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RESUMO 

O presente estudo intitulado como Oficina de Libras para Crianças: Interações entre 
Criança Surda e Ouvintes tratou de elaborar, aplicar e avaliar as contribuições da 
aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como forma de interação entre 
crianças surdas e ouvintes que frequentam uma escola de Ensino Fundamental na 
cidade de Fraiburgo – SC, através de uma Oficina de Libras. Este estudo priorizou a 
pesquisa-ação com abordagem qualitativa e contou com a participação de 16 
estudantes, sendo 15 ouvintes e uma criança surda de uma Escola Pública Municipal 
da cidade de Fraiburgo/SC. Os dados foram produzidos a partir de: I - Observação 
com registros em caderno de campo e áudio visuais para mostrar antes do processo; 
II - Rodas de conversas com as crianças sobre o que já conheciam sobre a surdez; III 
- Aplicação da Oficina de LIBRAS e; IV - Observação final para avaliar a contribuição 
da Oficina na interação entre as crianças. Como resultado do estudo, foi possível 
observar que a Língua Brasileira de Sinais, favorece a interação entre as crianças 
surdas e ouvintes, e que ela é de extrema importância na inclusão da criança surda 
no ambiente escolar. Esta pesquisa compatibiliza com a prioridade assumida pelo 
Programa de Mestrado Profissional em Educação Básica – PPGEB da Universidade 
Alto Vale do Rio do Peixe e os resultados obtidos com a pesquisa foram, de 
proporcionar aos estudantes ouvintes e a estudante surda comunicação em sala de 
aula e demais espaços escolares, tendo em vista que a maior barreira na inclusão da 
pessoa surda é a falta dela. 
 
Palavras-chave: Surdos. Interação/Comunicação. Oficina de Libras. Inclusão. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

The present project, entitled Libras Workshop for Children: Interactions between Deaf 
Children and Hearing People, aims to evaluate the contributions of learning Brazilian 
Sign Language to the interactions between deaf and hearing children who attend an 
elementary school in the city of Fraiburgo - SC. This study prioritizes action research 
with a qualitative approach and had the participation of 16 students, 15 of whom were 
hearing and a deaf child from a Municipal Public School in the city of Fraiburgo. Data 
production will include I - Observation with audio visual recordings to record before the 
process; II - Rounds of conversations with children about what they already know about 
deafness; III - Application of the Workshop and IV - Final observation to assess the 
Workshop's contribution to the interaction between children. This research is 
compatible with the priority assumed by the Professional Master's Program in Basic 
Education at the University of Alto Vale do Rio do Peixe and the results obtained with 
the research were to provide hearing students and deaf students with communication 
in the classroom and other school spaces, having considered that the biggest barrier 
to the inclusion of the deaf person is the lack of communication. 
 
Keywords: Deaf. Interactions/Communication. Workshop Libras. Inclusion. 
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INTRODUÇÃO 

Este estudo está vinculado à linha de pesquisa Cultura, Ensino, Saúde e 

Formação Docente do Programa de Mestrado Profissional em Educação Básica da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP). A pesquisa teve como objetivo 

verificar as contribuições de Oficina em Libras como forma de interação entre uma 

criança surda e seus pares ouvintes de uma Escola Pública de Ensino Fundamental 

promovendo a participação de todas as crianças da turma nesse processo.   

Entende-se que a educação inclusiva implica numa reestruturação de todo o 

sistema educacional e, nos paradigmas existentes, para que a mudança seja efetiva, 

assim como refere-se à forma de participação e construção da vida tanto no ambiente 

escolar como na sociedade, faz pensar na maneira como nos relacionamos uns com 

os outros reconhecendo e respeitando, em nós e nos demais, as diferenças.  

Segundo Floriani (2017) um ambiente escolar, na perspectiva inclusiva, deverá 

oferecer qualidade à permanência com êxito destes estudantes onde haja mudança 

efetiva no comportamento da comunidade escolar e o reconhecimento do estudante 

com deficiência como sujeito de direito igual a todos.  

