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RESUMO 

 
Partindo da temática Educação para Pessoas Surdas no Brasil, esta pesquisa teve 
por objetivo analisar a educação para pessoas surdas no país. Refletindo sobre 
algumas das mudanças ocorridas no contexto educacional o qual as pessoas surdas 
estão inseridas. Este trabalho buscou contribuir para o aprofundamento sobre a 
importância da LIBRAS no Ensino Superior. A partir desse estudo obteve-se um 
levantamento sobre o número de pesquisas que se referem aos temas relacionados 
a Educação Bilíngue, Educação de Surdos, Surdez, Surdos e Deficiência Auditiva 
indexados na Base de dados Scielo Brasil. Diante disso, percebe-se o distanciamento 
de se concretizar a educação bilíngue para surdos no país. Para a realização desta 
pesquisa os procedimentos metodológicos foram pautados na coleta de dados por 
meio de revisão bibliográfica pertinente ao tema. Diante dos resultados, buscou-se um 
entendimento acerca do bilinguismo frente a educação para pessoas surdas. 
 
 

Palavras-chave: Surdez. Educação. Bilinguismo. Libras. Ensino Superior. 
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1 INTRODUÇÃO 

O interesse por conhecer as especificidades que envolvem os alunos surdos, 

ocorreu devido minha insatisfação sobre a curta e breve passagem, que a disciplina 

de Libras tem no curso de Pedagogia, tal qual nos leva a uma curiosidade tardia, pois 

muitos dos graduandos já estão encaminhados no seu tema de Trabalho de 

Conclusão do Curso, o que podemos considerar um dos fatores determinantes para a 

ausência de trabalhos sobre o tema. 

Essa questão motivou a busca por publicações online, disponíveis na base de 

dados Scielo Brasil, tais que envolvessem temas relacionados a Educação para 

Pessoas Surdas, para assim analisar e quantificar as pesquisas que tratam da 

Educação Bilíngue no país. 

Analisando a relevância das publicações relacionadas à Educação para Pessoa 

Surda no Brasil e mais especificamente, a recente denominação dessa esfera 

educacional, Educação Bilíngue, busco ressaltar a importância da formação docente 

em Pedagogia, a qual acarreta na ausência de trabalhos publicados sobre a Educação 

para Pessoas Surdas, no seu expressivo reflexo do descaso com essa área da 

educação representado no número de publicações sobre os temas relacionados a 

surdez. 

É importante considerar a realidade da Libras no Ensino superior e sua 

relevância na formação dos professores, para sua futura atuação como educador, na 

construção da possibilidade de inserção da Educação Bilíngue no ensino regular 

brasileiro. Embora como Silva. (2001) aponte, para o número crescente de pesquisas 

no campo da surdez, percebe-se ainda, que tais análises não correspondem a 

amplitude que envolve a questão da linguagem e escrita das pessoas surdas, pois 

ainda repousa uma compreensão limitada sobre a mesma. 

Deste ponto sigo refletindo sobre o despreparo dos pedagogos para lecionar 

aos alunos surdos, destacando a pouca abrangência durante o ensino superior de 

temas relacionados a surdez, os quais nos permitiriam o aprofundamento necessário 

sobre a educação das pessoas surdas, isso nos faz indagar sobre o preparo dos 
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docentes para lecionar aos sujeitos surdos que devem estar inseridos no ensino 

regular. 

Percebe-se que embora a questão da surdez seja a mais abordada no curso, 

ainda ocorre ligeiramente, mesmo possuindo um espaço próprio na Pedagogia, sendo 

que essa limitação é percebida nas diversas instituições visto que a Libras é oferecida, 

que ainda hoje as instituições de ensino superior se restringem a propor, como um 

breve contato durante os cursos de licenciatura. Essa realidade é nítida em nosso 

país, onde a Educação de Surdos ainda não dispõe a ênfase necessária para se 

promover uma capacitação adequada sobre a LIBRAS, distanciando-se 

consideravelmente da fluência desejada aos profissionais docentes. 

Portanto, para salientar as carências ainda presentes no ensino superior, que 

envolvem a necessidade da compreensão sobre como se promover a aprendizagem 

da pessoa surda e as limitações existentes para se efetivar essa aprendizagem de 

forma significativa, devemos nos debruçar sobre as ausências ainda presentes no 

ensino superior, para assim compreendermos quais ações precisam ocorrer, para que 

as devidas modificações sejam efetivamente positivas no ensino para pessoas com 

surdez. 

Este trabalho teve como objetivo geral, analisar quantitativa e qualitativamente 

o número de publicações relacionadas ao tema Educação Para Pessoas Surdas, com 

foco na Educação Bilíngue, até o presente ano de 2016, na Base de dados “Scielo 

Brasil”. Contemplando como objetivos específicos as seguintes proposições: 

 

● Analisar o número de publicações sobre a educação para pessoas surdas e 

temas relacionados a educação bilíngue para pessoas surdas, disponíveis na 

base de dados Scielo Brasil até 2016; 

● Relacionar o atual número de publicações relacionados a temas sobre a 

educação para pessoas surdas no Brasil com a formação no curso de 

Pedagogia. 

 

A pesquisa de caráter bibliográfico, de cunho quantitativo e qualitativo, teve 

como objetivo analisar as publicações disponíveis na Base de Dados, Scielo Brasil. 
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Sendo que foram elegidos temas que tratassem da educação para pessoas surdas no 

país, conforme relação abaixo, para proceder as buscas na base de dados citada:  

 

● Educação Bilíngue 

● Educação de Surdos 

● Surdez 

● Surdos 

● Deficiência Auditiva 

 

 

O trabalho é composto pela presente introdução, aqui apresentada no primeiro 

capítulo, já adiante no segundo capitulo, trago algumas das primeiras e mais 

marcantes iniciativas que propuseram a institucionalização da educação para pessoas 

surdas, sua chegada ao Brasil e o impacto das mesmas para a comunidade surda. 

No capitulo três, início uma proposta de análise sobre os dados encontrados 

referentes ao atual número de publicações que abordam a Educação de Surdos no 

Brasil, elencando como o tardio contato com a Libras no curso de Pedagogia interfere 

no contexto investigativo sobre o assunto. 

Para tanto por meio deste trabalho analiso a importância de se promoverem 

oportunidades de novas investigações sobre o tema, de modo que sejam promovidas 

condições reais para se despertar a curiosidade necessária para a elaboração de 

novos trabalhos e pesquisas.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Concepção de Surdez e a Educação de Surdos na História 

 

Durante o período medieval, no século XVI, se concebia a ideia de que as 

pessoas surdas não poderiam ser educadas, a possibilidade de os surdos serem 

inseridos socialmente ficavam restritas a curas milagrosas, de modo que foram 

registrados alguns relatos sobre tais milagres a respeito da surdez, sendo essa por 

muito tempo a única alternativa plausível para a aprendizagem dos surdos 

(LACERDA, 1998). Desse modo que ficava a cargo do sobrenatural a adaptação dos 

sujeitos surdos, que além do mais ainda recebiam denominações desagradáveis 

como a de imbecis e eram: 

 

[...] considerados como inúteis à coletividade. Devido a este fato 
enfrentavam o preconceito, a piedade, o descrédito, e até mesmo a 
denominação de loucos. De modo geral, quando analisamos as 
formas de tratamento oferecida às pessoas surdas percebemos que 
estas se desenvolvem em função da concepção do homem, difundida 
nos diferentes períodos do percurso da humanidade. [...] (MERSILIAN, 
VITALIANO, 2009, p. 3738)  

 

Sabemos que o Congresso de Milão, ainda hoje, é considerado um grande 

retrocesso para a educação dos Surdos no mundo, pois neste congresso estavam 

presentes 182 pessoas na maioria ouvintes (SILVA, 2006) representantes de vários 

países, incluindo Inglaterra, Canadá, Itália e Suécia que entre outros definiram nesse 

encontro a utilização do método oral como ideal, que deveria ser aprendido pelos 

surdos, pois para eles o método Gestual não era capaz de promover a reflexão aos 

surdos. 

