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RESUMO

O presente trabalho que versa sobre surdez na perspectiva sócioantropológica e educação bilíngue para pessoas
surdas teve como objetivo conhecer a proposta para uma educação bilíngue (LIBRAS – Português), para tanto,
procurou-se conceituar a surdez, pesquisar aspectos históricos e legais do atendimento da pessoa surda e apresentar
as recomendações legais para a construção da educação bilíngue em escolas que atendem alunos com surdez. A
visão sócioantropológica da surdez que caracteriza o surdo como sendo um sujeito de condição distinta,
primordialmente, em seu aspecto linguístico e cultural, sustentando a defesa da LIBRAS como primeira língua a ser
oferecida para as pessoas surdas. Sendo assim, o contexto educacional bilíngue, por sua vez, deve privilegiar a língua
de sinais (LIBRAS) como 1ª língua e a língua portuguesa, na modalidade escrita, como 2ª língua a ser aprendida pelos
alunos surdos.

Palavras-chave: Surdez. Educação Bilíngue. LIBRAS. Concepção sócioantropológica da surdez.

ABSTRACT

The present work deals with Deafness in perspective: a socio-anthropological and bilingual education for deaf people
had as objective to know the proposal for a bilingual education (LIBRAS and Portuguese), so, we tried to conceptualize
the meaning of deafness, the search for the historical aspects and the legal service of the deaf person and to present
the legal recommendations for the construction of the bilingual education in schools serving students with deafness.
Socio-anthropological of deafness that characterizes the deaf, as being a subject of a condition distinct, primarily, in the
aspect of the language and culture, supporting the defense of the LBS as a first language to be offered for the deaf
people. Thus, the educational context bilingual, in turn, should foster the language of signals (POUNDS) as the 1st
language and the Portuguese language, in the writing mode, as the 2nd language to be learned by deaf students.

Keywords: Deafness. Bilingual Education. POUNDS. Design: a socio-anthropological of deafness.

INTRODUÇÃO

Segundo o dicionário de língua portuguesa, Houaiss (2009), a palavra surdez significa característica ou condição do
que é surdo; ensurdecência; ausência, perda ou diminuição considerável do sentido da audição. Isto é, as pessoas
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com surdez possuem uma insuficiência do sentido da audição. De acordo com o documento da Secretaria de
Educação Especial, esse termo é compreendido da seguinte maneira: “A surdez consubstancia experiências visuais
do mundo. Do ponto de vista clínico comumente se caracteriza a surdez pela diminuição da acuidade e percepção
auditivas que dificulta a aquisição da linguagem oral de forma natural” (BRASIL, 2004). Recentes estudos acerca das
pessoas com surdez defendem a existência de dois modelos que caracterizam a surdez e o atendimento das pessoas
surdas, são eles: a perspectiva clínico-terapêutica e a perspectiva sócio antropológica da surdez.

Do ponto de vista clínico-terapêutico os surdos são vistos como deficientes, e para que seja constatada a perda (total
ou parcial) auditiva faz-se necessário um exame detalhado, denominado audiograma, realizado por profissional
capacitado, como por exemplo, o fonoaudiólogo. O diagnóstico clínico da perda auditiva classifica a surdez de acordo
com a intensidade medida em decibéis (dB), sendo classificadas em: perda leve (25 a 40dB), perda moderada (41 a
70 dB), perda severa (71 a 90dB), perda profunda (acima de 90dB) e os sujeitos diagnosticados com audição normal
possuem de 0 a 25 decibéis, segundo Aragon & Santos (2015). Para se aprofundar no diagnóstico sobre a perda
auditiva, seguindo as orientações do Manual de Procedimentos em Audiometria Tonal, Logoaudiometria e Medidas de
Limitância Acústica (2013, p. 12), faz-se necessário, conhecer também, o tipo de perda auditiva que está associada à
localização das estruturas prejudicadas do aparelho auditivo.