A perspectiva da educação inclusiva é indicada nas políticas educacionais no 

Brasil, especialmente, a partir da Constituição Brasileira1 em 1988 que tem como um 

de seus pilares o princípio de igualdade, o direito de todos à educação (BRASIL, 

1988), sendo assim, as pessoas com deficiência têm garantido o direito constitucional 

de ter o pleno desenvolvimento assim como seus direitos linguísticos e culturais, 

conforme Decreto nº 6.449, de 25 de agosto de 2009, de emenda constitucional, que 

trata sobre a educação,  

Os Estados Partes assegurarão às pessoas com deficiência a possibilidade 
de adquirir as competências práticas e sociais necessárias de modo a facilitar 
às pessoas com deficiência sua plena e igual participação no sistema de 
ensino e na vida em comunidade. Para tanto, os Estados Partes tomarão 
medidas apropriadas, incluindo: b) Facilitação do aprendizado da língua de 
sinais e promoção da identidade lingüística da comunidade surda (BRASIL, 
1988, p. 406) 

 
1 Estamos utilizando o texto constitucional revisado que assume alguns documentos internacionais 
como ementa constitucional, conforme documento “Texto constitucional promulgado em 5 de outubro 
de 1988, com as alterações determinadas pelas Emendas Constitucionais de Revisão nos 1 a 6/94, 
pelas Emendas Constitucionais nos 1/92 a 91/2016 e pelo Decreto Legislativo no 186/2008”. Disponível 
em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf. Acesso 
em: 18 out. 2021. 
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Assim como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação da Educação Nacional 

(LDBEN), em 1996 que estabelece que o sistema de ensino, deve garantir para os 

estudantes da educação especial2 “currículo, métodos, técnicas, recursos educativos 

e organização específicos, para atender às suas necessidades” (BRASIL, 1996). 

Em 2008, com a implantação da Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI), a educação inclusiva passou a ser 

reconhecida como uma “ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada 

em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando, 

sem nenhum tipo de discriminação” (BRASIL, 2016). O documento resgata o Decreto 

n.º 5.626/05 que regulamenta a Lei n.º 10.436/2002 sobre a Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) como língua brasileira e a inclusão no ensino regular de estudantes 

surdos, além de reconhecer a Libras como disciplina curricular e o ensino da Língua 

Portuguesa como segunda língua para estudantes surdos, sendo organizado como 

educação bilíngue. A PNEEPEI enfatiza a formação de profissionais que atuam na 

área da surdez como: professor, instrutor e tradutor/intérprete de Libras para sua 

atuação no ensino regular. 

Mais recentemente, na garantia dos direitos das pessoas com deficiência, 

contamos com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI) n.º 

13.146/2015, considerada o Estatuto da Pessoa com Deficiência que foi “[...] 

destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos 

direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua 

inclusão social e cidadania” (BRASIL, 2015). A Lei se apoia no Decreto n.º 6.949, de 

25 de agosto de 2009, que promulga a Convenção de Nova York que trata sobre os 

direitos das pessoas com deficiência e garante que, na educação de pessoas surdas, 

seja utilizada a língua que favoreça os seus “desenvolvimentos acadêmicos e sociais” 

(BRASIL, 2009).  

A temática deste trabalho se justifica com base na minha trajetória profissional. 

Desde 2013 venho atuando como intérprete de Libras nas Escolas Estaduais do 

município de Fraiburgo - SC, além de, atualmente, ocupar o cargo de vice-presidente 

da Associação de Pais e Amigos dos Surdos (APAS) deste município. A convivência 

com pessoas surdas fez com que tivesse uma ligação pessoal e profissional e a 

 
2 Entendemos como estudantes da educação especial aqueles indicados na Política Nacional de 
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) que são pessoas com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação.  
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empatia para com suas singularidades me tornaram uma militante na causa das 

pessoas surdas, realizando trabalhos voluntários com a comunidade surda. 

Minha trajetória profissional com a comunidade surda começou por meio de um 

convite para participar de um curso de Libras. A partir desse momento, apaixonei-me 

pela língua de sinais e, desde então, passei a me dedicar e buscar pelo 

aperfeiçoamento profissional na área. Sou Pedagoga, com especialização em Libras, 

tutora dos cursos de licenciatura em Instituição de Ensino Superior privada de 

Educação a Distância (EaD) e graduanda do curso de Letras-Libras, atualmente na 8ª 

fase.   

Em diversos contextos sociais em que estive profissionalmente envolvida 

observei a precária comunicação entre pessoas surdas e ouvintes, assim como o 

modo como os surdos eram segregados, o que me angustiava muito. Senti-me, então, 

desafiada a buscar no Programa de Mestrado Profissional em Educação Básica 

subsídios teóricos e metodológicos para aprofundar conhecimentos na área da 

educação de surdos e intervir nessa realidade. 

