidades dos sujeitos surdos não se restringem às questões
linguísticas, mas abrange também sua forma visual de apreensão do mundo,
implicando a demanda de uma proposta curricular e pedagógica que leve em
conta as singularidades e característica dessa comunidade que, porém, não são
contempladas nessa forma de atendimento (GÓES, 2007, p.129).

Daí a importância da escola em disponibilizar o atendimento educacional especializado aos alunos surdos
através da língua de sinais, pois, assim como as línguas orais, possibilitam aos seus usuários discutir, avaliar
e relacionar temas relativos a qualquer ramo da ciência ou contexto científico possibilitando ao seu usuário
um desenvolvimento pleno. HARRISON (2000) afirma que essa língua fornece para a criança surda a
oportunidade de ter acesso à aquisição de linguagem e de conhecimento de mundo e de si mesma.

3.2 Língua Brasileira de Sinais

As línguas de sinais são línguas naturais e complexas que utilizam o canal visual-espacial, articulação das
mãos, expressões faciais e do corpo, para estabelecer sua estrutura. E de acordo com o que vem estabelecido
no Parágrafo único da Lei Nº 10.436, de 22 de Abril de 2002:

Entende-se como a Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação e
expressão. Em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com
estrutura gramatical própria, constitui em um sistema linguístico de transmissão
de ideias de fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil (MEC,
2002).

Para se comunicar através das Libras é preciso obter conhecimento na estrutura gramatical e também fazer
um estudo sobre os sinais a partir de, alguns processos de comunicações:

-A configuração das mãos se dá através da datilologia (alfabeto manual), bem
como outras formas que são realizadas pela mão predominante ou, em alguns
casos, pelas duas. Certas letras são usadas várias vezes para expressar uma
determinada palavra, porém, se diferem pelo ponto no corpo em que é expresso.
- O ponto de articulação é simbolizado através do local onde incide a mão
predominante, ou seja, o local onde é feito o sinal.

- O movimento da mão pode existir ou não, dependendo do sinal que irá
representar.
- A expressão facial é essencial para a compreensão real do sinal, pois na língua
de sinais a entonação é realizada através da expressão facial.
- Os sinais seguem determinadas orientações e direções. Por exemplo, ao
expressar o verbo IR e VIR, as direções são opostas. (CAIADO, 2010, p. única).

Segundo QUADROS (1997), a língua de sinais apresenta características complexas e recebe influências e
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modificações de acordo com a nacionalidade e até mesmo a regionalidade.

Apesar de no Brasil ter sido reconhecida no ano de 2002 através da Lei Nº 10.436/2002, a língua de sinais,
há séculos, já vem sendo utilizada por surdos de todos o mundo.

De acordo com CMERA (2012), a língua de sinais que é usada pelos surdos tem sua origem nos franceses
religiosos. E o primeiro religioso reconhecido como educador de surdos foi o Abade Michel de L’Épée que se
destacou na educação dos surdos por reconhecer a necessidade de usar a língua de sinais para ensinar a
crianças surdas.

A educação do surdo no Brasil é também de linhagem francesa (REILEY, 2004, p. 115). Esclarece que no ano
de 1885, o professor surdo Hemest Huet de Paris, a convite do então imperador D. Pedro II, chegou ao Brasil
e fundou a primeira instituição direcionada a educação de crianças surdas. O Instituto Imperial dos
Surdos-Mudos, atualmente conhecido com Instituto Nacional de Educação de Surdos (I. N. E. S).

Na fundação do instituto no Brasil, o método utilizado pelos professores foi uma imitação do que era utilizado
na França, ‘’Como o oralismo era feito na França, Hemest ao trazer o ensino para o Brasil procura focalizar a
leitura labial e a articulação da fala’’(ID, 2004).

Desta época em diante, muitas foram às lutas e as conquistas da comunidade surda do Brasil para os
reconhecimentos da Língua Brasileira de Sinais. De acordo com SOUZA (1998), a partir do momento em que
os surdos passaram a se reunir por meio de uma língua, passaram a ter a possibilidade de refletir sobre um
universo de discursos sobre eles próprios, e com isso conquistaram um espaço favorável para o
desenvolvimento ideológico da própria identidade.

Através dos sinais, podem-se apresentar atividades que envolvam trabalho de associações para a absorção
de conceitos ou explanações, de interpretação de dados, ampliando sempre o vocabulário dos alunos surdos,
possibilitando a inclusão de fato e de direito.

Este direito, segundo LIMA (2009), possibilita ao surdo no mundo globalizado, além de ser um sujeito
bilíngue, usuário de Libras e do Português escrito, um sujeito trilíngue para contatar informações que só
existem em língua escrita, em português ou outras línguas modernas, no caso a língua Inglesa.

4. CAMPO DE PESQUISA

O Colégio Estadual Governador Djenal Tavares Queiroz, localizado na rua Zaqueu Brandão nº 92, bairro São
José- Centro, na cidade de Aracaju, atende alunos do 8º ano do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º ano do
Ensino Médio. São disponíveis dois turnos, matutino e vespertino, e estão matriculados regularmente
quinhentos e sessenta alunos.

