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RESUMO  

A educação do surdo é tema em voga e tem sido muito explorada nos últimos 

anos, tanto de maneira isolada quanto na interdisciplinaridade de áreas, tais 

como a na Educação e nos Direitos Humanos. Este artigo objetiva desvendar a 

partir da fala de profissionais que lidam diretamente com o sujeito surdo no 

ambiente escolar como está ocorrendo a inclusão deste sujeito, tendo em vista 

a inclusão para a promoção dos Direitos Humanos. Pesquisa qualitativa com 

aplicação de entrevistas semiestruturadas com profissionais de duas escolas 

do município de Goiânia. Conclui-se que há esforços por parte legal, 

institucional e profissional para uma inclusão efetiva do sujeito surdo, mas 

estas ainda transparecem falhas resultando em um acolhimento falho no que 

diz respeito à dignidade humana.    

Palavras-chave: Direitos Humanos; Inclusão; Surdo. 

 

INTRODUÇÂO 

A palavra escola deriva do grego σχολή (scholē), de acordo com o 

dicionário etimológico há diferentes significados, entre eles: intervalo de 

trabalho, lazer para a aprendizagem; conversa debate; palestra; local de 

encontro para professores e alunos, lugar de instrução entre outros. Incluir (do 

latim includere), no sentido etimológico, significa conter em, compreender, fazer 

parte de, ou participar de.   

Ambas as definições são importantes neste trabalho, pois é o lócus e a 

ação qual será discorrida/discutida. Assim, falar em inclusão escolar é falar do 

educando, neste caso do educando surdo, que vivencia e participar daquilo que 

o sistema educacional oferece.  
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Tal interesse se justifica em função e preocupação quanto à inclusão do 

surdo a fim de ampliar as discussões a respeito do acolhimento e permanência 

dos surdos no ambiente escolar, que são garantidos por lei, além de contribuir 

com esta discussão dentro das áreas de Direitos Humanos e Educação tendo 

como pré-suposto a interdisciplinaridade entre elas. 

Estima-se que 15 milhões de brasileiros (as) possuem algum tipo de 

deficiência. Entretanto, em 2009, apenas 639.718 pessoas com deficiência 

estavam matriculadas na escola (IBGE, Censo Escolar, 2009). Outra questão 

ainda longe de ser solucionada é a inclusão de alunos com deficiência. Apenas 

36,7% das escolas públicas e 26,4% das escolas particulares incluem alunos 

com deficiência (IBGE, 2009). 

A partir desta preocupação e deste quantitativo propõe esta pesquisa é 

de cunho qualitativo com aplicação de entrevista semiestruturada com 

profissionais que lidam diretamente com o sujeito surdo, onde apontaremos 

como acontece a inclusão na realidade.  

 

UMA BREVE EXPOSIÇÃO: DIREITOS HUMANOS, DIREITO DA CRIANÇA E 
A INCLUSÃO 

O processo histórico da construção dos direitos humanos perpassa por 

várias revoluções burguesas. Estes processos históricos fundam a construção 

dos direitos civis e políticos cunhados pelo ideário liberal.  Direitos estes que 

nasceram da maturidade e do desejo da burguesia de tomar para si privilégios 

antes restritos ao clero e a aristocracia. Fuziwara (2013, p. 530) discorre que:  

A trajetória de lutas e conquistas desses direitos é a referência histórica para 
compreendermos a busca da liberdade individual e da ruptura com a dependência 
interpessoal, traço marcante da sociedade feudal, que ainda mantinha resquícios 
naquele capitalismo nascente. Nesse sentido, o contrato entre "pessoas livres" seria o 
elemento-chave para o avanço da sociedade, que passaria a ter novos proprietários (por 
aquisição, e não apenas por herança). Contudo, para a elaboração de regras nessa 
nova forma de relação social, os burgueses liberais também precisavam consolidar 
direitos políticos — de votar e de ser votado —, para romper com o comando da 
nobreza e do clero. Era preciso construir uma nova classe política e também era 
necessária a defesa da laicidade. Era preciso construir uma nova classe política e 
também era necessária a defesa da laicidade.  