Conforme Aragon & Santos (2015, p.124), a orelha, órgão pelo qual captamos os sons, é dividida em três importantes
partes: orelha externa, orelha média e orelha interna. O processo de sonoridade inicia-se quando nossa orelha externa
capta as vibrações que em seguida são transferidas pelo pavilhão e pelo canal auditivo até o tímpano, fazendo vibrar
três ossículos (pequenos ossos: o martelo, a bigorna e o estribo); Enfim, as vibrações chegam até a orelha interna,
fazendo com que a cóclea se mova; então, sinais elétricos são emitidos pelas extremidades dos nervos auditivos e
comunicado ao cérebro. Cada pessoa surda possui características específicas, relacionada com o tipo de surdez, ou
seja, o local onde a lesão ocorreu. Nessa direção, Alves (2012, p. 83-84) destaca a surdez dividida em três tipos:
Surdez Condutiva, na qual a lesão está localizada na orelha externa e/ou média; essas lesões podem formar barreiras
impedindo que os impulsos nervosos comuniquem o cérebro. Ou seja, este tipo de lesão faz com que as vibrações
sonoras não consigam chegar até a orelha interna; Surdez Neurossensorial, nas quais as perdas auditivas são
irreversíveis e as lesões ocorrem na orelha interna (cóclea e/ou nervo auditivo), causadas, geralmente, por lesões
advindas da meningite, rubéola materna e de causas genéticas; Surdez Mista quando as lesões ocorrem tanto na
orelha externa e/ou média, como na orelha interna.

Diante disso, com relação ao modelo clínico-terapêutico da surdez, Bisol e Sperb afirmam que:

O direcionamento dado por profissionais da saúde e da educação se centra na reabilitação:
a perda auditiva traz consequências ao desenvolvimento psicossocial do surdo, diminuindo
consideravelmente sua capacidade de adaptação social. Deve-se tentar a cura do
problema auditivo (implantes cocleares, próteses) e a correção dos defeitos da fala por
meio da aprendizagem da língua oral. O pressuposto de que a comunicação deva se dar
pela via oral perpassa esse tipo de entendimento a respeito do desenvolvimento da criança
surda (BISOL & SPERB, 2010, p. 8).

Na abordagem sócioantropológica de surdez. Nos trabalhos de Skliar (1998), Quadros (2004), encontra-se a
concepção denominada “visão socioantropológica da surdez”. Segundo esse conceito, os surdos constituem um grupo
minoritário de pessoas que se agrupam para discutir e opinar sobre suas vidas pelo fato de serem seres visuais; a
língua de sinais permite a comunicação e a interpretação de suas histórias e culturas. Prova disso é a forma como,
mesmo com a proibição do uso de sinais durante o domínio da proposta oralista, a comunidade surda conseguiu uma
forma de organização que permitiu o desenvolvimento e a ampliação da língua de sinais no mundo inteiro.

Nessa direção, a surdez é entendida como uma diferença cultural e linguística, que abrange significação política, de
modo a ser construída histórica e socialmente. A visão socioantropológica da surdez tem em Skliar (1998) o seu
principal difusor. Nela, o autor apresenta uma ideologia diferente da visão clínica, abordando o paradigma social,
cultural e antropológico da surdez e aprofundando os conceitos de “bilíngue” e “bicultural”. Nessa concepção, a
criança surda precisa adquirir a primeira língua de sinais de seu país − no caso do Brasil, a LIBRAS − e, por meio

15/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/surdez_na_perspectiva_socioantropologica_e_a_proposta_bilingue_de.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.2-10,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



dela, desenvolver a sua capacidade da linguagem e do pensamento, como suporte para acessar uma segunda língua,
no caso, a língua portuguesa.

Assim, uma pessoa surda é alguém que vivencia um déficit de audição que a impede de adquirir, naturalmente, a
língua oral-auditiva usada pela comunidade majoritária (ouvinte), construindo sua identidade assentada principalmente
nessa diferença. Para isso, utiliza-se de estratégias cognitivas e de manifestações comportamentais e culturais visuais
diferentes das pessoas que ouvem (BISOL; SPERB, 2010).