O colégio foi criado no governo de Albano Pimentel do Prado Franco através do Decreto Lei nº 17. 082.
Recebeu este nome em homenagem ao filho de Frei Paulo, o oficial do exercito que terminou sua carreira no
posto de General Djenal Tavares de Queiroz. Resaltando que existe outro colégio com o mesmo nome em
Moita Bonita – Se, sendo Colégio Estadual Governador Djenal Tavares de Queiroz.

Destes quinhentos e sessenta alunos matriculados um é surdo. É muito importante que as escolas possuam
esse atendimento para que seja amenizador a exclusão dos surdos na sociedade, contudo, as pessoas que
possuem algum tipo de deficiência devem ter direito a educação, pois, a educação é para todos. A família não
deve deixar de participar desta inclusão, assim assegurando um futuro pra o aluno.

5. ANÁLISE DOS DADOS

Para responder aos questionamentos deste trabalho foi realizada uma entrevista com a professora da
disciplina Língua Inglesa, do Colégio Estadual Governador Djenal Tavares Queiroz, a qual foi de suma
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importância para a fundamentação deste artigo.

Ao iniciar a entrevista foi perguntada a professora se havia alguma diferença na metodologia usada por ela,
nas aulas de língua inglesa, na sala onde o aluno surdo estudava. A mesma respondeu que não há diferença
nenhuma, pois existe uma interprete em sala de aula e quando o aluno surdo não compreendia algo,
solicitava a ajuda da intérprete para os possíveis esclarecimentos.

A segunda pergunta foi relacionada ao comportamento do aluno surdo em relação à língua inglesa. Foi dito
pela professora que a aluna não demonstra dificuldades, já que veio de outra escola onde já tinha contato
com a língua inglesa. Acrescentou ainda que de forma geral, a aluna responde as atividades de forma correta.

Quando indagada se existia alguma dificuldade na inclusão de alunos surdos em uma aula de língua inglesa. A
resposta foi: “A única dificuldade existente é quando vou trabalhar tradução (listening), como a aluna não
escuta, não pode existir o trabalho da oralidade”. Esclareceu, entretanto que o interprete se faz presente para
que nessas aulas ele possa passar para a aluna as palavras e a mesma faz associações destas.

A última pergunta foi direcionada à relação social do aluno surdo com os ouvintes, com a interprete, e a
professora. Ela respondeu: “É uma relação amigável, não há presença de descriminação, todos sabem se
relacionar muito bem, a aluna participa das atividades, inclusive dos projetos que a escola possui.”
Acrescentou inclusive que ela, está organizando o projeto do Hallween, e que a aluna surda, tem participação
efetiva neste projeto.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo os teóricos, a língua inglesa se originou devido aos dialetos que eram falados pelos povos
germânicos, e adentrou no nosso país com a vinda da Família real e a abertura dos portos comerciais.

Desde então, a língua inglesa passa a fazer parte do idioma falado no Brasil e estudar inglês. FREYRE (1922),
apud DIAS (1999), afirma que a presença da cultura britânica no desenvolvimento do Brasil, está presente
nos espaço, nas paisagens, no conjunto da civilização do Brasil. E afirma ainda, que é uma das culturas que
não podem ser ignoradas pelo brasileiro interessado na compreensão e na interpretação do Brasil.

A presença de palavras em inglês no nosso cotidiano enaltece a importância do aprendizado deste idioma e a
influência que exerce sobre a nossa cultura. E com o advento da globalização aprender inglês é fundamental.

Nas escolas brasileiras, o ensino de uma língua estrangeira é disciplina obrigatória, a partir da Lei de
Diretrizes e Base da Educação Brasileira Nº 9394/96; que no Art. 26 inciso § 5, deixa clara a necessidade da
língua estrangeira no ensino fundamental. Em relação ao ensino médio, determina que seja incluída uma
língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar (Inciso III).

A Portaria Ministerial nº 555, de 5 de junho de 2007, prorrogada pela Portaria nº 948, de 09 de outubro de
2007, determina as diretrizes para a inclusão de todos os alunos nos sistemas regulares de ensino no Brasil.
Em 2005, o Decreto nº 5.626/05, que regulamenta a Lei nº 10.436/2002, visando ao acesso à escola dos
alunos surdos, dispondo sobre o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua para alunos surdos e a
organização da educação bilíngue no ensino regular.

Como aluno regular das escolas, ao aluno surdo, é garantido como aos demais alunos, o direito ao currículo
integral, incluindo aí o aprendizado de uma outra língua, neste caso, a língua inglesa.

Baseado em todos os direitos garantidos por lei, foi verificado através desta pesquisa, que no Colégio
Estadual Governador Djenal Tavares Queiroz. De acordo com as informações obtidas através da entrevista
com a professora de língua inglesa, que o surdo não tem nenhum problema em aprender essa língua,
inclusive usando uma metodologia unificada.
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Foi constatado que existe uma boa relação do mesmo com os colegas ouvintes, e com todos os outros
profissionais. Entretanto, foi possível observar que a presença do intérprete é de fundamental importância
para o aprendizado dos alunos surdos.

As barreiras existem. Aprender uma nova língua é sempre algo complexo, principalmente, para alunos com
necessidades especiais, no entanto, o aprendizado de uma língua pode e deve ser realizado. Bastando para
isto, que todos os recursos sejam disponibilizados e, haja por parte da escola os recursos necessários para
que ocorra.
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