Nesse sentido, Trindade (2003) discorre que a Declaração dos Direitos 

Humanos de 1949 foi resultado da correlação mundial de forças, pois sem a 

pressão dos países do bloco soviético e sem a ascensão operária que se 

alastrava pelo mundo, seria inimaginável a inclusão dos direitos econômicos, 
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sociais e culturais naquele documento. Quanto aos direitos da criança e do 

adolescente, é possível visualizar no documento os direitos fundamentais a 

partir do art.25°, § 2°, ao afirmar que, “[...] A maternidade e a infância têm 

direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro 

ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção”.  

De acordo com Paula e Paula (2014) é imprescindível apresentar uma 

definição de Direitos Humanos para que possamos situar histórico e 

socialmente a emergência de políticas de valorização destes direitos e a 

criação de instrumentos efetivos de direitos para proteção da criança e 

adolescente. Neste contexto definimos os Direitos humanos como: 

[...] os direitos fundamentais da pessoa humana, pelo progressivo 
reconhecimento pelas nações e instrumentos internacionais, da inerente 
dignidade de todo indivíduo, independentemente de raça, sexo, idade ou 
nacionalidade.Os direitos humanos podem ser apresentados sobre dois 
aspectos: por um lado, constituem restrições ao poder do Estado, e por outro, 
condições mínimas para uma existência digna, asseguradas a todo indivíduo. 

(PAULA e PAULA, 2014 p.1) 
 

Os direitos humanos muitas vezes se apresentam de forma diversa e 

fragmentada, contudo, CAMILO (2014 p. 634) destaca a importância de se 

considerar os direitos humanos em suas dimensões de universalidade, 

irrenunciabilidade, indivisibilidade, interdependência, interrelacionaridade, 

imprescritibilidade, inalienabilidade, historicidade, efetividade, aplicabilidade 

imediata, e vedação ao retrocesso.  

Para além dessas características dos direitos humanos a autora 

apresenta uma construção didática sobre o surgimento dos direitos humanos 

ao longo da história quando afirma que 

A classificação dos Direitos Humanos em gerações ou dimensões 
estabelece uma classificação de acordo com o surgimento cronológico 
desses direitos na história, assim, os direitos de primeira geração 
seriam os direitos civis e políticos (direitos de liberdade ou direitos 
negativos), localizados no século XIX, aqueles relacionados à vida, à 
propriedade, à liberdade, à igualdade (formal) e participação política, 
são relacionados à esfera do indivíduo; os direitos de segunda geração 
ou dimensão (liberdades sociais ou direitos positivos), datados do final 
do século XX, seriam os direitos sociais, econômicos e culturais como 
trabalho, moradia, educação, saúde e lazer que relacionados ao 
Estado lhe cobram prestações positivas; os de terceira geração ou 
dimensão (direitos de fraternidade ou solidariedade), desenvolvidos ao 
longo do século XX concomitantemente com a universalização dos 
direitos humanos, são os direitos à autodeterminação dos povos, à paz, 
à qualidade de vida, ao meio ambiente, à comunicação e à 
conservação do patrimônio histórico cultural humano, estão 
relacionados à alteridade ou à coletividade, não estão no indivíduo ou 
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no Estado, estão coletivamente agrupados ou difusos na sociedade, 
mas pertencem à cada indivíduo como parte de seu interesse difuso ou 
comum; os direitos de quarta geração ou dimensão, são os direitos do 
final do século XX e início do século XXI, relacionados à genética, à 
bioética e seus desdobramentos como clonagem, mudança de sexo, 
eutanásia, etc.; e por fim, os direitos de quinta geração ou dimensão 
seriam aqueles adstritos a temáticas como os direitos virtuais em razão 
da internet, e assim as questões sobre a imagem, honra entre outros; 
mas a partir da quarta geração essa classificação encontra menos 
seguidores e justificações para a sua divisão como a princípio teriam a 
primeira, segunda e terceira geração ou dimensão ao se tentar 
relacioná-las com os princípios liberté, egalité e fraternité da Revolução 
Francesa. Portanto, há que se compreender que da mesma forma que 
na História, nenhum momento histórico representa a superação de 
outro, são momentos distintos que levam à conquistas, contrastes, 
coerências e incoerências próprias ao seu tempo conforme o local 
onde acontecem.  
Esse tipo de classificação tenta comprimir ou considera que uma 
geração sucede a outra ou que cada grupo ocupa isoladamente 
diferentes dimensões de direitos, situação que limita a análise e 
compreensão de que, como fruto de conquistas históricas da 
humanidade em diferentes lugares e momentos, não se exauriram, não 
foram totalmente realizados e encontram-se em diferentes etapas de 
implementação por cada nação, povo, etnia e indivíduo, em termos de 
garantia, proteção e defesa, em razão disso, precisam diuturnamente 
compor a pauta do dia para que sejam fundamentados e assegurados.  
Portanto, os Direitos Humanos na atualidade compõem um rol de 
direitos e a uma cultura de direitos em expansão que não cabe 
retrocesso, justamente por tratar-se de direitos cujo exercício é a base 
fundamental da existência e convivência no planeta.(CAMILO, 2014 
p.104-105) 