Esta pesquisa poderá contribuir para ampliar o uso da Libras pelas crianças 

nas suas interações nos espaços educacionais e, assim, diminuir a angústia 

vivenciada no meu dia a dia como profissional intérprete de Libras. O que tenho 

constatado é que a interação do estudante surdo é, muitas vezes, restrita a tradutores 

e intérpretes da Libras. 

Desse modo, temos como hipótese que a apropriação da Libras pelas crianças 

possibilitará benefícios no contexto social e acadêmico. De acordo com a Lei 

n.°10.436/2002 que reconhece a Língua Brasileira de Sinais como meio de 

comunicação e expressão para pessoas surdas (BRASIL, 2002) e no Decreto n.º 

5.626/2005 que regulamenta a referida lei, onde em seu artigo 14°, Inciso V diz sobre 

“Apoiar, na comunidade escolar, o uso e a difusão de Libras entre professores, alunos, 

funcionários, direção da escola e familiares, inclusive por meio da oferta de cursos” 

(BRASIL, 2005). 

Em Santa Catarina, a legislação em relação à educação de surdos e a utilização 

de Libras está respaldada na Política de Educação Especial (2018) e na Resolução 

n.º 100/2016 do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. Os documentos 

catarinenses preveem serviço de professor bilíngue nas turmas de ensino 

fundamental e médio para aluno surdo que faz uso da Libras como primeira língua e 
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intérprete de Libras para turmas com estudantes surdos com fluência em Libras 

(SANTA CATARINA, 2018). Prevê, ainda, a contratação de professor instrutor de 

Libras para atuar no atendimento educacional especializado com crianças surdas e 

na formação na língua para a comunidade escolar. Desta forma, busca-se romper as 

barreiras linguísticas e promover a inclusão dessa minoria, pois como consta na 

Constituição Federal, a Educação é um dever da família e do Estado “visando o pleno 

desenvolvimento da pessoa” (BRASIL, 1988), sendo assim, o incentivo do uso da 

língua de sinais valorizando e respeitando a diversidade cultural e desconstruindo 

estereótipos criados ao longo da história em prol de uma sociedade mais justa e 

humana é o caminho para uma mudança verdadeira. 

Entretanto, mesmo com todo o suporte que a legislação citada anteriormente 

oferece, a inclusão de estudantes surdos nos espaços escolares nem sempre é tarefa 

fácil. Assim como a inclusão de qualquer pessoa com deficiência que necessite de 

adequações educacionais específicas, os surdos esbarram em diversos empecilhos, 

dentre eles, um sistema educacional majoritário (LACERDA, 2006) pensado, 

prioritariamente, para atender estudantes ouvintes sem ter a representatividade de 

pessoas surdas para discutir o currículo e suas demandas para atender os estudantes 

surdos (KYLE, 2017 p.19) bem como, a falta de conhecimento, preconceito e 

despreparo das instituições de ensino, educadores e família.  

A falta de comunicação configura obstáculos de inclusão e interação com seus 

pares, pois, “só através do reconhecimento dessas diferenças, há chance de se 

promover uma igualdade de condições de vida entre surdos e ouvintes, ou seja, pelo 

confronto da realidade relativa ao surdo” (DORZIAT, 2017, p. 29) e a escola é o lugar 

propício para efetivarmos a inclusão, pois “a educação inclusiva deve atender a todos 

através de uma pedagogia voltada para a criança” (MOSER, 2017, p.11). 

Contudo, para o estudante surdo, a inclusão no ambiente escolar não tem 

garantido um aprendizado eficiente, como pontua Kyle (2017, p 25), “seu sucesso é 

limitado a menos que haja um acesso natural da língua à cultura”, porém, tendo em 

vista que na maioria das vezes somente o intérprete da Língua Brasileira de Sinais 

(Libras) sabe se comunicar com esse estudante, ele fica em disparidade em relação 

aos colegas ouvintes. Tendo restringida à sua interação social, o estudante surdo 

acaba excluído dentro da própria proposta de inclusão escolar. 
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Desta forma, o problema da pesquisa questiona: a comunicação entre crianças 

surdas e crianças ouvintes contribui para o seu desenvolvimento social e acadêmico? 

Tendo em vista a importância da Libras em todos os contextos sociais, é 

necessário o seu ensino para que seja efetivada a comunicação entre pessoas 

ouvintes e surdas garantindo, dessa forma, o respeito à diversidade e 

multiculturalidade e a principal forma de acontecer uma mudança no sistema 

educacional é o ensino da Língua de Sinais (KYLE, 2017). 

Para responder esta questão, temos o seguinte objetivo geral: demonstrar as 

contribuições na aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para as 

interações entre crianças surdas e ouvintes. 