Essa exposição prévia do conceito de surdez faz-se importante porque nos remete ao entendimento de que cada
sujeito surdo possui sua história de vida única e de que coexistem diferentes formas de se conceber a surdez, em
diferentes fases da vida; nesta análise “No caso dos surdos: a classe social, idade, religião, cor/raça, origem e a
característica da educação a ele oferecida, podem trazer muito mais informações sobre a identidade desse sujeito do
que apenas a surdez” (NUNES 2015, p. 538).

2 BREVE PANORAMA HISTÓRICO DO ATENDIMENTO AOS SURDOS

A instrução de pessoas surdas se deu em meados do século XVI, onde alguns educadores eram solicitados pelas
famílias nobres para orientar, no que dizia respeito à fala e leitura, os filhos dessas famílias, em destaque, estão
educadores como o Espanhol, Pedro Ponce de Leon (1520-1584) e Thomas Braidwood (1715-1806), na
Grã-Bretanha. Leon usava como critério de ensino a dactilologia, escrita e oralização. Posteriormente, fundou uma
escola de surdos, mas em toda sua vida nada publicou o que consequentemente fez com que seus critérios de ensino
caíssem no esquecimento após a sua morte, seguindo os costumes da época, conforme assinala Strobel (2009, p.20).
“Thomas Braidwood abre a primeira escola para surdos na Inglaterra, ele ensinava aos surdos os significados das
palavras e sua pronúncia, valorizando a leitura orofacial” (STROBEL, 2009, p.22). Contudo, esse atendimento
educacional estava restrito às famílias abastadas da época sendo que aprender o ato da fala era a condição para
ganhar os bens e títulos como herança de suas famílias.

No ano de 1750, começou-se a pensar de forma mais abrangente no atendimento educacional às pessoas surdas;
dois grandes expoentes desse período foram o Francês, Charles Michel de l’ Epeé (1712-1789) e o médico alemão,
Samuel Heinicke (1727-1790).

Conforme Souza (1996, p. 4) Heinicke fora considerado o fundador da tendência oralista. Como defensor do oralismo,
Samuel Heinicke acreditava que a supremacia da voz era o ideal para orientar a pessoa com surdez. Em Strobel
(2009, p.21) temos que Samuel Heinicke criou, no ano de 1778, a primeira escola com métodos oralistas puro, em
Leipzig, onde, no início sua escola possuía apenas nove (09) alunos surdos que eram instruídos por meio de um
processo caracterizado fácil e lento, com entonação distinta e clara no ensino da fala em língua pátria e estrangeira.

De acordo com Abreu (2016), Michel de L’Epée foi o percursor da tendência gestualista. contribuindo para que mais
grupos de surdos tivessem acesso à educação e que o atendimento educacional alcançasse as classes sociais mais
desfavorecidas; em 1775 criou a primeira escola para surdos em Paris, na França, e ainda instruiu diversos
professores na educação de surdos; ainda, sobre a importante contribuição que teve Michel de L’Epée na história
educacional de pessoas com surdez, “Procurou instruir os surdos em sua própria casa, com as combinações de língua
de sinais e gramática francesa sinalizada denominado de ‘sinais metódicos’” (STROBEL, 2009, p.22). As contribuições
de Michel de L’Epée para a educação e, consequente, inserção de surdos na sociedade fora de extrema importância
pois viabilizaram a abertura de várias escolas tanto na França como em vários países da Europa, defendendo a
premissa de que para os surdos, também, é possível o acesso ao conhecimento.