 

No que tange aos Direitos humanos da Criança e do Adolescente vemos 

que além de gozar de todos os direitos inerentes ao homem em sua sociedade, 

à criança e ao adolescente são garantidos o princípio da prioridade, no qual 

proteção e satisfação devem ser asseguradas pelo Estado antes de quaisquer 

outros. A partir deste princípio evidenciamos em diversos documentos 

internacionais, como a Declaração dos Direitos da Criança em Genebra, de 

1924, Declaração Universal dos Direitos das Crianças, de 1959, e a Convenção 

das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, de 1989. 

 O Brasil adota a partir da Assembleia das Nações Unidas de 20 de 

novembro de 1959 a Declaração dos Direitos da Criança e ratifica através do 

art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 1º da 

Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935 e 1º do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 

1961. Com o passar do tempo estes documentos passam por reformulações, 

na área jurídica a partir da movimentação social de setores das ciências e 

práticas sociais culminando no Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990 
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a Política Nacional dos Direitos humanos de crianças e adolescentes e Plano 

Decenal dos direitos humanos de crianças e adolescentes (2011-2020).   

Considerando a historicidade dos Direitos Humanos, dos Direitos da 

Criança e outros tratados que tem como base a eliminação de toda e qualquer 

tipo de descriminação destacamos alguns eventos internacionais importantes 

para a inclusão, pois a partir destes movimentos houve construção de seus 

princípios. Em âmbito internacional destacamos os eventos: a Conferência 

Mundial de Educação para Todos, realizada em Jomtiem, na Tailândia em 

1990 e a Conferência Mundial sobre Necessidades Especiais (1988): Acesso e 

Qualidade, promovida pelo governo da Espanha e pela UNESCO, em 1994.  

Quanto ao direito humano à educação, destacamos que este foi 

reconhecido na Declaração e fortalecido como norma jurídica internacional, 

principalmente, pelo Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (artigos 13 e 14), da Convenção Relativa à Luta contra a 

Discriminação no Campo do Ensino, da Convenção sobre os Direitos da 

Criança (artigos 28 e 29) e do Protocolo Adicional à Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Humanos Econômicos, Sociais 

e Culturais (artigo 13).  

O SURDO E A SURDEZ 

Como um sujeito vulnerável, mas não é só por isso, o surdo é um 

cidadão brasileiro e um sujeito de direitos. O artigo 5º da Constituição da 

Republica Federativa do Brasil assevera que:  

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país; além da constituição o 
sujeito surdo como deficiente auditivo e como criança e adolescente somam –
se a carta magna o estatuto da criança e do adolescente, a lei de 
acessibilidade. (BRASIL, 1988) 

 

Outro documento assegura todos os direitos do sujeito.  De acordo com 

o Artigo 1º do relatório das Convenções sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, este dita como propósito “promover, proteger e assegurar o 

exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela 

sua dignidade inerente”. (BRASIL, 2014) 



7 
 

O mesmo documento conceitua que as pessoas com deficiência são 

“aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 

obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de 

condições com as demais pessoas”. 