Como objetivos específicos apresentam-se: 

a) Compreender a trajetória histórica e cultural dos surdos; 

b) Compreender as culturas infantis e os modos de interações entre crianças 

ouvintes e crianças surdas; 

c) Elaborar e aplicar uma proposta de oficina de Libras com a participação de 

uma criança surda e crianças ouvintes; 

d) Analisar as contribuições da oficina de Libras nas interações entre criança 

surda e crianças ouvintes. 

Como procedimentos metodológicos utilizamos abordagem qualitativa, de 

forma exploratória, bibliográfica e pesquisa-ação, tendo como público crianças 

ouvintes e uma criança surda incluída nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

A abordagem qualitativa permite, segundo Medeiros (2012, p 224), “[...] 

compreender sobre o universo simbólico e particular das experiências”, assim é 

possível observar os movimentos sociais, o contexto em que estão inseridos e como 

acontece as interações entre as crianças no ambiente escolar corroborando, assim, 

com o objetivo do trabalho. 

A pesquisa bibliográfica, como afirmam Lakatos e Marconi (2011), tem como 

finalidade colocar o investigador a par do que foi publicado acerca do assunto 

pesquisado. Nesse sentido, a presente pesquisa possibilitou analisar o que já foi 

pesquisado contribuindo, assim, com a fundamentação teórica e preenchendo 

lacunas, principalmente no estudo com crianças ouvintes e surdas e suas interações 

no ambiente escolar, algo ainda pouco estudado.  
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Contudo, este trabalho enfatizou a pesquisa-ação, pois a pesquisadora teve a 

oportunidade de estar inserida no contexto estudado. Com relação a essa 

metodologia, Silva e Urbaneski (2009, p. 52) afirmam que “implica o contato direto 

com o campo de estudo, envolvendo o reconhecimento visual do local, a consulta a 

documentos diversos e, sobretudo, à discussão com representantes das categorias 

sociais envolvidas na pesquisa”. 

Pesquisa com a participação de crianças é fundamental para a garantia do 

direito infantil, que historicamente tem sido negligenciado. As crianças eram tidas 

como seres incapazes de opinar sobre o que lhes diz respeito, corroborando com a 

afirmação de Marchi (2018), onde chama a atenção para o fato de que sempre foram 

os adultos que falavam pelas crianças, em nome delas.  

Como lócus da pesquisa foi escolhida a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Santo Antônio, na cidade de Fraiburgo – SC, cidade esta, que fica 

localizada no meio oeste catarinense, com população estimada de 36.723 segundo o 

censo IBGE (2020), a referida escola localiza-se no Bairro Santo Antônio, com 213 

alunos matriculados da Pré-escola até os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Segundo o censo escolar de 2020 atende alunos oriundos do entorno da instituição e 

de comunidades do interior do município.  

A referida instituição foi escolhida para a realização do estudo por haver uma 

estudante surda matriculada no 5° ano, turma essa em ensino híbrido, que consiste 

na combinação de ensino presencial e a distância e utiliza como material de apoio de 

extrema relevância a tecnologia (OLIVEIRA et. al 2021) devido a pandemia do Covid-

19.  

Participaram deste estudo 16 estudantes, 15 crianças ouvintes e 1 criança 

surda, sendo realizada uma Oficina de Libras. Por se tratar de uma pesquisa que 

envolveu seres humanos, em especial crianças, antes da intervenção o projeto de 

pesquisa foi submetido e aprovado (Anexo V) pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP), sendo assim, todos os procedimentos éticos foram devidamente respeitados e 

com a autorização de uso de imagem. 

A resolução CNS 196/9610 considera que toda pesquisa envolvendo seres 
humanos, direta ou indiretamente, envolve risco, podendo o dano eventual 
ser imediato ou tardio, no indivíduo ou à coletividade. Por este motivo, todas 
as pesquisas envolvendo seres humanos devem atender às exigências éticas 
e científicas fundamentais, que implicam consentimento livre e esclarecido 
dos indivíduos pesquisados, proteção de grupos vulneráveis e dos 
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legalmente incapazes (princípio da autonomia) (FONTELLES et al., 2009, p. 
3-4). 

Considerando que a participação infantil em pesquisas é relativamente nova 

em estudos acadêmicos, principalmente quando a investigação aborda crianças 

surdas e ouvintes, escutar as crianças é perceber as suas múltiplas linguagens. Como 

afirma Soares (2006) a participação infantil é essencial para fugir do ciclo de exclusão, 

então, se está falando de inclusão, não se pode negar a essas crianças o direito de 

fazerem parte do processo de construção da pesquisa.  