Esse mesmo congresso reflete como as mais importantes decisões são 

tomadas em nossa sociedade desde muito tempo e ainda hoje. Pois nesse evento a 

maioria dos presentes eram ouvintes, sendo poucos adeptos do Gestualismo, 

portanto, um empasse bem injusto. 
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Os Oralistas firmavam suas teorias, apresentando sujeitos surdos que se 

utilizavam plenamente da fala para se comunicar, mas os próprios surdos que se 

utilizavam dos gestos, não eram chamados a um debate mais abrangente. Dessa 

forma a tomada de decisão sobre o método a ser utilizado para ensinar aos alunos 

surdos já estava previamente definido antes mesmo do Congresso começar 

(LACERDA, 1998). 

Atualmente estudos mais recentes mostram que: 

 
[...] as tendências de educação escolar para pessoas com surdez 
centram-se, ora na inserção desses alunos na escola comum e/ou em 
suas classes especiais, ora na escola especial de surdos. Existem três 
tendências educacionais: a Oralista, a Comunicação Total e a 
abordagem do Bilinguismo. [...] (BRASIL.2007, p.19) 
[...] é preciso ultrapassar a visão que reduz os problemas de 
escolarização das pessoas com surdez ao uso desta ou daquela 
língua, e ampliá-la para os campos sócio políticos. [...] (BRASIL. 2007, 
p 15). 

 
 

As primeiras iniciativas de ensino para pessoas com surdez, surgiram na 

França, com a idealização do Abade Michel de l’Épée, que propôs um modelo 

inovador de educação para as pessoas com surdez; 

 

[...] A peculiaridade do Abade Michel de l’Épée era de ter conseguido 
criar uma estrutura aberta a todos, cujos alunos podiam receber um 
ensino institucionalizado e estruturado, reconhecendo-os como 
cidadãos. Com o trabalho de Michel de l’Épée, reconhece-se a 
institucionalização da escola através de uma lei adotada nos dias 21 
e 29 de julho de 1791, durante a Revolução Francesa que reconhece 
aos surdos o estatuto de cidadãos e o direito a receber um ensino 
digno. [...] (BERNARAB, OLIVEIRA, 2007, p. 2). 

 

No Brasil, o primeiro estabelecimento de ensino destinado a atender alunos 

surdos, surgiu com o aval de D. Pedro II após a iniciativa do francês Hernest Huet, 

que era um discípulo de I’Épée, que justamente com sua chegada se promoveu o uso 

da LIBRAS no Brasil a partir do ano de 1857. O novo estabelecimento Instituto de 

Meninos Surdos Mudos, começou a funcionar no mesmo ano, e recebeu várias 

denominações, a mais representativa foi a alteração para Instituto Nacional de 
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Educação de Surdos, deixando de lado a denominação anterior, essa mudança 

refletiu sobre o ideário de modernização da década de 1950. 

Com a iniciativa de Hernest Huet, foi elaborada e apresentada a primeira 

proposta de ensino para surdos no país, nesse documento continha quais as 

disciplinas seriam aplicadas para esse público, sendo Língua Portuguesa, Aritmética, 

Geografia, História, Doutrina Cristã, Língua Articulada, entre outras estavam a leitura 

de lábios. 

Mais adiante no ano de 1962 chegava ao país, o doutor Manuel Magalhães 

Couto, habilitado pelo Instituto em Paris, que passou a dirigir o ISM (Instituto dos 

Surdos Mudos) que teve sua edificação definitiva somente em 1915. 

Naquele momento o atendimento era bastante precário e não havia os recursos 

adequados para ensinar aos alunos surdos adequadamente. Também em 1962 passa 

a ser fundamentado o direito das pessoas deficientes ao sistema geral de ensino, 

conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, Lei nº 4.024/61. 

No Brasil um movimento liderado por pessoas surdas, buscou em 1980 

oficializar a Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS. Dando início no ano de 1993, à uma 

longa batalha pela legalização em âmbito federal da lei 10.436, a qual só foi 

regulamentada no ano de 2002. 

O modelo segregado de Educação especial, foi questionado de forma rigorosa 

durante a década de 1980, o que motivou as investigações sobre novas alternativas 

pedagógicas, a serem implantadas nas escolas regulares, de modo que essas 

abrangessem também alunos com necessidades especiais e não somente aqueles 

ditos “normais”, (GLAT, 2005): 

 

[...] A partir do processo de democratização da escola, evidencia-se o 
paradoxo inclusão/exclusão quando os sistemas de ensino 
universalizam o acesso, mas continuam excluindo indivíduos e grupos 
considerados fora dos padrões homogeneizadores da escola. Assim, 
sob formas distintas, a exclusão tem apresentado características 
comuns nos processos de segregação e integração, que pressupõem 
a seleção, naturalizando o fracasso escolar. [...] (BRASIL, 2005). 
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Desde 2003, o MEC tem buscado por meio um esforço conjunto, praticar o 

programa de Educação inclusiva, que visa permitir acesso de todos os brasileiros à 

uma educação inclusiva. Nessa mesma perspectiva de inclusão educacional, foi 

implantado em 2008 o Plano Nacional de Educação Inclusiva, no qual regulamenta 

normas e critérios para o acesso de pessoas com deficiência. O documento propõe   

sobre a formação dos docentes e gestores, trabalhando na aprovação e elaboração 

de leis que dão aporte para verbas de projetos.  

Atualmente conforme o censo realizado em 2010, pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística-IBGE estima-se que existam no Brasil cerca de 9,7 milhões de 

pessoas com Deficiência Auditiva (DA) sendo;  

  

[...] Deficiência auditiva – Incapacidade auditiva (mesmo com o uso de 
aparelho auditivo, se a pessoa o usar) dividida em: Incapaz de ouvir 
(pessoa se declara totalmente surda), Grande dificuldade permanente 
de ouvir (pessoa declara ter grande dificuldade permanente de ouvir, 
ainda que usando aparelho auditivo) ou alguma dificuldade 
permanente de ouvir (pessoa declara ter alguma dificuldade 
permanente de ouvir, ainda que usando aparelho auditivo). [...]. (IBGE. 
2010) 
 
 

 É importante percebermos que a exclusão só é percebida pela sociedade, 

quando a inclusão não acontece. É fato que embora a Política Nacional de Educação 

Especial venha se apresentando no cenário nacional com maior ênfase ainda não se 

efetivou (GLAT, 2005). 

  Portanto há a necessidade de analisarmos com maior cuidado a atual 

formação docente, precisamos elencar as possibilidades presentes na atual educação 

de surdos e reconhecer quais são as reais ausências que ainda marcam presença no 

atual contexto escolar de inclusão, para que estes sejam de fato superados. 

 

2.2 A importância da Formação Docente na Educação dos Surdos  

 

Ao educando de Pedagogia cabe a necessidade do maior acesso possível às 

diferentes possibilidades de ensino. É extremamente necessário ensinar aos 
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diferentes sujeitos de nossa sociedade. Porém, sabemos que essa clareza não se 

edifica durante o ensino superior. O aprender a ensinar é algo engrandecedor e 

necessário a todos os docentes, mas há uma limitação nítida para a atuação dos 

educadores que percebem muito tardiamente. 

Aprendemos a ensinar para um público restrito, aos ditos “normais”, o que não 

condiz com a realidade escolar, que vai além dos alunos incluídos atualmente nas 

escolas públicas do Brasil, como discorre Oliveira (2013) ao fundamentar-se em 

Antônio Nóvoa (1999): 

 

[...] a crise existente na profissão docente, descrevendo as 
dificuldades e desvalorização que abarca o professorado. Apesar de 
ter estado submetido a grandes pressões demográficas e sociais 
desde meados do século XX, o ensino não sofreu transformações 
estruturais tão significativas como as de outras profissões. A profissão 
docente estagnou em comparação a outras profissões perante a 
sociedade vigente, a qual não investe o suficiente na educação, por 
não ser algo prático, com utilidade em curto prazo pregado pela lógica 
estatal [...] (OLIVEIRA. 2013, p. 226) 

 

Essa lógica afeta tanto as edificações escolares, como os profissionais que 

atuam no contexto escolar. Aos educadores Bilíngues, cabe propor uma 

aprendizagem significativa para os alunos surdos, porém a realidade atual das escolas 

ainda permanece distante da desejável, muito mais, quando se trata da inclusão dos 

alunos surdos no ensino regular devido a atual formação docente, que ainda depende 

da pós-graduação em Libras para que os docentes estejam habilitados a propor 

ensinar aos alunos surdos, como no decreto 5626 que regulamenta sobre a disciplina 

de Libras: 

 