Por outro lado está Samuel Heinick, sem deixar de ressaltar sua contribuição na educação de pessoas com surdez, a
proposta oralista. Acreditava que o uso de gestos e sinais prejudicavam a aprendizagem da fala pelos surdos. Dessa
forma, travava-se uma luta onde, de um lado, representando os surdos, surdos-mudos, estavam os gestualistas, com
destaque nas contribuições do educador francês Michel de L’Epée; e, de outro lado, representando aqueles que
defendiam a supremacia da voz, ensino da fala, onde devia-se formar um surdo oralizado, estava o alemão Heinick
com seu método oralista. Todavia, o método de ensino oralista foi ganhando profundidade e maior número de
adeptos.
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No caso do Brasil, de acordo com Monteiro (2006), em 1856, o surdo francês, professor Ernest Huet trouxe ao país o
alfabeto manual francês e alguns sinais que combinados aos sinais que os surdos brasileiros utilizavam como sistema
próprio resultou-se na Língua de Sinais Brasileira (LIBRAS); em 1857 inicia-se o Instituto dos Surdos-Mudos no Rio de
Janeiro o denominado, atualmente, de Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES. Por ser considerado um
centro de referência para o povo surdo possibilitou que saíssem dali divulgadores da língua de sinais. O INES,
também abrigava os surdos que viam de outras cidades do Brasil, funcionando como um internato. No Brasil
entidades preocupadas com a integração das pessoas com surdez, como por exemplo, a Federação Nacional de
Educação e Integração de Surdos – FENEIS, fundada em 1987. A FENEIS é uma entidade filantrópica, sem fins
lucrativos e tem como intuito promover ações políticas e educacionais com o objetivo de lutar pela garantia dos
direitos linguísticos, culturais, educacionais e sociais das pessoas surdas.

Outro grande acontecimento que marcou a história da educação dos surdos foi a realização do II Congresso de Surdo
Mudez em Milão (Itália), no ano de 1880, que teve como objetivo central, decidir sobre os rumos que iriam tomar a
educação dos surdos. “Durante os dias seis à onze de setembro de 1880, educadores de surdos, representantes da
Europa e da América, deliberaram que o método a ser empregado nas escolas seria o oralista, segundo registros
sobre o processo histórico da surdez, o referido congresso foi organizado, patrocinado e conduzido por adeptos do
oralismo puro, especialistas na área da surdez que eram assumidamente defensores do modelo oralista e aos
professores surdos foi negado o direito de voto.

Resultado disso foi que a língua gestual e/ou de sinais fora proibida, assim, como a participação de professores
surdos nas escolas, pois alegavam que o ensino através de sinais e/ou gestos prejudicava o aprendizado e fazia com
que as crianças se tornassem preguiçosas ao escolher o método de sinais ao invés de aprender o domínio da fala. A
imposição do método oralista nas escolas, como critério de ensino, causou desconforto aos sujeitos surdos. “Os
alunos surdos foram proibidos de usar sua própria língua ‘natural’ e, dali por diante, forçados a aprender, o melhor que
pudessem, a (para eles) ‘artificial’ língua falada” (SACKS, 2010, p.35).

De acordo com Dorziat (2006 apud Perli & Strobel, 2006, p. 20) eram “as técnicas mais utilizadas no modelo oral: o
treinamento auditivo, o desenvolvimento da fala e a leitura labial”. Essas técnicas não privilegiavam a aprendizagem
das pessoas com surdez, pois, as induziam à imitação da fala, adivinhação das palavras através da leitura labial, ao
processo forçado de aprendizado da fala. No entanto, observou-se que a quantidade de surdos diminuiu
consideravelmente nas escolas e, consequentemente, a qualidade e habilidades desses sujeitos também foram
afetadas; como confirma o trecho do documento a seguir,

As propostas educacionais, baseadas no oralismo, não conseguiram atingir resultados
satisfatórios, porque, normalizaram as diferenças, não aceitando a língua de sinais dessas
pessoas e centrando os processos educacionais na visão da reabilitação e naturalização
biológica (BRASIL, 2010, p. 7).

Em 1960, ressurgiam novos estudos e discussões acerca do uso de sinais na comunicação e educação dos surdos.
Devido ao insucesso do oralismo puro foi desenvolvida uma concepção de cunho pedagógico-educacional
denominada de Comunicação Total, onde uniu-se o oralismo com a língua de sinais com o propósito de gerar uma
nova forma de comunicação. Segundo o documento A educação especial na perspectiva da inclusão escolar (2010),
em seu quarto fascículo, a comunicação total consistia, basicamente, em conceber o surdo em sua condição natural,
isto é, enxergando a diferença através de suas características iminentes, ao instituir o uso de todo e qualquer artifício
que possibilitasse a comunicação, com vistas a desenvolver as interações sociais que valorizassem os aspectos
linguísticos, cognitivos e afetivos. “Na comunicação total, são utilizados recursos como: uso de sinais, leitura orofacial,
amplificação e alfabeto digital, podendo os surdos se expressarem nas modalidades preferidas” (ABREU, 2016,
p.34-35). Porém, o método de comunicação total fora passível de indagação, uma vez que não favorecia plenamente
as pessoas com surdez, em seus aspectos da vida cotidiana, como por exemplo, nas interações sociais, pois ainda
assim esse método de comunicação privilegiava o oralismo e pormenorizava o uso da língua de sinais.