Como uma deficiência sensorial temos a surdez. O Censo do IBGE 

(2010) aponta que o Brasil possui 4,6 milhões de pessoas com deficiência 

auditiva e 1,1 milhão são surdas, totalizando aproximadamente 5,7 milhões de 

pessoas. 

Como um ser humano e por isso diferente dos outros seres vivos, é 

constituído por várias dimensões sendo elas: biológica, psicológica, social, 

cultural e a cognitiva. Dimensões estas que são complexas. De acordo com 

Galvão (et. al 2013, p.196), frequente e vulgarmente as pessoas com 

deficiência são reduzidas às dificuldades intrínsecas da deficiência,  no caso do 

surdo, a audição, ou melhor, a falta dela. 

Partido deste conceito, a cultura surda configura-se a partir da 

percepção do surdo sobre o mundo, a fim de compreender as mudanças ao 

ponto de torná-lo acessível e habitável. Strobel (2008b, p.22) afirma que a 

cultura surda contribui ―ajustando-os com as suas percepções visuais, que 

contribuem para a definição das identidades surdas e das ―almas das 

comunidades surdas. “Isto significa que abrange a língua, as ideias, as 

crenças, os costumes e os hábitos de povo surdo”.  

De acordo com o decreto de lei 5626/05  em seu 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”.  Destacamos 

no mesmo documento a partir de uma visão médico quantitativa o 

Parágrafo único o qual considera “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” . (BRASIL, 2005)  

A partir de tais movimentos efetivados pelos surdos, em prol de sua 

cultura/língua, sendo reforçada pelo reconhecimento da Lei 10.436 de 2002, 

obrigando a inclusão da sua língua nos espaços sociais, não só ao sujeito 

surdo, mas a todos os portadores de alguma deficiência tornando assim 
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visíveis a sociedade.  Sánchez (1990 apud QUADROS, 1997) destaca as 

diferentes formas de comunicação, ressaltando a humana como superior, neste 

caso a Língua Brasileira de Sinais se encaixa no conceito abaixo:  

[...] comunicação humana é essencialmente diferente e superior a toda outra 
forma de comunicação conhecida. Todos os seres humanos nascem com os 
mecanismos da linguagem específicos da espécie, e todos os desenvolvem 
naturalmente, independente de qualquer fator racial, social ou cultural. 

(SÁNCHEZ, 1990, p. 17 apud QUADROS, 1997, p.45).. 

A nível estadual, destacamos algumas metas propostas pelo Governo do 

Estado  de Goiás, a fim de adequar o Plano Estadual de Educação- PEE, 2008-

2017 e cumprir inúmeras metas propostas pelo Plano Nacional de Educação 

PNE (2014-2014). De acordo com o documento: 

 O presente relatório visa apresentar o estudo documental realizado na capital 
goiana no contexto da Avaliação do Plano Estadual de Educação 2008 - 2017, 
que se propõe analisar as metas e objetivos estabelecidos e traçar 
recomendações. Tal estudo vem sendo realizada pela comissão estabelecida 
da Secretaria Regional de Educação (SRE), por meio do Departamento 
Pedagógico, com a participação de toda a comunidade escolar pública e 
privada. O debate estendeu-se ao âmbito municipal, por meio da realização de 
nove (9) plenárias e calcou o cume com a realização da Audiência Pública na 
qual as contribuições apresentadas foram avaliadas pelos representantes das 
entidades participantes. Para compor os textos-bases preliminares à discussão, 
foi utilizado como referência o Plano Nacional de Educação e o Plano Estadual 
Educação. As prioridades que se seguem são respaldadas nos diagnósticos 
consolidados, aqui apresentados, produzidos pelo coletivo que discutiram as 
bases deste Plano. Os resultados tangíveis de medidas concentradas no 
ataque dos problemas prioritários vinculam-se, necessariamente, a conjuntos 
de ações programáticas que, de modo direto ou mediato, envolvem vários 
segmentos do poder público e representações civis. (GOIÁS, 2015)  