[...]Art. 10.  As instituições de educação superior devem incluir a Libras 
como objeto de ensino, pesquisa e extensão nos cursos de formação 
de professores para a educação básica, nos cursos de Fonoaudiologia 
e nos cursos de Tradução e Interpretação de Libras - Língua 
Portuguesa. 
Art. 11.  O Ministério da Educação promoverá, a partir da publicação 
deste Decreto, programas específicos para a criação de cursos de 
graduação: 
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I - Para formação de professores surdos e ouvintes, para a educação 
infantil e anos iniciais do ensino fundamental, que viabilize a educação 
bilíngue: Libras - Língua Portuguesa como segunda língua; 
II - De licenciatura em Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua 
Portuguesa, como segunda língua para surdos; 
III - de formação em Tradução e Interpretação de Libras - Língua 
Portuguesa. 
Art. 12.  As instituições de educação superior, principalmente as que 
ofertam cursos de Educação Especial, Pedagogia e Letras, devem 
viabilizar cursos de pós-graduação para a formação de professores 
para o ensino de Libras e sua interpretação, a partir de um ano da 
publicação deste Decreto. 
Art. 13.  O ensino da modalidade escrita da Língua Portuguesa, como 
segunda língua para pessoas surdas, deve ser incluído como disciplina 
curricular nos cursos de formação de professores para a educação 
infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental, de nível médio e 
superior, bem como nos cursos de licenciatura em Letras com 
habilitação em Língua Portuguesa. 

 

Se refletirmos com mais cuidado sobre a atual matriz curricular de Pedagogia 

e de outras licenciaturas, percebemos que as instituições brasileiras, ainda não 

possibilitaram o conhecimento almejado sobre a Libras, mas notamos que a mesma 

matriz nos direciona a buscar esse aprofundamento na pós-graduação da área, 

parecendo que a própria matriz compreende a impossibilidade de se concretizar tal 

saber no ensino superior. 

Com essa compreensão podemos questionar sobre o contato um tanto tardio 

com a educação de surdos que nos permite apenas um breve contato com a Libras 

durante o último semestre do curso, propondo uma breve compreensão da Libras, 

esta que não é suficiente para adquirirmos a fluência necessária da Língua de Sinais. 

 

[...] na maioria das instituições especiais os professores não utilizam 
uma língua compartilhada com seus alunos, ou seja, não dominam a 
língua de sinais e acabam utilizando uma forma de comunicação 
bimodal para ensinar, ou seja, usam a fala e alguns sinais 
concomitantes. Essa estratégia faz com que o surdo ou foque seu 
olhar para as mãos do professor ou para seus lábios. Se olhar somente 
para os lábios, compreenderá apenas parte da mensagem; se olhar 
somente para as mãos, não compreenderá a mensagem [...] 
(GUARINELLO. 2009, p. 104). 
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Isso nos permite compreender a importância de se reanalisar o atual currículo 

dos cursos de licenciatura no país. Pois, ao refletirmos especificamente sobre o 

entendimento que o curso de Pedagogia nos proporciona sobre a LIBRAS, há apenas 

uma breve introdução à Língua Brasileira de Sinais, a qual está muito longe do ideal 

adequado para a formação dos docentes, que atualmente ainda se preserva muito 

mais preparatória para a Educação Infantil, do que para quaisquer uma das outras 

ramificações presentes na educação, sendo reservada à Educação de Surdos, uma 

abordagem mais paliativa. 

Há ainda o argumento de que a Educação Especial, é vista como uma urgência 

a ser concretizada com a inclusão de “qualquer” aluno, sem nem mesmo levar em 

consideração as especificidades de cada educando, se é cego, surdo ou se possui 

alguma outra deficiência especifica.  

[...] O fato é que os órgãos governamentais legitimam o compromisso 
com a inclusão social, mas não provém recursos para o atendimento 
educacional das escolas públicas. O caso do uso da Língua de Sinais 
pelo surdo é um exemplo significativo, pois afirmar-lhes o direito de 
uso, não é apenas uma afirmação para que pais e professores 
aprendam essa língua, ou seja, a escola pode ou não adotar a 
educação Bilíngue[...]. (SILVA. 2001, p. 19) 

 

Sobre os argumentos da autora, ao nos atentar sobre a afirmação, ao uso da 

LIBRAS como uma “recomendação”, pois essa palavra permite à escola se recusar a 

introduzir a Educação Bilíngue, já precedendo um possível retrocesso. 

  Ter como opcional a utilização da Língua de Sinais, abre uma brecha para o 

descaso com os alunos surdos e reflete a falta de entrosamento entre o Estado, ao 

formular as leis que deveriam promover a inclusão dos sujeitos surdos de forma 

efetiva.  

Certamente ao desentendimento da sociedade, que deveria lutar para 

promover avanços reais para ao desenvolvimento dos alunos surdos, que ainda são 

vistos como uma minoria desprezada. Claro que a mídia também deve ser lembrada, 

ao não direcionar a população à buscarem seus direitos com clareza, lhes informando 

sobre quais caminhos seriam os mais adequados a percorrerem para adquiri-los. 
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Por fim a própria escola que erra, ao simplesmente aceitar-se passivamente 

diante das decisões legislativas, que são impostas sem maior esclarecimento, sendo 

que essas interferem diretamente no contexto escolar, mas as instituições de ensino 

não esclarecem os pais como tais decisões, irão interferir no cotidiano escolar de seus 

filhos, o que impede uma possível união de forças para busca de maiores conquistas 

sociais. 

 

2.3 Educação Bilíngue para pessoas surdas 

 

A Língua de Sinais é compreendida como a primeira língua das crianças com 

surdez, sendo ela, a responsável por lhes disponibilizar os instrumentos necessários 

para o seu conhecimento, tanto do conhecimento geral quanto o especifico da 

linguagem, que ao buscar e organizar os dados linguísticos, a criança se apoiará 

nessa mesma estratégia, linguística e cognitiva, que foi anteriormente adquirida por 

meio de sua língua natural, que em seguida irá transferir significados a essa língua. 

(FERNANDES apud SLOMSKI, 2010). 

Para Slomski (2010) isso demonstra o quanto a educação bilíngue é 

desafiadora para a educação, juntamente com os serviços que são fornecidos às 

pessoas surdas, pois por intermédio da língua de sinais, é que as pessoas com surdez 

se permitem obter um atendimento adequado as suas peculiaridades, permitindo-lhe 

acesso ao saber e à comunicação como meio de instrumento do pensar. 

 

[...]cabe aqui esclarecer que, quando se fala em educação para 
surdos, não se faz referência a um ensino formal do tipo escolar 
tradicional, metódico, sistemático, nem se pretende dizer que ela deva 
acontecer numa instituição particular, num local físico com 
determinadas características. O que se pretende dizer é que para a 
criança surda a educação oferecida pelo ambiente (no caso o que está 
formado por pessoas ouvintes e falantes de uma língua oral) não é 
suficiente, fato que requer uma intervenção educativa especial [...] 
(SLOMSKI, 2010, p. 19). 

 

 Para Lodi (2014) após a análise da pesquisa, a qual tratou das práticas de 

letramento desenvolvida por surdos, a autora argumenta sobre “o reconhecimento da 
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linguagem escrita da língua portuguesa, que se constitui como segunda língua para 

as comunidades surdas e que, para esta aprendizagem, a língua brasileira de sinais 

deve ser concebida como primeira língua”. Ainda como a própria autora discorre: 

 

[...] Reconhece-se ainda que a leitura da linguagem escrita da língua 
portuguesa, antecedendo práticas de produção escrita nesta língua, 
determinou que as crianças se apropriassem das formas da segunda 
língua e dos processos discursivos que a constitui em sua dinâmica 
viva, fato que, espera-se, venha a possibilitar o estabelecimento de 
uma relação com o português que os permita refletir sobre outras 
leituras, que lhes dê novas possibilidades de dizer nesta outra língua, 
não como algo pronto e fechado, mas como um processo que envolve 
a construção de sentidos em uma língua que não é a constitutiva das 
crianças [...] (LODI, 2014b). 