A luta pela conquista e para que a efetivação dos direitos das crianças fosse 

alcançada aconteceu graças a alguns marcos históricos como a Declaração de 

Genebra (1924) e a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), mas, 

principalmente, a Convenção sobre os Direitos da Criança (1989) como salienta 

Fernandes (2016). Remetendo-se ao contexto brasileiro, tem-se a Constituição 

Federal (1988) e, logo após, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 

1990) que oferecem respaldo legal ao tema. O Brasil é rico em diversidade, marcado 

pela miscigenação da população, portanto, a escola deve promover um ambiente que 

oportunize a interação entre seus pares valorizando a multiculturalidade.  

A participação na sociedade é fundamental para o exercício da cidadania. O 

ECA (BRASIL, 1990), em seu art. 15, trata sobre o direito à liberdade que a criança e 

ao adolescente têm em relação à opinião e expressão, corroborando com o que diz 

os estudos da Sociologia da Infância sobre as crianças participarem como sujeitos 

ativos nas pesquisas, mas, como bem esclarece Fernandes (2016, p. 190), “a criança 

tem que se apropriar dos sentidos e dos modos da ação, senão, não é participação”. 

Como forma de sistematização dos dados da pesquisa definiu-se a organização 

da exposição em três capítulos que irão contemplar as contribuições de diferentes 

autores para aprofundar a compreensão sobre o objeto da referida pesquisa, além de 

demonstrar o percurso metodológico.    

O primeiro capítulo foi organizado com dois subtemas para demonstrar as 

diferentes formas de educação dos surdos: os aspectos históricos e os métodos 

utilizados como o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo. Para embasar este 

capítulo, foram utilizados os seguintes autores, Castro (1986), Strobel (2018), Perlin e 

Strobel (2008 e 2014), Campello (2009), Quadros (1997), dentre outros. 

No segundo capítulo, contextualizamos sobre as crianças surdas e a interação 
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com seus pares, sobre o ser surdo em uma sociedade majoritariamente ouvinte. Para 

embasar o estudo nos amparamos nos autores Sarmento (2002) e Soares (2005, 

2006), que discutem sobre a participação infantil em pesquisas, Perlin e Strobel (2008, 

2014) que trata sobre identidades surdas e Strobel (2018) que aborda sobre a cultura 

surda. 

No terceiro capítulo apresentaremos as discussões e os resultados deste 

estudo e sobre a Oficina de Libras buscando refletir sobre estratégias que 

proporcionem uma efetiva inclusão da criança surda no ambiente escolar, pois como 

afirma Floriani (2017, p. 42) “conviver com o outro nos dá a capacidade de entender 

e explorar nossas capacidades e desafiar nossas possibilidades”. 

Desta forma, ao longo dos capítulos, temos a intenção de realizar um texto 

argumentativo sobre a importância da aquisição da Libras para a comunicação entre 

os pares e o produto educacional organizado de forma sistematizada. Por fim, vamos 

apresentar as considerações finais indicando algumas conclusões que este processo 

de investigação possibilitou a partir da aplicação da Oficina de Libras. Temos clareza 

que as constatações que fizemos não se esgotam neste estudo, mas sim possibilitar 

novas reflexões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 
 

1 TRAJETÓRIA HISTÓRICA: O SER SURDO E A LÍNGUA DE SINAIS. 

1.1 EDUCAÇÃO DOS SURDOS  

1.1.1 Contexto Histórico na Educação de Surdos  

Ao longo do tempo as propostas de educação para pessoas com surdez se 

diferenciam, segundo Didó e Pokorski (2013), precisamos analisar a história da 

educação de surdos, portanto, é necessário percorrer-se as “raízes históricas”, 

mesmo que breve, acerca do povo surdo (PERLIN; STROBEL, 2008) e entender os 

processos transformadores que ocorreram na sociedade. Para isso, tem-se o apoio 

dos estudos na área da história, como aponta Strobel (2009), para conhecermos a 

realidade atual das pessoas surdas precisamos conhecer como as comunidades 

surdas surgiram e os enfrentamentos sociais que estas pessoas vivenciaram ao longo 

do tempo.  

Floriani, (2017) nos mostra que, entre os povos primitivos, a prática de 

extermínio de pessoas que apresentassem algum tipo de anormalidade era vista como 

natural já que, neste período, de acordo com a sobrevivência do grupo, justificava-se 

o abandono e o extermínio (FLORIANI, 2017).  