 Destacamos algumas metas no que tange a Inclusão, ou seja, metas 

proposta na qual o surdo é contemplado. Estas se subdividem-se quanto 

mobilidade no ensino básico, superior e formação de professores sendo elas: 

                    Formação superior: 
Meta 4-Ampliar nas universidades e IES, habilitação específica, em 
nível de graduação e de pós-graduação, para formar pessoal 
especializado em educação especial. 
Meta 6-Incluir, nos cursos de formação de professores, conhecimentos 
sobre educação infantil, educação especial e educação de jovens e 
adultos. 

                   Formação básica do discente: 
Meta 4: Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) 
anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao 
atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede 
regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de 
salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 
especializados, públicos ou conveniados. 

                   Incentivos/sugestões: 
 1-Incentivar a inclusão de disciplinas nos cursos de licenciatura e criar 
cursos de pós-graduação mantidos pelo poder público relacionado ao 
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ensino-aprendizagem e ao atendimento educacional aos alunos com 
necessidades especiais. 2-Fomentar a educação inclusiva por meio de 
articulação dos centros multidisciplinares de apoio com profissionais de 
diversas áreas, para apoiar o trabalho dos professores da educação 
básica com os alunos com necessidades educacionais especiais. 3-
Apoiar e ampliar as equipes de profissionais da educação para atender 
os estudantes com deficiência, garantindo a oferta de professores do 
atendimento educacional especializado, de profissionais de apoio ou 
auxiliares, tradutores e intérpretes de LIBRAS, guias-intérpretes para 
surdo-cegos, professores de LIBRAS, prioritariamente surdos e 
professores bilíngues. 4)Incentivar e garantir financiamento de 
pesquisas científicas sobre gênero, orientação sexual e identidade de 
gênero, relações étnico-raciais e antirracistas, educação ambiental, 
educação quilombola, indígena, dos povos do campo, dos povos da 
floresta, dos povos das águas, ciganos, educação das pessoas com 
deficiência, pessoas jovens, adultas e idosas em situação de privação 
de liberdade e diversidade religiosa. 

 

Reforçando a importância dos trechos citados para que se compreenda 

expomos o surdo e a surdez a partir das diversas, leis, planos, decretos, censo 

e metas. Estes são resultados da inquietação e da luta da comunidade surda 

em prol da sua língua, cultura, educação e acessibilidade acima de tudo, ou 

seja um acolhimento por parte do pais o qual é cidadão. 

 

METODOLOGIA 

Pesquisa qualitativa com aplicação de entrevistas semiestruturadas com 

profissionais que lidam diretamente com o surdo na escola. De acordo com 

Minayo (2010, p. 57), o método qualitativo pode ser definido como: 

[...] é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das representações, 
das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que 
os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si 
mesmos, sentem e pensam. Embora já tenham sido usadas para estudos de 
aglomerados de grandes dimensões (IBGE, 1976; Parga Nina et.al 1985), as 
abordagens qualitativas se conformam melhor a investigações de grupos e 
segmentos delimitados e focalizados, de histórias sociais sob a ótica dos 
atores, de relações e para análises de discursos e de documentos. 

A amostra é constituída por entrevista de gestores/interpretes de duas 

escolas publicas do município de Goiânia, participaram da entrevista três 

pessoas, sendo uma Intérprete, uma coordenadora do Atendimento 

Educacional Especializado e uma fonoaudióloga da Equipe multiprofissional do 

da Secretária Estadual de Educação (SEE).  

Foram visitadas 6 escolas estaduais do município de Goiânia, as quais 

serão identificadas neste trabalho por letras A, B , C, D, E e F. Destas, uma 

estava desativada, em outras três os gestores/profissionais não poderiam 



10 
 

participar da entrevista no momento da visita e nas outras duas houve 

aceitação.  