 

A educação Bilíngue no Brasil permanece como um ideal que se pretende ser 

concretizado, mas que se "deveria" levar em consideração as diferenças e 

individualidades dos sujeitos, mais ainda, deve-se valorizar (SILVA, 2001). A LIBRAS, 

a língua natural dos surdos como o meio de comunicação dos mesmos que as: 

 

19. Políticas educacionais deveriam levar em total consideração as 
diferenças e situações individuais. A importância da linguagem de 
sinais como meio de comunicação entre os surdos, por exemplo, 
deveria ser reconhecida e provisão deveria ser feita no sentido de 
garantir que todas as pessoas surdas tenham acesso à educação em 
sua língua nacional de signos. Devido às necessidades particulares de 
comunicação dos surdos e das pessoas surdas/cegas, a educação 
deles pode ser mais adequadamente provida em escolas especiais ou 
classes especiais e unidades em escolas regulares (Declaração de 
Salamanca, 1994). 

 

E ser como o é, como está apresentada na LBD 9.394/1996 efetivando a 

Educação Especial como parte integrante não só dos documentos redigidos, que não 

somente em teoria se efetive tal ideia, que não só conste como um ideal que se coloca 

a própria palavra (deveria) que se apresenta como algo ocorrido no passado, mas não 

totalmente concluído, a qual é utilizada na Declaração de Salamanca. 

Porém os estabelecimentos de ensino que atendem esses sujeitos de direito, 

são obrigadas a fazê-lo, mas não recebem recursos adequados para tornarem tal 

atendimento de fato eficiente, podendo prejudicar consideravelmente o aprendizado e 
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o desenvolvimento desses sujeitos. Pois a realidade encontrada nas salas é bem 

diferente da apresentada, da exigida no decreto.  

Atualmente, alguns dos profissionais que atuam nas escolas regulares não 

possuem a formação específica em Libras. Para esses o mais próximo desse ideal se 

restringe a breve passagem que a disciplina de Libras lhes proporcionou em apenas 

um semestre do curso de licenciatura, e evidentemente essa realidade nos atenta para 

os possíveis atrasos que esses profissionais poderão causar na aprendizagem dos 

alunos surdos. 

 

[...] é próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, a aceitação do 
novo que não pode ser negada ou acolhido só por que é novo, assim 
como o critério de recusa ao velho não é apenas o cronológico. O 
velho que preserva sua validade ou que encarna sua tradição ou 
marca uma presença no tempo continua novo. Faz parte igualmente 
de pensar certo a rejeição mais decidida a qualquer forma de 
discriminação[...] (FREIRE, 2015, p. 36). 

 

Desse modo devemos considerar as diversas ações que se pretende efetivar 

para a inclusão dos alunos surdos no ensino regular, sendo que algumas dessas 

ações não parecem ser devidamente eficazes, já que a educação especial que se 

mantem a margem da sociedade há um longo tempo. O que compreendemos como 

positivo é a interação entre alunos com alunos ouvintes, porém essa relação favorece 

muito mais os alunos ouvintes, já que dessa forma eles passam a compreender parte 

da diversidade social. 

Mas devemos nos lembrar que essa relação precisa promover mudanças 

positivas aos surdos, pois essas inovações devem favorece-los de alguma forma, não 

podem ser simplesmente aceitas e implantadas sem ao menos ser analisadas mais 

profundamente, essas mudanças necessitam serem efetivadas não por serem novas, 

mas sim por serem eficientes. 

Sendo assim a educação bilíngue deverá ser concretizada para avanços reais 

na educação de surdos, não para mero discurso ou aparências, que embora ainda 

não tenha encontrado a claridade necessária para ser concretizada. 
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Devemos refletir como os educadores Bilíngues se formarão, a Educação 

Especial ainda não se efetivou como experiência no ensino superior, para todos os 

cursos de licenciatura, pensarmos sobre os possíveis resultados que serão 

entendidos somente a longo prazo. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, cabe as escolas dispor os 

recursos necessários para o atendimento dos estudantes com necessidades 

especiais, que nos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas deverão estar de 

acordo com o: 

 

[...] § 4º No caso dos estudantes que apresentem necessidades 
diferenciadas de comunicação, o acesso aos conteúdos deve ser 
garantido por meio da utilização de linguagens e códigos aplicáveis, 
como o sistema Braille, a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e a 
tecnologia assistida, facultando-lhes e às suas famílias a opção pela 
abordagem pedagógica que julgarem adequada, ouvidos os 
profissionais especializados em cada caso [...] (BRASIL, 2013, p. 486). 

 

Ao falarmos de educação inclusiva, estamos tratando de um novo modelo de 

escola, um modelo no qual torna-se possível o acesso e a permanência de todos os 

alunos, onde os processos discriminatórios e seletivos são substituídos por 

procedimentos que identificam e dão fim as limitações da aprendizagem. 

Nesse sentido fica clara a importância de um profissional devidamente 

capacitado para trabalhar com os diversos alunos especiais que estão inseridos nesse 

ambiente escolar, por mais variadas ou específicas que as deficiências sejam, 

cabendo ao educador estar preparado para lidar com a diversidade que preenche sua 

sala de aula.  

Sabemos que existem muitas outras necessidades especiais que submergem 

no espaço escolar, estas que também possuem suas peculiaridades como; autismo, 

a Síndrome de Down e várias outras necessidades especiais, que nem mesmo foram 

mencionadas, mas que deveriam ter também seu tempo e seu espaço valorizado por 

suas especificidades, para assim atender a todos os alunos que as possuem, estes 

que poderão em algum momento adentrar o ambiente escolar. 
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A Educação Especial é compreendida como uma modalidade de educação 

escolar, entende-se como um processo educacional definido por uma proposta 

pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados 

institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos 

substituir serviços educacionais comuns, garantindo a educação escolar e promover 

o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam 

necessidades educacionais especiais em todas as etapas e modalidades da 

Educação Básica (BRASIL, 2001, p.39). 

Ao analisarmos a formação dos recém graduados, concluímos que não é 

possível que esse profissional atue imediatamente com alunos surdos, portanto cabe 

a esse profissional o entendimento de ir além do que os cursos de licenciatura lhes 

ofereceram, perceberem o outro da educação, perceber que esse outro possui 

limitações e que elas precisam ser compreendidas, para que assim possamos auxiliá-

lo nessa adaptação. 

A redação e a aprovação da Política de Educação Especial na Perspectiva 

Inclusiva e do decreto nº 5.626/05 datam desde 1990 no Brasil, período no qual a 

Educação Bilíngue era também apresentada no país. O decreto foi promulgado após 

a Língua Brasileira de sinais (LIBRAS) ser reconhecida como meio de comunicação e 

expressão dos surdos, que ocorreu a partir de lutas de movimentos sociais, esses que 

surgiram no Brasil por iniciativa de pesquisadores da área da educação para surdos, 

e de comunidades surdas 

As práticas educacionais mediadas por Intérpretes em Língua de Sinais têm 

sido e sempre foram um assunto polêmico, para Dorziat (2009) o ato de interpretar o 

processo educativo é uma questão bem complexa, pois vai além da transmissão de 

informações. A fidelidade da tradução ocorre na medida que se dá a compreensão do 

outro e da narrativa de outros, deixando a narrativa dos surdos, sujeita ao 

conhecimento cultural dos Intérpretes em Língua de Sinais; 

 

[...] o espaço educacional é essencialmente lugar de negociação de 
sentido, de pratica de negociação de significação. Por isso, os ILS são 
interpretes também da cultura, da língua, da história, dos movimentos, 
das políticas de identidade e da subjetividade surda [...] é um trabalho 
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que lida com as contradições e conflitos oriundos de suas 
representações ouvintes, mas também com as do mundo surdo [...] 
(DORZIAT, 2009. P. 72).  

 

A educação bilíngue precisa ocorrer por intermédio de professores bilíngues, 

pois a Libras necessita ser a língua de interlocução entre professores e alunos, de 

modo que ela será a língua de instrução responsável por mediar os processos 

escolares, já que a linguagem escrita da língua portuguesa não pode fazê-la, devido 

a sua materialidade, não podendo ser utilizada na relação imediata entre professor e 

aluno, o que nos permite compreender a importância de aprofundamento de 

professores realmente  licenciados para lecionarem aos alunos surdos por meio da 

Libras. 