Em defesa dos direitos dos surdos, em ambientes educacionais, após algumas tentativas sem resultados favoráveis,
começa-se a elaboração de políticas públicas para a educação de surdos no Brasil., culminando com a proposta de
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educação bilíngue de escolarização do surdo, na qual LIBRAS é oferecida como primeira língua e a Língua
Portuguesa, na modalidade escrita, como segunda língua.

3 LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)

A Língua Brasileira de Sinais -LIBRAS é um meio de comunicação que tem por objetivo possibilitar, além da
comunicação, a expressão das pessoas com surdez no Brasil. Esta, por sua vez, é assegurada via dispositivo
legal pela lei 10.436 de 24 de abril de 2002; a lei de LIBRAS é regulamentada pelo decreto 5.626 de 22 de
dezembro de 2005 que norteia o processo de incorporação da língua de sinais na formação dos professores, ou
seja, inclui a LIBRAS na grade curricular de formação destes profissionais.

A pesquisas realizadas por Quadros & Karnopp (2004, p. 31-) , constataram que as línguas de sinais são
carregadas, sim, de conceitos abstratos, ou seja, pode-se debater sobre política, matemática, economia entre
outros, em LIBRAS, preservando, claro, suas diferenças culturais; a língua de sinais não é universal.

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. Todas
as línguas são independentes umas das outras e as línguas de sinais possuem estruturas
gramaticais próprias, compostas de aspectos linguísticos: fonológico, morfológico, sintático
e semântico-pragmático. As línguas de sinais possibilitam aos seus usuários discutir,
avaliar e relacionar temas relativos a qualquer ramo da ciência ou contexto científico
(FASCÍCULO, 2010, p.14).

Percebe-se que a língua de sinais é considerada como o meio mais adequado para a comunicação, expressão e
outras formas de interação das pessoas com surdez com o meio social; esta prioriza o que o surdo possui de melhor
para se comunicar que é o canal visual-gestual. “As línguas de sinais apresentam-se numa modalidade diferente das
línguas orais-auditivas. São línguas espaço-visuais, ou seja, a realização dessas línguas não é estabelecida por meio
do canal oral-auditivo, mas por meio da visão e da utilização do espaço” (BRASIL, 2006). E ainda, “A LIBRAS, assim
como as outras línguas de sinais, é basicamente produzida pelas mãos, embora movimentos do corpo e da face
também desempenhem funções” (QUADROS & KARNOPP, 2004, p. 51). Podemos dizer, então, que o principal
instrumento utilizado na língua de sinais são as mãos; estas podem realizar movimentos em frente o corpo e no
espaço.

Relativo à fonologia da língua de sinais brasileira, existem três principais parâmetros de articulação fonológico, são
eles: Locação (L) ou ponto de articulação (PA): é o local e/ou ponto onde o sinal se localiza; pode ser um ponto fixo do
corpo ou no espaço; Movimento (M): é quando o objeto (mão) se articula de diversas maneiras; é um parâmetro
complexo, pois a mudança de um movimento pode dar novo significado ao sinal. O movimento, também, distingue
nomes de verbos e demais itens lexicais; Configuração de mão (CM): é a maneira como a mão se dispõe ao realizar
um sinal, como, por exemplo, ao realizar o alfabeto manual;

Percebe-se que em toda a trajetória histórica e educacional das pessoas com surdez começa-se o fortalecimento de
uma nova visão sobre a surdez, denominada concepção sócioantropológica; esta, por sua vez, supera a concepção
clínico-terapêutica, onde imperava a ideia patológica de deficiência, dividida em diferentes graus de surdez, visando a
possível reabilitação desses sujeitos.