Os critérios de seleção foram: ter alunos surdos matriculados, ter 

disponibilidade de tempo para a entrevista e assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido TCLE autorizando a gravação da voz. 

Foram criados como critério de exclusão, não ter aluno surdo matriculado, não 

ter disponibilidade para a entrevista. 

Trata-se de um trabalho de campo, com o objetivo de suscitar 

questionamentos de como esta acontecendo a inclusão do surdo. Para 

realização deste estudo, foi necessário o levantamento bibliográfico tendo 

como base as leis que protegem, estimulam e dão garantia aos surdos (Lei nº 

12.081/93, no 10.098/00 Art. 18; Lei nº 10.436/02 e o Decreto nº 5.626/05; 

Decreto nº 7.611/11), artigos e dissertações. O método utilizado foi a entrevista 

semiestruturada criada previamente pelo pesquisador/autor do projeto e a 

gravação foi feita através de um aparelho celular modelo Samsung SIII. As 

gravações foram transcritas. Elegemos para o tratamento dos dados a Analise 

de Conteúdo com a técnica de Analise Temática, as categorias serão 

categorizadas de forma não aprioristica. De acordo com Campos (2004), a 

categorização não apriorística, emerge do contexto das respostas dos sujeitos 

da pesquisa, o que inicialmente exige do pesquisador um intenso ir e vir ao 

material analisado e teorias embasadoras, além de não perder de vista o 

atendimento aos objetivos da pesquisa. 

As visitas tiveram duração em média de uma hora, uma hora e doze 

minutos, foram feitas na própria instituição de ensino e na sala da 

coordenação. O pesquisador chegava, se apresentava, apresentava a 

proposta, informava da gravação e pedia a assinatura do TCLE, somente após 

a assinatura se iniciava a entrevista. A entrevista concedida pela intérprete foi 

no período vespertino do dia dez do mês de abril e com as outras profissionais 

foi no período matutino do dia dezesseis de abril do corrido ano.  

Como marco teórico utilizamos a fenomenologia, cujo objetivo é buscar a 

essência da realidade pesquisada. De acordo como Lalande (1999, p. 397), a 

definição geral de fenomenologia seria:  
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[...] estudo descritivo de um conjunto de fenômenos, tal como eles se manifestam no 
tempo ou no espaço, por oposição quer às leis abstratas e fixas destes fenômenos, quer 
à realidade transcendente de que seria a manifestação, quer à crítica normativa da sua 
legitimidade.  

De acordo com Rezende (1990, p.46) ao considerar a educação um 

fenômeno, devemos começar por reconhecer que se trata de uma experiência 

profundamente humana, o autor ressalta que, todos os homens se educam, e 

só eles o fazem.  

ANÁLISE DA REALIDADE 

A educação/inclusão do sujeito surdo é um direito humano. Ao tratar a 

educação como um direito humano, destacamos que independe das condições 

econômicas dos estudantes, pois esta não se limita à condição social, nacional, 

cultural, de gênero ou étnico-racial da pessoa. O mais importante é conseguir 

que todas as pessoas possam exercer e estar conscientes de seus direitos. 

Nesse sentido, o tópico 2 do art. 26 da Declaração é fundamental na definição 

dos propósitos universais da educação. 

No Brasil há inúmeras leis e decretos que garantem o cumprimento do 

direito do surdo à educação, neste sentido destacamos inúmeros documentos 

promulgados criados nesta ultima década que garantem a ampliação no campo 

de atividades referente ao surdo, sendo elas: Lei nº 12.081, de 30 de agosto de 

1993, que antecede a Lei Federal nº 10.436/2002. Reconhecendo oficialmente 

no Estado de Goiás, como meio de comunicação objetiva e de uso corrente, a 

linguagem gestual codificada na Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS; Lei 

no 10.098, de 19 de dezembro de 2000 Art. 18: estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências, sendo da 

acessibilidade nos sistemas de comunicação e sinalização a parte que os 

beneficiam; Lei nº 10.436, de 24 de abril  de 2002: Lei federal que dispõe sobre 

a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, reconhecendo-a como meio legal de 

comunicação e expressão a LIBRAS e outros recursos de expressão a ela 

associados; Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005: regulamenta a lei 

no 10.436/02, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais – libras;  Decreto nº 