No que se refere aos níveis de ensino, a educação bilíngue deve ser 

desenvolvida por educadores de diferentes áreas do conhecimento, mas que estejam 

cientes das singularidades de seus alunos e que tenham presentes nas classes, 

tradutores e intérpretes de Libras.  Ainda como consta, deve se fornecer o atendimento 

especializado às pessoas surdas, mas isso ainda é um grande desafio, pois a 

qualificação dos profissionais especializados depende diretamente de parcerias 

governamentais e não governamentais para o cumprimento desse objetivo (BRASIL, 

2007):  

 

[...]os sistemas de ensino devem organizar as condições de acesso 
aos espaços, aos recursos pedagógicos e à comunicação que 
favoreçam a promoção da aprendizagem e a valorização das 
diferenças, de forma a atender as necessidades educacionais de 
todos os estudantes. A acessibilidade deve ser assegurada mediante 
a eliminação de barreiras arquitetônicas, urbanísticas, na edificação – 
incluindo instalações, equipamentos e mobiliários – e nos transportes 
escolares, bem como as barreiras nas comunicações e informações. 
[...] (BRASIL, 2007, p. 13). 

 

Para a autora a Política de Educação Especial é compreendida como uma ação 

política, cultural, social e pedagógica, a qual segundo ela é desencadeada em defesa 

de todos os alunos, estarem juntos aprendendo e participando, sem nenhum tipo de 

discriminação.  
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A Política Nacional de Educação Especial Inclusiva compreende, à educação 

especial, nos processos educacionais dos alunos surdos, sabe-se que os marcos 

históricos dessa educação, trazem como referência à Lei nº10436/02 e ao Decreto 

5626, o documento traça as Diretrizes para a educação de pessoas surdas, pois a 

educação inclusiva, embora tenha os princípios que devam ser considerados, pois 

tratam de benefícios para todos os indivíduos pela convivência escolar, a 

transformação desejada não é a dos alunos, mas o que se pretende transformar de 

fato, que é o sistema educacional, este deve ser reorganizado para dar respostas as 

necessidades de todos estudantes (LODI, 2013). 

Para garantir o processo de inclusão, buscou-se uma reorganização estrutural 

e cultural dos sistemas de ensino, desse modo esses se tornariam incluídos de fato, 

e poderiam ter assegurado um tipo de atendimento que atendesse as especificidades 

educacionais de cada educando. 

 

[...] a Secretaria da Educação Especial (SEESP) e o Ministério da 
Educação (MEC) ao propor o Programa de Educação Inclusiva: direito 
a diversidade, o qual tinha como objetivo promover a formação de 
gestores e educadores, para a transformação dos sistemas 
educacionais e inclusivos, assim garantindo o direito dos alunos com 
necessidades especiais ao acesso e permanência com qualidade as 
escolas regulares (BRASIL, 2005, p.9). 

 

Embora houvesse de fato, um esforço, para que fosse superada a então 

separação entre educação especial e regular, o Governo Federal reconheceu em 

2007 que poucas transformações haviam ocorrido realmente, e ainda, havia uma 

contrariedade na concepção de transversalidade na educação especial, o que limitava 

então o cumprimento do princípio institucional, que prevê igualdade de condições para 

o acesso e permanência na escola e aos níveis mais elevados de ensino. 

Sobre a PNEE (Políticas Nacionais de Educação Especial): 

 

[...] a mesma foi construída a partir de um discurso, no qual o objetivo 
era valorizar os processos inclusivos dos alunos, estando estes sob a 
sua responsabilidade, que “a partir dos direitos humanos, do conceito 
de cidadania fundamentado no reconhecimento das diferenças e na 
participação social dos sujeitos” (BRASIL, 2008, p.1.). 
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Com isso o governo reafirmou por meio do Decreto Nº 6.094/07, a garantia de 

acesso e permanência dos alunos com necessidades educacionais especiais, em 

classes consideradas comuns no ensino regular, fortalecendo a inclusão nas escolas 

públicas. 

No Decreto nº 6.949 que promulga o documento, segundo consta no mesmo, 

“o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho 

de 2008, conforme o procedimento do § 3º do art. 5º da Constituição, a Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados 

em Nova York, em 30 de março de 2007”. No decreto consta que os atos 

internacionais em apreço, entraram em vigor no Brasil no dia 31 de agosto de 2008. 

No artigo 5º, a execução do PNE e de suas tarefas seriam objeto de 

monitoramento continuo e avaliações periódicas realizadas pelas instancias 

responsáveis, sendo: Ministério da Educação – MEC, Comissão de Educação da 

Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado 

Federal, Conselho Nacional de Educação – CNE e ao Fórum Nacional de Educação. 

O conceito de inclusão tem uma evolução sociohistórica, que aponta para a 

necessidade de se aprofundar o debate sobre a diversidade, isso implicaria na 

compreensão da lógica da heterogeneidade das diferenças, sendo estas individuais e 

coletivas, ainda mais para as especificidades dos seres humanos e nas diferentes 

situações vividas no ambiente escolar. 

É necessário analisar como se dará o ensino de Libras e compreendermos que 

não há outra forma de ocorrer que, se não por meio de tradutores e intérpretes de 

Libras/Língua portuguesa, que em algumas disciplinas haverá a mediação aos 

conteúdos de professores que não são usuários da Libras. 

Porém, o assunto não é abordado no documento. 

 

[...] há uma contrariedade sobre o atendimento disposto no decreto 
5.626/05 que descreve como garantia política que o desenvolvimento 
ocorra tanto na modalidade oral e escrita, quanto na língua de sinais, 
a autora lembra que o documento não descreve como o processo 
educacional na linguagem oral deverá ocorrer quando se trata de 
alunos surdos. Com isso fica claro a possibilidade dessa linguagem 
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ser também objeto de atenção no interior das escolas [...] (LODI, 2013, 
p.56). 

 

No dia 25 de junho, do ano de 2014, a presidente Dilma Rousseff sancionou a 

Lei 13.005, aprovando o PNE (Plano Nacional de Educação). O Plano Nacional de 

Educação, inclui também escola bilíngue para surdos em todo Território Nacional, 

possui vigência de dez anos contados, a partir da data de publicação. Ficando 

disposto no artigo 214 da Constituição Federal.  

No art. 2º trata da superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 

promoção da cidadania e a erradicação de todas as formas de discriminação. Sendo 

que consta no art. IX a valorização profissional dos educadores. E no art. 4º da lei 

13.005 afirma tomar como referência os dados coletados por meio da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios- PNAD, dos censos nacionais e demográficos da 

educação básica e do ensino superior, estes os dados atuais até a data da publicação 

vigente.  

O censo de 2010, nos chama a atenção, pois incluem crianças e adolescentes 

em idade escolar, demonstrando um número expressivo de pessoas com deficiência 

auditiva, que estarão nas escolas regulares. Quando nos atentamos para os dados 

fica clara a importância de mudanças concretas na Educação de surdos no Brasil.  

Percebemos a seriedade de se considerar mais os dados do censo 

demográfico do ano de 2010, pois o mesmo aborda a população residente, por tipo 

de deficiência, segundo a situação do domicílio por sexo e sobre os grupos de idade 

do Brasil a partir das pesquisas de amostras a domicílios. Foram registrados, 608.112 

pessoas que possuem alguma deficiência auditiva, 132.986 pessoas que possuem 

grande dificuldade e 30.897 pessoas não conseguem de modo algum, escutar. 

No anexo: 

[...] Estratégias e Metas da lei 13.005 consta na Meta 1.11 que deverá 
priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta de 
atendimento especializado complementar e suplementar de alunos 
com deficiência transtornos globais de desenvolvimento e altas 
habilidades e superdotação, assegurando a educação Bilíngue para 
crianças surdas e a transversalidade nessa etapa da educação básica 
[...]. (BRASIL, 2014). 
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Sobre as estratégias e metas, deve-se fazer outra reflexão, aceito que os 

Centros de Educação Infantil serão certamente o campo de atuação de parte 

considerável dos graduados em Pedagogia, nota-se conforme a lei 13005 evidencia, 

o atendimento deve ser prioritário às crianças com necessidades, portanto, o saber 

que os docentes possuem necessitam ser aprimorados. 

Deve-se considerar as particularidades dos alunos especiais, que se pretende 

incluir, pois a tão desejada inclusão, necessita de recursos físicos e humanos para 

ocorrer e se não forem disponibilizados adequadamente, o aluno não será excluído 

pela própria inclusão, isso devido a obrigatoriedade da mesma, que ocorre sem o 

planejamento e investimento ideal. 
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3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 A partir da seleção dos conceitos que seriam utilizados na busca inicial os 

primeiros resultados foram de fato surpreendentes, pois demonstrou números bem 

expressivos para alguns dos conceitos, sendo que o conceito que apresenta o menor 

número de publicações foi justamente o mais recente, a Educação Bilíngue. 