Em relação às pessoas surdas nos reportamos às concepções do filósofo grego 

Aristóteles (384-322 a.C.), acreditava-se que, quando não se falava, 

consequentemente, não se possuía linguagem e tampouco pensamento (STROBEL, 

2009). Já no Egito e Pérsia os surdos eram considerados como criaturas privilegiadas, 

enviados dos deuses, porque acreditavam que eles se comunicavam em segredo com 

os deuses (STROBEL, 2009). Percebe-se, então, um sentimento de temor, mas, 

embora fossem protegidos, os surdos nessa época não recebiam nenhum tipo de 

instrução nem tinham uma vida participativa em sociedade. 

Na Idade Média, segundo Castro (1986), período do advento do Cristianismo, 

as questões dogmáticas estavam ligadas ao misticismo, ao ocultismo e a religiosidade 

não permitia a eliminação, mas o preceito de que famílias que tivessem filhos que 

indicassem alguma anormalidade eram consideradas pecadoras e recebedores de 

castigo divino, portanto, esses nascidos disformes deveriam ser excluídos do convívio 

social.  Os indivíduos surdos eram vistos como ineducáveis ou possuídos por maus 

espíritos (CASTRO, 1986). 
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No período de caça às bruxas, período da Inquisição, as pessoas com algum 

tipo de deficiência não refletiam a perfeição divina e, por isso, muitas destas foram 

queimadas em fogueiras. Se as famílias escondessem seus parentes e fossem 

denunciadas ao clero seriam castigados e perderiam seus bens materiais (CASTRO, 

1986) 

Com a Reforma Protestante muitas abordagens, até então consideradas 

normais, começaram a não serem bem vistas pela sociedade. Assim, surgiram as “[...] 

primeiras atitudes de caridade para com a deficiência – a piedade de alguns nobres e 

algumas ordens religiosas estiveram na base da fundação de hospícios e de 

albergues que acolheram deficientes e marginalizados.” (SILVA, 2009, p. 136). Foi 

quando as pessoas com deficiência foram recolhidas em mosteiros para serem 

“protegidas” e ficarem longe dos olhos da sociedade. 

Campello (2009) explica que foi nos monastérios que começou a metodologia 

da soletração do alfabeto manual porque os padres e monges criaram uma forma de 

comunicação no sistema de silêncio, então, elaboraram o alfabeto manual. Isso foi de 

extrema relevância, pois foi por meio desse código que se iniciou uma nova fase de 

integração das pessoas surdas utilizando esse método para se comunicarem. 

Com o início da Idade Moderna as concepções acerca dos surdos começaram 

a se transformar e vários monges, como Melchor Sánchez de Yebra (1526-1586) e 

Gerolamo Cardano (1501-1584), instruíram os surdos a ler e escrever. Beneditino 

Pedro Ponce de Leon (1510-1584) e Juan Pablo Bonet (1579-1633) publicaram um 

alfabeto manual, livros e métodos para ensinar os surdos a escrever e sinalizar, alguns 

utilizavam a via da oralização (CAMPELLO, 2009). 

Porém, a educação não se estendia a todas as pessoas surdas, mas restringia-

se apenas aos surdos da nobreza e de famílias ricas, portanto, os menos favorecidos 

continuavam à margem da sociedade, sendo, muitas vezes, explorados e 

ridicularizados (CAMPELLO, 2009). 

No século XVIII, na França, o religioso que mais se destacou na trajetória de 

educação de surdos foi o abade Charles Michel L’Epée que observou como os surdos 

viviam à mendicância nos entornos das cidades, sendo que isso o motivou a criar o 

Institution Nationale des Sourds-Muets, em Paris, no ano de 1760. O objetivo dessa 

instituição era de proporcionar estudos sérios a respeito da educação dos surdos 
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oferecendo, assim, condições de uma vida mais digna, tornando-os cidadãos de 

direitos como as demais pessoas da sociedade (CAMPELLO, 2009). 

O trabalho do abade foi de grande relevância para a história do povo surdo3, 

pois ele fundou a primeira escola pública que atendia alunos surdos e, também, 

treinou inúmeros professores surdos a fim de expandir o conhecimento na língua de 

sinais. Ensinava os surdos por meio de sinais metódicos e utilizava o alfabeto manual 

inventado por Pablo Bonet (STROBEL, 2009). 