7.611, de 17 de novembro de 2011 que dispõe sobre a educação especial, o 

atendimento educacional especializado. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.626-2005?OpenDocument
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Acima vemos diversas leis, cada uma com um propósito e utilização, 

mas que convergem para uma melhor qualidade de vida do surdo, 

independente do lócus. E é pensado na convergência das leis que destacamos 

2 (dois) pontos a partir das categorias de análise e entrevista para discutirmos 

sobre a realidade enfrentada pelos educandos das escolas surdo. 

  

 CATEGORIAS DE ANÁLISE TRECHOS DAS ENTREVISTAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Co) responsáveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O ano passado eu estava com ele aqui nessa escola, 
na 5ª serie (ano). Só que eu pedi para a mãe, conversei 
com a diretora, com o coordenador pedagógico, 
conversei com quem era de direito, né?! Eu falei que 
não convinha passar ele para o 6ª ano. Tinha nota? 
Tinha, porque a professora foi dando nota para ele”. 

“É, eu corrijo na frente dele, falo que está errado, ele 
apaga e faz de novo”.  

“Eu não mando tarefa para casa, porque eu acho que 
ele não tem acompanhamento em casa. Então o 
acompanhamento dele é comigo”. 

“O professor tem que saber que ele é o professor do 
aluno e que esse processo de comunicação, essa 
relação Professor-Aluno não pode ter um intérprete no 
meio. E o fato de você não saber a língua do outro que 
você esta impossibilitado de tentar se comunicar, 
porque existe outros recursos na comunicação”.  

“Nós tivemos surdos que veio de outra escola que a 
interprete copiava a matéria para ela. Isso é papel do 
intérprete? Não! A aluna não tinha problema algum 
motor” 

“Seu aluno é surdo, custa aprender o sinal dele? É uma 
questão de respeito/acolhimento para com o outro na 
sua diferença, somos na verdade todos diferentes, 
igualdade não existe, então aprenda o sinal do seu 
aluno”. 

“O nível dele é baixo, mas isso é papel do intérprete? 
Não, não é. Mas eu me sinto, sabe? Eu me sinto bem 
fazendo isso” 

“Porque assim, não tem sentido eu ficar na frente dele 
traduzindo o que a professora esta falando e ele 
voando”  

“Eu sei que isso função minha. Eu tenho plena 

consciência disso, mas eu não posso fechar os olhos 

para uma criança que esta pedindo socorro” 
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Lócus  

“Sim, sou a única pessoa que sabe LIBRAS da escola, 
ou se sabem é só o basiquinho, mesmo” 
 
“Aqui como uma escola de tempo integral, acho que ele 
não pode sair. Assim, não pode sair... ou aqui deveria ter 
o AEE”. 
 
“Nós temos aqui na escola com relação aos alunos 
percebido uma pequena mudança, quanto ao respeito as 
diferenças...” 
 
“O ano passado eu estava com ele aqui nessa escola, 

na 5ª série (ano). Só que eu pedi para a mãe, conversei 

com a diretora, com o coordenador  pedagógico, 

conversei com era de direito, né?! Eu falei que não 

convinha passar ele para o 6ª ano. Tinha nota? Tinha, 

porque a professora foi dando nota para ele”. 

 Quadro I- Categorias e trechos de entrevista selecionadas para analise da realidade do surdo 

na escola. 

(Co)responsáveis, categoria que destaca os papéis e as ações 

desempenhadas pelos profissionais que lidam com o sujeito. A partir dos 

trechos apontamos a transferência de papéis, a responsabilização do 

profissional intérprete na educação do surdo e este profissional tomando 

decisões que extrapolam sua função. A legislação e o código de ética da 

profissão delimita essa responsabilização por parte do intérprete vista a partir 

dos trechos destacados no (QUADRO I). 