Na primeira coleta de dados observa-se um número bastante expressivo de 

publicações que se relacionam com temas pertinentes à Educação para pessoas 

Surdas. O que nos consente compreender neste gráfico é sobretudo, a significativa 

diferença dos números de pesquisas sobre os temas; Educação Bilíngue, Educação 

de Surdos, Surdos, Surdez e “deficiência auditiva”. 

Gráfico No. 01 

 

Com base nos argumentos de Lodi (2013) nos debruçamos sobre os dados 

obtidos na busca sobre educação Bilíngue, pois se esta é a proposta de ensino mais 

desejada se ela é de fato o ideal a ser concretizado, porque ainda são tão restritos os 

aprofundamentos sobre o assunto que são certamente do interesse de toda a 

sociedade. 
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Nesse primeiro gráfico, podemos perceber a significativa utilização do termo 

surdez nas publicações encontradas, pois foram registradas ao todo, duzentos e 

dezenove publicações. Lembrando que estes foram os primeiros resultados da busca 

por títulos que atendessem ao conceito Surdez.  

Nesses primeiros dados estão presentes números bastante expressivos de 

cada conceito utilizado na busca, sendo que deficiência auditiva possui sessenta e 

uma publicações, educação de surdos possuem uma diferença bem representativa 

diante dos os outros termos, com apenas quarenta e cinco trabalhos encontrados. Um 

pouco mais presente está o termo Surdos que contém cinquenta e oito trabalhos e o 

tema Educação Bilíngue, foi certamente o menos representativo de todos, pois foram 

encontrados somente oito trabalhos.  

 

Gráfico No. 02 

 

 

No segundo gráfico demonstra o conceito Surdez, que ao ser analisado com 

mais cautela, foram retirados cento e oitenta e uma publicações. Assim como o termo 

Surdez foi imensamente reduzido, os outros conceitos que são: Surdos, Educação de 
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Surdos, Educação Bilíngue e Deficiência Auditiva também se afunilaram de modo 

bastante considerável. 

Percebe-se ainda após a segunda análise, o conceito Surdez prevalece se 

evidenciando para outras áreas, que não a da Educação. Sendo um termo bastante 

utilizado na Fonoaudiologia, que também nos chama atenção nesse resultado é que 

são descritas 29 publicações, que direcionam a questão do Implante Coclear. Visto 

ainda que cerca de 140 publicações se dividiam na área da Psicologia, 

Otorrinolaringologia e diversos outros campos, que se direcionavam as áreas da 

saúde. 

Após a seleção foram retirados temas que não eram ligados a educação de 

surdos e preservados aqueles que ainda seriam utilizados na Fonoaudiologia e 

Psicologia que se atentavam ao objetivo da busca, restando ainda noventa e dois 

títulos que abrangiam o interesse principal de investigação. 

Com essa primeira análise restaram apenas cinquenta e nove títulos que se 

aproximavam do objetivo da pesquisa, nos permitindo considerar que o conceito 

surdez é bastante utilizado também na área da Educação.  

As publicações encontradas na base de dados Scielo Brasil, apresentam 

resultados importantes, que nos permitem concluir que o número mais expressivo de 

publicações é o conceito Surdez. Essa análise nos chama atenção pois ambos os 

termos são utilizados em nossa sociedade, porém, ao afunilarmos a pesquisa fica 

evidente em qual área o conceito de Surdez está mais presente, pois grande parte 

dos resultados são de interesse da Medicina. 

Essa questão nos atenta para um questionamento plausível, pois conforme a 

pesquisa tem andamento o número de pesquisas relacionadas a Educação de Surdos 

vai decaindo e vão sendo mais direcionados as outras áreas.  

É importante destacar que as publicações encontradas são bastante recentes 

pois datam de 1997, período em que aparece a primeira publicação referente ao termo 

Bilíngue, em 1998 se evidencia o termo educação de Surdos, no ano 2000 o realce 

mais uma vez é dado ao termo surdez que segue ganhando destaque até o ano de 

2015. 
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Embora o tema “Educação de Surdos” não apareça nos anos de 1999 a 2002, 

nos anos seguintes ganha seu destaque, o que parece ter promovido uma sensação 

de problema solucionado com a lei 10.436 de 24 de abril de 2002 e abre espaço para 

a relevância dessa discussão, ao tratar da obrigatoriedade do ensino da Língua 

brasileira de sinais nos cursos de Licenciatura. 

 Nesse contexto nota-se o modismo na elaboração de pesquisas, que se 

aprofundam a partir do interesse que despertam por sua obrigatoriedade e alcance 

midiático que possuem, mas não pela necessidade de se efetivar aos seus usuários. 

Aqui vemos o assunto aparecer somente em 2007, quando a discussão renovas sua 

força a partir do decreto 5.626/2005, que trata de regulamentar sobre a Libras, 

ultrapassando o conceito de surdez em 2013. 

 

Gráfico No. 03 

 

 

Com o Gráfico No. 03, é possível perceber que a Educação bilíngue busca seu 

espaço pois volta a aparecer em 1999, e mais adiante no ano de 2002, havendo um 

novo trabalho somente em 2005, reaparecendo nos anos de 2006 e 2007, mas sem 

trabalhos publicados com esse conceito até o ano de 2010 e mais uma vez não são 
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encontrados trabalhos publicados com esse conceito nos anos de 2011 e 2012, para   

reaparecer nos anos de 2013, 2014 e 2015. 

No gráfico Nº 3 está representada com clareza, a ainda escassa ausência de 

publicações sobre a Educação Bilíngue no Brasil, resultado esse obtido por meio dos 

elementos encontrados na base de dados Scielo Brasil. Tais dados nos apresentam 

a atual relevância das pesquisas sobre o conceito buscado o qual se restringe a 

apenas 8 trabalhos, os mesmos que se reduziram a seis publicações após a primeira 

análise. 

 

Gráfico No. 04 

 

 

 No caso da educação de surdos a primeira busca trouxe 45 trabalhos sobre o 

tema, mas ao afunilar os títulos, restaram 38 títulos que se tratavam do interesse da 

pesquisa. Porém, em uma nova análise foram retirados temas de outras áreas de 

interesse e restaram apenas 35 publicações, ao retirar títulos dois títulos que não 

atendiam ao objetivo da pesquisa, mais uma vez o número foi reduzido para 33 

publicações, sendo que estavam presentes no texto, títulos repetidos ao de outra 

busca por outro conceito desse modo restaram apenas 30 publicações. 
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Percebe-se que há inúmeros questionamentos presentes, tanto sobre a 

estrutura física das instituições, dos profissionais que atuarão com os sujeitos surdos 

e da utilização dos recursos necessários para a devida aprendizagem desses alunos.  

Sabe-se das peculiaridades que podem estar presentes nas salas de aula, até 

mesmo devido a individualidade desses alunos. Mesmo com questionamentos sobre 

qual a escola pública está ou não preparada para atender. Percebemos que ainda são 

apenas questionamentos e as instituições de ensino ainda não dispõe do 

aprofundamento adequado sobre a educação de surdos, isso é claramente 

evidenciado durante a formação docente.  

  

 

Gráfico No. 05 
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No Gráfico No. 05, logo a seguir, estão elencados os autores mais presentes 

até o ano de 2016, estes tratam do tema de Educação para pessoas Surdas, ou 

utilizam-se dos conceitos selecionados pela pesquisa sobre a Educação de Surdos, 

sendo estes, os autores com maior número de publicações encontrados.  

No gráfico podemos perceber que alguns autores possuem um maior número 

de publicações sobre a educação de surdos, é importante analisarmos que os 

mesmos que estão mais presentes na pesquisa como únicos autores de seu trabalho, 

em certas publicações eles são novamente encontrados como coautores de outros 

trabalhos. 

Como o caso de Cristina Broglia de Feitosa Lacerda, que além de suas 

publicações individuais, a autora também possui outros títulos em parceria com outros 

autores. Sendo três com Claudia Campos Machado Araújo, um título com Ana Paula 

Zerbato, outros dois com Alice Almeida Chaves Rezende e um com Dileia Aparecida 

Martins. 

As oportunidades que os deficientes auditivos encontram na educação básica, 

não atendem suas necessidades reais, no Decreto 5.626/2005 que tange sobre a 

educação especial para pessoas surdas e sobre o reconhecimento da Língua 

Brasileira de Sinais no país, torna obrigatória a disciplina de LIBRAS nos cursos de 

licenciatura. Quando trata da inclusão da LIBRAS como disciplina curricular: 

 

[...] 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. 