Em 1789 morreu L’Epée, nesse período já havia criado cerca de 21 escolas 

para surdos na Europa, mas não foi somente o abade que contribuiu para os estudos 

surdos surge, também, nos Estados Unidos, em meados de 1814, o reverendo 

Thomas Hopkins Gallaudet (1787-1851) que, tocado por observar em seu jardim uma 

menina surda rejeitada pelas demais crianças na hora da brincadeira, e por não haver 

na época uma escola onde a menina pudesse frequentar, decidiu com o pai da criança 

fundar uma escola para surdos. O norte-americano Thomas Hopkins Gallaudet partiu 

para a Europa com o objetivo de aprender métodos de ensino para pessoas surdas e 

foi na França que conheceu o abade Sicard que lhe ensinou o método de língua de 

sinais, assim Gallaudet volta à América trazendo junto o professor surdo Laurent Clerc 

que era o melhor estudante do Instituto da França (STROBEL, 2009). 

Gallaudet criou a primeira Universidade para pessoas surdas, nos Estados 

Unidos, em 1817 (GOLDFELD, 2002). A língua de sinais passou a ser difundida e 

defendida durante muitos anos na Espanha, França e Estados Unidos. Em 

contraponto, na Alemanha e na Inglaterra, defendiam o oralismo. Assim se pode 

perceber que o propósito de normalizar o que está fora do padrão da sociedade vem 

de longa data. 

Nessa linha do tempo da história dos surdos Goldfeld (2002) destaca que outra 

metodologia utilizada na educação dos surdos foi a oralista, a qual consiste em ensinar 

o surdo a falar por meio de estímulos vocais, desenho dos lábios, repetição de 

movimentos e de sons feitos pelos professores. Ainda hoje algumas escolas e 

profissionais da área da saúde, como fonoaudiólogos, defendem essa metodologia 

tendo como princípio uma abordagem clínica terapêutica que visa trazer o surdo para 

 
3 Estamos utilizando o conceito de povo surdo baseado no entendimento de Strobel (2018) de sujeitos 
que mesmo não habitando no mesmo lugar estão ligados a uma linguagem de formação visual, tais 
como a língua de sinais, a cultura surda e quaisquer outros laços (STROBEL, 2018 p. 38). 
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o mundo dos ouvintes sem respeitar sua cultura e língua natural, que é a de sinais 

(REIS, 2011) 

No Brasil, a construção histórica foi iniciada com a chegada do professor surdo 

Eduardo Huet, a convite do Imperador Dom Pedro II. Huet fundou a primeira escola 

para surdos na cidade do Rio de Janeiro. Em 26 de setembro de 1857 foi inaugurado 

o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos, hoje conhecido como “Instituto Nacional de 

Educação de Surdos” (INES) (STROBEL, 2009). Assim, nasce a Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) que se deu pela mistura da língua de sinais francesa com os sinais já 

utilizados pelos surdos de diversas regiões brasileiras (STROBEL, 2009). 

Pode-se destacar três fases que configuram as propostas de educação para 

surdos no Brasil: oralismo, comunicação total e o bilinguismo. Duas delas podem ser 

claramente delineadas na história na área da educação de surdos e a terceira fase, a 

atual, que configura um processo de transição sendo aceita pela comunidade surda 

como método mais apropriado (QUADROS, 1997). 

Para definirmos estas fases nos embasamos na autora Goldfeld (2002) que 

define como a primeira fase o oralismo que visa à integração da criança surda na 

comunidade ouvinte oferecendo mecanismos para desenvolver a língua oral, sendo 

esta, a única forma de comunicação da pessoa. Já na segunda fase, a comunicação 

total, defende a utilização de recursos espaço-viso-manuais como facilitadores da 

comunicação e, por último, o bilinguismo onde a criança surda tem como sua língua 

materna a de sinais e a segunda língua, a língua oficial do seu país na modalidade 

escrita (GOLDFELD, 2002). 

Na primeira fase a educação do surdo restringia-se quase que em sua 

totalidade a uma proposta de cunho assistencialista, pois “os sujeitos surdos eram 

‘descartados’ pela sociedade pela sua inutilidade física" (CAMPELLO, 2009, p. 22). 

Havia a crença de que o desenvolvimento cognitivo estivesse associado à aquisição 

da fala, assim, o surdo era considerado como sujeito cognitivamente incapaz. 