 De acordo com Quadros (2004, p. 29), o professor tem o papel 

fundamental associado ao ensino e, portanto, completamente inserido no 

processo interativo social, cultural e linguístico. O intérprete, por outro lado, é o 

mediador entre pessoas que não dominam a mesma língua abstendo-se, na 

medida do possível, de interferir no processo comunicativo. A mesma autora 

salienta que “cada profissional desempenha sua função e papel que se 

diferenciam imensamente”. O professor de surdos “deve” saber e utilizar muito 

bem a língua de sinais, mas isso não implica ser intérprete de língua de sinais 

ou a dispensa desse profissional.  

Outro fator importante sobre o primeiro ponto é a outorga de papeis, 

professores passam para o profissional interprete o papel para além da sua 

responsabilidade. Chegando até não perceber, não acolher o educando surdo, 

Rezende (1990 p. 48), afirma que a não percepção do sujeito o e suas 

dimensões elimina radicalmente aspectos importantes do sujeito.  
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O corpo homem não é um simples corpo, mas corpo humano, que só pode ser 
compreendido a partir de sua integração na estrutura global, ou seja no 
contexto o qual esta inserido. Para a fenomenologia, ao falar de aprendizagem 
humana, quer dizer que se trata, de aprender de maneira humana a ser 
homens para existirmos como tais. É o que se torna ainda mais claro que esta 

deve ser também uma aprendizagem significativa. (REZENDE,1990 p. 48)      

 Quanto a categoria Lócus destacamos esta visando apontar ações 

a serem desenvolvidas em prol do educando, Dorziat (1998), o 

aperfeiçoamento da escola comum em favor de todos os alunos é primordial. 

Esta autora observa que os professores precisam conhecer e usar a Língua de 

Sinais, entretanto, deve-se considerar que a simples adoção dessa língua não 

é suficiente para escolarizar o aluno com surdez. Assim, a escola comum 

precisa implementar ações que tenham sentido para os alunos em geral e que 

esse sentido possa ser compartilhado com os alunos com surdez. Mais do que 

a utilização de uma língua, os alunos com surdez precisam de ambientes 

educacionais estimuladores, que desafiem o pensamento, explorem suas 

capacidades, em todos os sentidos. 

De acordo com o meio em que o sujeito surdo está inserido, 

principalmente a escola, deve permitir e proporcionar trocas que sejam 

significativas, pois o educando com surdez precisa ser estimulado físico, social 

e cognitivamente, se não, terá seu desenvolvimento intelectual comprometido 

Poker (2001). Corroborando com este pensamento Damazio (2007) salienta 

que há inúmeras polêmicas em torno da educação escolar para pessoas com 

surdez. A proposta de educação escolar inclusiva é um desafio, que para ser 

efetivada faz-se necessário considerar que os alunos com surdez têm direito de 

acesso ao conhecimento, à acessibilidade, bem como ao Atendimento 

Educacional Especializado. Conforme Bueno (2001, p. 41), é preciso 

ultrapassar a visão que reduz os problemas de escolarização das pessoas com 

surdez ao uso desta ou daquela língua, e ampliar a discussão para outros 

campos que ainda não discutem a inclusão escolar do surdo. 

  

CONCLUSÃO 

Há falhas na inclusão do educando surdo no que diz a respeito à sua 

plena participação no sistema de ensino, na sua relação com a comunidade 
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educacional, na delimitação da função do intérprete, à falta de qualificação do 

professor para lidar com o educando surdo, à estrutura das instituições que 

lidam com o educando e nas instituições que acolhem este discente. 

Para alem destes pontos, no que tange aos direitos humanos, 

quanto à acessibilidade, igualdade de oportunidades há vários pontos que 

ainda precisam ser revistos e percebidos para que haja o efetivo cumprimento 

dos direitos destes educandos e uma aprendizagem significativa. 
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