A concepção sócioantropológica de surdez traz à tona a identidade e cultura surda e de acordo com Bisol & Sperb
(2010) baseia-se na concepção da diferença.

Com relação ao termo “cultura surda”:

[...] se refere a comportamentos, valores, regras e crenças, que permeiam e ‘preenchem’
nas comunidades surdas. Dentre os artefatos principais da cultura surda estão as
experiências visuais e as linguísticas que são essenciais para o povo surdo [...] a história
dos surdos, as piadas em línguas de sinais e expressões faciais/corporais, a literatura
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surda, a arte surda, a pedagogia surda e outros (STROBEL, 2008).

A comunidade surda luta para que a sua cultura seja reconhecida e respeitada em suas singularidades e com este
propósito a língua de sinais é defendida. “O modelo socioantropológico propõe que a surdez seja vista como uma
diferença cultural que seria basicamente análoga a de outras minorias étnicas e linguísticas” (BISOL & SPERB, 2010,
p. 8). Isto pressupõe que os surdos não são um grupo de pessoas com características homogêneas destacados pela
deficiência, mas constituem grupos com características heterogêneas e uma condição física distinta. Em favor disso a
LIBRAS se localiza num contexto de minoria linguística e diferenças culturais o que reforça a concepção
socioantropológica da comunidade surda.

A língua de sinais representa um avanço significativo nas formas de representação da cultura surda, em sua
identidade e formas de interação e convívio social na sociedade, rompendo com o paradigma de anormalidade e
segregação.

Com a amplitude dos estudos acerca das línguas de sinais surgiram, também, novas alternativas voltadas para a
educação de surdos, com destaque para a educação Bilíngue.

4 ATENDIMENTO BILÍNGUE PARA PESSOAS COM SURDEZ

Como visto anteriormente a língua de sinais, no caso do Brasil, a LIBRAS, é a língua de constituição das pessoas com
surdez, por ser consideravelmente a melhor maneira de comunicação, expressão, colaboração entre outras formas de
convívio que estes sujeitos encontraram ao longo da história, e quando incorporada por estas pessoas, seja no âmbito
familiar, educacional, enfim em suas relações sociais a língua de sinais é, ainda mais, potencializada como meio
favorável aos surdos. Nesse contexto, destaca-se o disposto no trecho do Decreto 5.626/05, a seguir:

Art. 2º [...] considera-se 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.

A lei 10.436/02, lei da LIBRAS, e o decreto 5.626/05 põem em debate a importância da singularidade linguística
das pessoas surdas, uma vez que, engloba todo um contexto envolvendo a vida desses sujeitos, inclusive em seu
âmbito educacional, como a exigência de profissionais capacitados para o ensino de alunos com a surdez, como o
professor bilíngue, instrutores surdos e os intérpretes de LIBRAS.

O decreto 5.626/05 que regulamenta a lei de LIBRAS, lei 10.436/02, considera a exigência da LIBRAS como
componente curricular (disciplina) de cursos que formam professores, como descrito no mesmo Decreto a seguir,

Art. 3º A LIBRAS deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de
formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos
cursos de fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e privadas, do sistema federal
de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.

§ 1º Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento, curso normal
de nível médio, o curso normal superior, o curso de pedagogia e o curso de educação
especial são considerados cursos de formação de professores e profissionais da educação
para o exercício do magistério.

§ 2º A LIBRAS constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais cursos de
educação superior e na educação profissional, a partir de um ano da publicação deste
Decreto.