 

Certamente o grande complicador na aprendizagem dos alunos com surdez, é 

a atual condição das instituições de ensino do Brasil, que sem melhores alternativas, 

dispõe somente as condições que cada governo lhes proporciona, não promovendo 
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as oportunidades adequadas aos seus educandos, esses que o próprio Estado aspira 

incluir, como no parágrafo: 

 

[...] § 1o do decreto regulamenta que todos os cursos de licenciatura, 
nas diferentes áreas do conhecimento, sendo curso normal de nível 
médio, curso normal superior, 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. [...] (BRASIL, 2005). 

 

 

Percebe-se a forma como a Educação Bilíngue é apresentada no próprio 

decreto, o mesmo que aponta para a obrigatoriedade dos cursos licenciatura, 

demostra como os surdos não são incluídos em outros contextos de nossa sociedade, 

demonstrando por ele próprio os avanços e retrocessos embutidos na própria lei, 

evidenciando a problemática inclusão dos surdos que tarda avançar; 

 

[...] § 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. [...] (BRASIL, 2005). 
[...] Art. 14.  As instituições federais de ensino devem garantir, 
obrigatoriamente, às pessoas surdas acesso à comunicação, à 
informação e à educação nos processos seletivos, nas atividades e 
nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas 
e modalidades de educação, desde a educação infantil até à superior 
[...] (BRASIL, 2005). 

 

É necessário compreendermos como se dá a criação dos sentidos da pessoa 

com surdez, mas como concretizar essa ideia, se os profissionais que atuarão 

diretamente com os alunos, nas suas mais complexas e relevantes especificidades, 

não aprenderam durante sua formação como se dá a aprendizagem dos surdos. 

Os cursos de licenciatura habilitam os Pedagogos para lecionarem na 

educação infantil, séries iniciais do ensino fundamental, na gestão democrática das 

escolas, e ainda, permitem a possibilidade de atuarmos em diferentes espaços da 

Educação não Formal. Por isso é importante analisarmos o quão preparados estes 

profissionais estão, para operarem nos diferentes campos de ensino e principalmente, 

com os sujeitos que nele estão inseridos. 
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Mas ao obtermos essa breve apresentação a LIBRAS, é que nos permitimos 

refletir sobre o que essa ausência de contato com as pessoas surdas nos promove.  

Sabemos que a compreensão da surdez só ocorre de fato, se formos instigados a nos 

aprofundar nas questões que norteiam a realidade das pessoas surdas. Mas se não 

temos qualquer contato direto com alunos surdos, de que modo seremos levados a 

buscar respostas sobre a particular realidade desses alunos, isso nos permite concluir 

a real fragilidade do curso de Licenciatura em Pedagogia. 

 

[...] os alunos surdos, contudo, ainda se deparam com alguns 
obstáculos, entre os quais, o preconceito no ambiente educacional e 
o despreparo de alguns pedagogos em lidar com suas necessidades 
de aprendizagem. Esses obstáculos humanos são mais difíceis de 
romper do que as adaptações físicas no ambiente. A mudança de 
postura frente a esses alunos depende de um trabalho complexo de 
conscientização desses profissionais da educação (professores e 
gestores), bem como os demais alunos, comunidades e outros 
envolvidos nos trabalhos da escola. [...] (ALMEIDA, 2012, p. 13). 

 

Percebe-se ao adentrarmos essa área da educação, que os graduandos e 

futuros pesquisadores, já estão há algum tempo elaborando o projeto de pesquisa 

para o Trabalho de Conclusão de Curso, o que podemos considerar ser uma das 

causas, para o número pouco expressivo sobre temas relacionados à Educação para 

Pessoas Surdas, mais ainda quando tratamos especificamente da Educação Bilíngue. 

 É importante compreendermos, que para ocorrer mudanças efetivas na atual 

Educação brasileira, destinada as pessoas com surdez, essas modificações, precisam 

contemplar todos os níveis de ensino, ir além da Educação Básica e promover aos 

futuros docentes, a capacitação enfaticamente necessária a todos os educadores, 

para assim se estabelecer a Educação Bilíngue no Brasil. 

 Com base nos elementos coletados através da pesquisa, percebemos a 

primeira publicação é resultante do termo “Deficiência Auditiva” no ano de 1997, sendo 

que os outros termos: Educação de Surdos, Educação Bilíngue, Surdez e Surdos 

surgem a partir de 1998, sendo encontrado poucos trabalhos até o ano 2003, período 

em que os números de pesquisas começam a se tornar mais abrangentes. 
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Existem alguns pesquisadores da área, que discordam da Política Nacional de 

Educação, pois a proposta da inclusão dos alunos surdos, no sistema regular de 

ensino é considerada contestável segundo os mesmos, pois têm-se o argumento de 

que a educação para pessoas surdas se constitui como um campo específico do 

saber, o qual se distancia consideravelmente da área da Educação Especial. (LODI, 

2013). 

O capítulo VI, do Decreto 5.626/2005, trata da garantia do direito à educação 

das pessoas surdas ou, como deficiência auditiva estando no: 

 

[...] 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. [...] (BRASIL, 
2005) 

 

Ao iniciar a graduação deveríamos vislumbrar as diversidades que compõem 

as salas de aulas, pois certamente haveria um número mais expressivo de 

graduandos na busca por aprofundamento na área da Educação Especial. 

 Se pudéssemos indagar mais prematuramente sobre a questão da surdez e 

das outras diversas deficiências existentes, nos permitiríamos buscar respostas que 

só as pesquisas sobre o assunto poderiam nos evocar, mas percebe-se que as 

disciplinas presentes nos primeiros anos de licenciatura em Pedagogia, que 

antecedem os projetos de pesquisas e estão ainda muito direcionados à uma 

Educação Infantil excludente. 

Devemos compreender que a educação especial e a Educação infantil, estão 

amplamente ligadas, mas precisam ser trabalhadas em conjunto na formação 

docente, para a concretização da diversidade que está presente em todos os espaços, 

precisamos entende-la em todas as faixas etárias, portanto deveriam ser amplamente 



36 

 

 
 

trabalhadas nos mais variados contextos e abordadas em nas disciplinas de 

licenciatura em Pedagogia.  

As dificuldades enfrentadas pelas pessoas surdas precisam ser elencadas com 

maior ênfase e clareza, para que os docentes possam auxiliar seus alunos na 

construção de diferentes textos e na compreensão do seu próprio resultado.  

Sabe-se que as discussões sobre a Educação Bilíngue, estão previstas na lei, 

ao menos como costa; sendo um direito regulamentado, porém, a efetividade do que 

está colocado no Decreto 5.626/2005 ao tratar de intérpretes e tradutores, como 

profissionais cientes da singularidade linguística dos alunos surdos nas escolas 

regulares, isso não ocorre na prática e ainda se distancia por demais da sua 

efetividade. 

 

Gráfico No. 06 

 

 

Faz-se necessário compreendermos a importância da Educação de Surdos, ao 

permitir à pessoa surda, a apropriação do conhecimento. Sabendo da relevância que 

a LIBRAS representa aos surdos, pois é por meio dela que os mesmos se apropriam 

do conhecimento que o mundo lhes oferece. Percebe-se que ainda há muito, sobre a 
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Educação de Surdos para ser investigado, pois entre os conceitos utilizados na busca 

este foi o que de fato respondeu a pesquisa, já que dentre os 38 trabalhos encontrados 

este foi o que mais abrangia o conceito em questão. 

Após analisarmos os artigos encontrados com a utilização de Educação de 

Surdos foram apresentados inicialmente quarenta e cinco títulos, sendo que sete 

deles foram removidos pois estavam muito distantes do interesse principal da 

pesquisa e não se relacionavam com a Educação de Surdos. 

É preciso compreender como os surdos se apropriam do conhecimento do 

mundo, que lhes deve ser apresentado por meio da LIBRAS, pois como os ouvintes 

aprendem por meio da linguagem adquirida pela audição, os surdos se apropriam da 

linguagem por meio da visão, utilizando-se de gestos e se desenvolvem tanto no 

social, emocional e intelectual.  

Assim como os ouvintes, os surdos também aprendem por meio da 

comunicação, porém, por meio da comunicação visual, sendo a LIBRAS a principal 

responsável por esse desenvolvimento, portanto, a importância de lhes propor esse 

conhecimento.  