Com destaque para o capítulo III do referido Decreto a abordagem se aplica ao modo como acontece a formação do
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professor e instrutor da LIBRAS que se aplica preferencialmente para as pessoas com surdez, isto é, os cursos de
formação terão que dar prioridade para a formação de profissionais surdos, como é explicitado nos artigos 4º, 5º e 6º
do Decreto 5626/05. Nesta análise, o professor do ensino da LIBRAS deve obter formação pedagógica (licenciatura
plena em Letras: LIBRAS ou Letras-LIBRAS/Língua Portuguesa) ao passo que ao instrutor da LIBRAS não há essa
mesma exigência, no entanto, este poderá exercer a função docente em cursos de educação superior após obter o
certificado de proficiência em LIBRAS, obtido por exame que é oferecido pelo MEC,

Art. 4o A formação de docentes para o ensino de Libras nas séries finais do ensino
fundamental, no ensino médio e na educação superior deve ser realizada em nível
superior, em curso de graduação de licenciatura plena em Letras: Libras ou em Letras:
Libras/Língua Portuguesa como segunda língua. Parágrafo único. As pessoas surdas terão
prioridade nos cursos de formação previstos no caput.

Já, para a formação do profissional que irá atuar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental este
deve possuir formação em pedagogia com proficiência em LIBRAS e Língua Portuguesa evidenciando ser um
professor regente bilíngue.

Em seguida, conforme o capítulo V do Decreto 5.626/05, que explicita as orientações para a formação do tradutor e
intérprete de LIBRAS – Língua Portuguesa; esses profissionais devem realizar o curso de graduação de nível superior
em Tradução e Interpretação, com habilitação em LIBRAS – Língua Portuguesa, ou a nível médio mediante cursos de
educação profissional, de extensão universitária e cursos de formação continuada oferecido por instituições de ensino
superior e instituições credenciadas por secretarias de educação.

Este Decreto, portanto, dá sustentação legal para o processo formativo educacional de pessoas com surdez e orienta
quais as medidas devem ser asseguradas ao alunado com surdez e/ou deficiência auditiva tanto em instituições
públicas quanto privadas do sistema de ensino federal, estadual, municipal e do Distrito Federal.

Dentro desta perspectiva, os movimentos e a luta para que os direitos das pessoas com surdez se concretizassem
foram buscando cada vez mais espaço, uma luta travada pelos direitos de uma minoria linguística para que a língua
de sinais fosse de fato instituída como língua de instrução no campo educacional com preferência pela abordagem
bilíngue de ensino.

Destaca-se desse modo o exposto no art. 22 do capítulo VI do decreto 5.626/05 sobre a organização de escolas
bilíngues:

Art. 22. As instituições federais de ensino responsáveis pela educação básica devem
garantir a inclusão de alunos surdos ou com deficiência auditiva, por meio da organização
de:

I - escolas e classes de educação bilíngue, abertas a alunos surdos e ouvintes, com
professores bilíngues, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental;

II - escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas a alunos
surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental, ensino médio ou educação
profissional, com docentes das diferentes áreas do conhecimento, cientes da singularidade
linguística dos alunos surdos, bem como com a presença de tradutores e intérpretes de
Libras - Língua Portuguesa.

§ 1o 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.

§ 2o Os alunos têm o direito à escolarização em um turno diferenciado ao do atendimento
educacional especializado para o desenvolvimento de complementação curricular, com
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utilização de equipamentos e tecnologias de informação.

§ 3o As mudanças decorrentes da implementação dos incisos I e II implicam a
formalização, pelos pais e pelos próprios alunos, de sua opção ou preferência pela
educação sem o uso de Libras.

§ 4o O disposto no § 2o deste artigo deve ser garantido também para os alunos não
usuários da Libras.

Dentro desses pressupostos, o Ministério da Educação por meio da Coleção “A Educação Especial na Perspectiva da
Inclusão Escolar ( BRASIL,20100” apresenta-nos, em seu quarto fascículo, um documento denominado “Abordagem
bilíngue na escolarização de pessoas com surdez”, no qual traz uma proposta educacional inclusiva revelada por meio
da abordagem bilíngue de ensino que consiste, basicamente, em utilizar duas línguas: a língua de sinais, ocupando o
lugar de primeira língua (L1), considerada a língua de instrução dos alunos com surdez e a língua da comunidade
ouvinte, preferencialmente, na modalidade escrita – língua portuguesa, como segunda língua (L2).

E, por fim, o último momento do Atendimento Educacional Especializado está o ensino da língua portuguesa, que
deverá ser ofertado em horário oposto ao horário da sala de aula comum e em uma sala de recursos multifuncionais.
“O objetivo desse atendimento é desenvolver a competência linguística, bem como textual, dos alunos com surdez,
para que sejam capazes de ler e escrever em língua portuguesa” (BRASIL, 2010).

Considerando que o AEE por meio da abordagem bilíngue na escolarização de pessoas surdas visa a inclusão não só
em ambientes formais de ensino, mas, também, no convívio social, o que se observa é que esse tipo de abordagem
requer uma exigência maior nas formas de organização e prática pedagógica da educação escolar desses alunos; em
suma, para a realização desses momentos didático-pedagógicos, onde há a articulação entre o ensino da língua de
sinais – LIBRAS – e da língua portuguesa para o ensino dos conteúdos curriculares que são trabalhados em sala de
aula comum. É imprescindível que haja profissionais capacitados nas áreas específicas, como assegura a própria lei
brasileira da língua de sinais e o decreto que a regulamenta e, além disso, uma devida parceria e articulação entre
esses profissionais no planejamento e execução das aulas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este estudo foi possível constatar que as pessoas com surdez se caracterizam pela sua condição física, linguista
e cultural distintas, o que não os impossibilitam de participar do convívio social como os demais sujeitos. Muito se
questionou durante o trajeto histórico sobre o que deveriam ser feito com os surdos, pois, questionamentos estes que
partiam de pessoas com condição inversa a dos surdos: os ouvintes; estes buscavam “jeitos” ou “maneiras” de
reverter a condição sensorial dos surdos.

Na antiguidade, para as pessoas ouvintes, ser surdo representava um desajuste, defeito, deficiência, anormalidade,
entre outros conceitos pré-concebidos, sendo que se aproximar, minimamente, do conceito de normalidade deveriam
buscar aprender o domínio da fala, mesmo que isso custasse anos de treinamento de forma intensamente artificial. O
conceito de surdez estudado neste trabalho nos remete a visualizar os surdos para além da deficiência,
enxergando-os como sujeitos capazes de intervirem na realidade e fazerem escolhas próprias. O tema “surdez” se
revelou complexo à medida que apresentou elementos fundamentais para um melhor entendimento sobre a perda
total da audição ou a deficiência auditiva.

Apresentou-nos uma nova concepção sobre a surdez, denominada de sócioantropológica, que está centrada em
valorizar o potencial da pessoa surda, em seus aspectos linguísticos e culturais; o lado linguístico potencializa a
modalidade viso-gestual como a maneira que melhor atende as necessidades de expressão e comunicação dessas
pessoas e, por outro lado, está a questão da singularidade cultural dos surdos que também deve ser vista e
respeitada. A incompreensão desses pontos pode, provavelmente, acarretar barreiras nas relações sociais das
pessoas com surdez, pois, constitui-se como empecilho para a construção da identidade do povo surdo. Dentro dessa
realidade está a língua de sinais, a LIBRAS, que é considerada a língua natural e uma forte ferramenta cultural dos
surdos, o que nos leva a constatar que a língua de sinais deve ser apresentada à criança o quanto antes possível,
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desde a infância e de preferência que a família e/ou os pais se familiarizem com a LIBRAS para intermediar o contato
da criança com a língua de sinais, já que a realidade familiar dos surdos podem ser diferentes, como por exemplo:
pais ouvintes e filho (os) surdo (os); pais surdos e filho (os) ouvinte.

Enfim, há, inquestionavelmente, a necessidade de espaços e momentos de educação especializada para os alunos,
especialmente, surdos. Estes espaços devem ir além da tradicional e/ou comum aula que é oferecida aos demais
alunos, com quadro e giz, pois os surdos necessitam de um ambiente que possuam materiais de apoio para sua
aprendizagem, como objetos que instiguem a capacidade viso-gestual e, além disso, não menos importante, de
profissionais preparados para mediar o processo educacional bilíngue desses alunos no contexto da proposta
educacional inclusiva.
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