Após compreenderem a Língua de Sinais, os surdos podem transmitir 

mensagens com emoções e desejos, compartilharem sua compreensão e 

questionamento das coisas que os satisfazem ou incomodam. Dessa forma a 

importância de a Educação Bilíngue ser concretizada, ao promover ao aluno surdo a 

comunicação tão extraordinária a todos os sujeitos. 

Essa mediação ocorre nas salas de aula, onde o professor é quem atua como 

principal interlocutor no processo de aprendizagem dos alunos surdos, permitindo que 

a Educação de surdos se torne efetiva socialmente, mas também se torna necessário 

para aqueles que ali atuam, que se aprofundem constantemente, para atender o 

interesse daqueles que dela dependem, para que o conhecimento construído não se 

edifique na mesmice em que muitos docentes se permitem atuar, mas se enraíze na 

construção por meio de novos questionamentos sobre a educação de surdos, para 

que se amplie e se fortaleça a importância desse entendimento a todos os docentes. 

Considerando as publicações disponíveis sobre Educação de surdos foram 

encontrados 11 artigos que tratassem do tema de interesse. Conforme analisados 
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percebemos que todos eles apresentavam de fato, o trato na qual a busca foi 

direcionada. 

O Levantamento nos chama atenção devido ao espaço que a Educação 

Bilíngue vem adquirindo nos últimos anos, no Decreto nº 5.626/05, se regulamenta a 

Lei nº 10.436/2002, que visa dar acesso dos alunos surdos à escola regular, essa 

dispõe ainda sobre a inclusão da LIBRAS, como disciplina curricular, tratando da 

formação e da certificação de professores, instrutores e tradutor/intérprete de Língua 

Brasileira de Sinais, no próprio ensino da Língua Portuguesa, como segunda língua 

para alunos surdos e a organização da educação Bilíngue no ensino regular. 

Diferentemente das muitas tomadas de decisão que marcaram a história dos 

surdos, que ainda hoje é lembrada, por seus inúmeros retrocessos. Anteriormente os 

debates eram feitos pela maioria ouvinte, e não se convocava os mais interessados, 

como foi o caso da Declaração de Salamanca. A educação bilíngue vem sendo 

firmada devido as lutas constantes travadas pelos próprios surdos. 

Quadro No. 01 

Ano de Publicações 

 

Nº de 

Publicações 
Revista  

Antes de 1990 — — 

1999 1 DELTA 

2005 1 Educ. Pesq. 

2013 1 Educ. Pesq. 

2014 3 Educ. Rev. 

 

Neste quadro há a compreensão, de que o conceito de Educação bilíngue, é 

um conceito utilizado recentemente, pois o trabalho mais remoto entre os títulos, foi 

publicado em 1999, o que nos atenta para a importância desses primeiros trabalhos 

publicados, que abriram caminho para inúmeros questionamentos. 

Nota-se também que ao analisarmos os trabalhos encontrados durante a 

pesquisa, foram oito trabalhos encontrados inicialmente, porém, apenas seis 
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abrangem de fato a educação bilíngue para surdos, pois dois deles tratavam de temas 

de outros interesses.  

No Gráfico No. 07 estão presentes dados que tratam das revistas que 

publicaram os temas relacionados a educação para as pessoas surdas: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 07 

 

 

 

O primeiro conceito a ser utilizado na busca foi Educação Bilíngue e foram 

encontradas apenas oito publicações sobre o tema. Isso nos permite refletir sobre a 

falta de investigações sobre o assunto. Nessa primeira busca podemos perceber que 

o termo ainda está pouco relacionado a educação de surdos, devido ao termo estar 
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sendo mais utilizado nas últimas décadas, pois conforme consta na análise o primeiro 

artigo publicado que utiliza o termo Bilíngue data de 1999. 

Podemos analisar que a educação bilíngue nessa busca reflete a atual 

realidade a qual está bem distante do ideal de educação que se pretende efetivar, que 

de fato ainda não corresponde as necessidades dos alunos surdos, pois representa 

apenas 2% dos resultados. 

Esses dados representam com clareza a ainda escassa ausência de 

publicações sobre a Educação Bilíngue no Brasil, tais resultados nos apresentam a 

atual relevância das pesquisas sobre os conceitos buscados, os quais se restringem 

muito quando tratamos da Educação Bilíngue, registrando a apenas 8 trabalhos, os 

mesmos que foram reduzidos a seis publicações após a primeira análise. 

 Sabe-se que a aprendizagem dos surdos sobre a língua portuguesa, se dá em 

segundo plano e ocorre assim como para os ouvintes quando aprendem uma segunda 

língua, tendo como base a sua língua materna. É necessário que as crianças surdas 

se desenvolvam tão plenamente como as crianças ouvintes. O objetivo da Educação 

Bilíngue (Lacerda,1998) de que a criança surda tenha o mesmo desenvolvimento 

cognitivo que as crianças ouvintes e também desenvolvam uma relação harmônica 

com as mesmas, podendo ter acesso as duas línguas: a majoritária e a LIBRAS. 

É importante considerarmos que: 

 

[...] A proposta bilíngue traz uma grande contribuição para o 
desenvolvimento da criança surda ao reconhecer a LIBRAS como uma 
língua, com todo o potencial expressivo de uma língua oral e como 
instrumento de fortalecimento de estruturas linguísticas. O bilinguismo 
favorece o desenvolvimento cognitivo, alarga horizontes e amplia o 
pensamento criativo da criança surda. Ao abordar a questão da 
“cultura surda”, a proposta bilíngue chama a atenção para o aspecto 
da identificação da criança com seus pares, que lhe possibilita e 
permite construir a compreensão da sua “diferença”, e, assim, de sua 
própria identidade [...] (BRASIL, 2007, p. 07). 

 

 

 Contudo é necessário que se busque avanços reais, para a efetivação da 

Educação Bilíngue no Brasil, é preciso que as mudanças que se firmam por meio de 

leis, sejam concretas para o uso dos sujeitos de direito que dela dependem. Portanto 
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cabe compreendermos o papel que a LIBRAS representa na atual educação para 

pessoas surdas, ao permitir-lhes o desenvolvimento pleno de suas habilidades, 

cabendo a Educação Bilíngue promover tais oportunidades.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A inclusão dos alunos surdos no sistema regular de ensino é uma proposta 

defendida pela Política de Educação Especial, trata-se da presença da LIBRAS, nos 

espaços da sala de aula, entendida como sendo de responsabilidade dos tradutores 

e interpretes da língua, função a qual, não está clara no documento (LODI, 2013). 

Ao encontrar os trabalhos, percebe-se que os mesmos não são específicos aos 

questionamentos da pesquisa, grande parte dos resultados correspondem a 

publicações que são direcionadas a áreas que não são a da Educação de Surdos. 

Essa compreensão nos atenta para o número final da análise, que é bem pouco 

expressivo quando restam apenas os títulos que estão de fato relacionados a 

educação. 

Com isso pude concluir que os títulos encontrados com o termo deficiência 

auditiva, estão bastante direcionadas as diversas áreas da medicina, me atentando 

sobre uma reanalise para qual seria o termo mais adequado para tratarmos da 

educação para pessoas surdas.  

Com a pesquisa, podemos observar que ao buscar sobre os termos; surdos e 

surdez encontramos alguns dos mesmos artigos, que posteriormente surgem ao 

buscar Educação Bilíngue, num total inicial de 43 artigos, mas ao filtrar restaram 

somente 28 que não haviam sido citados anteriormente. 

Essas repetições nos colocam a par dos números inexpressivos de pesquisas, 

sobre a educação bilíngue, mais ainda, do amplo campo de pesquisa que permanece 

pendente sobre o assunto, que tanto necessita de aprofundamento para podermos 

explanar sobre a educação de pessoas surdas com maior clareza ou veracidade do 

assunto.  

Contudo compreendemos parte da atual problemática que envolve a Educação 

Bilíngue no Brasil, que se apresenta ainda muito tímida no contexto investigativo 

mesmo após dezoito anos da primeira pesquisa sobre o Bilinguismo as publicações 

sobre a temática não se evidenciaram, demonstrando a ausência de reflexão e 

efetividade da Educação de Surdos no país, visto que a mesma prevalece num 

contexto de poucos idealizadores, que buscam edificar as mudanças necessárias e 
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preserve a igualdade de direitos e oportunidades para uma minoria há muito 

esquecida . 
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