No ano de 1880 aconteceu na Itália, mais precisamente na cidade de Milão, o 

II Congresso Internacional de Surdos, sendo, nesse evento, decidido que o método 

oralista seria o mais apropriado para o ensino dos surdos. A língua de sinais, então, 

foi proibida oficialmente alegando-se que ela destruía a capacidade da fala dos 

surdos. Argumentava-se que os surdos eram “preguiçosos” para falar, preferindo usar 

a língua de sinais (STROBEL, 2009). Os professores surdos foram proibidos de 
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participar da votação e a decisão foi tomada por pessoas ouvintes. Tal acontecimento 

marcou o abandono da Língua de Sinais pelas escolas de crianças surdas, porém ela 

nunca desapareceu por completo. 

No Brasil, no ano de 1957: 

Por decreto imperial, Lei nº 3.198, de 6 de julho, o “Imperial Instituto dos 
Surdos-Mudos” passou a chamar-se “Instituto Nacional de Educação dos 
Surdos” – INES. Nesta época a Ana Rímola de Faria Daoria assumiu a 
direção do INES com a assessoria da professora Alpia Couto, proibiram a 
língua de sinais oficialmente nas salas de aula, mesmo com a proibição os 
alunos surdos continuaram a usar a língua de sinais nos corredores e nos 
pátios da escola (STROBEL, 2009, p. 27). 

Nesse contexto, a língua de sinais prevalece como comunicação não oficial no 

Brasil até o ano de 2002, onde foi reconhecida como meio legal de comunicação das 

pessoas surdas através da Lei n° 12.436/02, mas para que se oficializasse discussões 

antecederam sua regulamentação, como nos explica Lodi (2013 p.53): 

As primeiras discussões relativas ao reconhecimento e à legalização da 
língua de sinais e seu uso nos espaços educacionais tiveram início no ano de 
1996, a partir da realização da Câmara Técnica O Surdo e a Língua de Sinais 
(BRASIL, 1996), promovida pela Coordenadoria Nacional para Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência (Corde). 

Assim, ao percorrermos a história da educação de surdos, percebe-se que a 

relação com a deficiência sempre foi repleta de discriminação e segregação, princípios 

enraizados na sociedade ao longo do tempo. Portanto, conhecer a trajetória histórica 

do povo surdo é de extrema importância para entender o contexto vivenciado nos dias 

de hoje. Quando se volta ao passado é que se percebe quão árdua foi a luta para as 

conquistas dessas pessoas. Nos dias atuais, entende-se a importância dos estudos 

em prol das pessoas surdas e o direito à sua língua. 

1.1.2 Do Oralismo ao Bilinguismo: Métodos de Educação dos Surdos  

Quando se pensa em educação de pessoas surdas no Brasil, no mesmo 

instante, remete-se às três fases que permearam o ensino desses sujeitos. A primeira 

corrente de pensamento foi a oralização. 

O Congresso de Milão foi um marco histórico importante para essa corrente 

filosófica. Giroletti (2017) explica que Alexander Graham Bell foi um dos principais 

defensores do método oral. O modo de educar os surdos, nessa época, sofreu uma 

grande mudança após ficar definido que a língua de sinais não seria mais permitida. 
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A concepção oralista, segundo Quadros (1997), constitui-se basicamente na 

“recuperação” da pessoa surda, chamada de “deficiente auditivo”. O oralismo enfatiza 

a língua oral em termos terapêuticos consistindo no treino da fala. Existem relatos de 

pessoas surdas que, por diversas vezes, tiveram as mãos amarradas e presas nas 

costas a fim de evitar que usassem a língua de sinais para se comunicar, pois as 

pessoas com deficiência eram vistas como incompletas. Assim, esse método visava 

à recuperação desses indivíduos. 

Quadros (1997) aponta outra questão importante relacionada a essa 

metodologia: 

[...] apesar do investimento de anos da vida de uma criança surda na sua 
oralização, ela somente é capaz de captar, através da leitura labial, cerca de 
20% da mensagem e, além disso, sua produção oral normalmente, não é 
compreendida por pessoas que não convivem com ela (pessoas que não 
estão habituadas a escutar a pessoa surda) (QUADROS, 1997, p. 23). 

Houve, como ressalta Quadros (1997), um descontentamento com essa 

metodologia devido à sua ineficácia, embora, ainda hoje, haja resquícios dessa 

proposta de ensino. Então, a partir desse contexto, surge uma nova proposta para o 

ensino dos surdos, a comunicação total. Essa proposta pretende desenvolver a 

linguagem da criança surda permitindo que fosse usada a língua de sinais, mas 

somente como um recurso, pois o foco era o desenvolvimento da língua oral. Assim, 

os sinais são utilizados na estrutura da língua portuguesa (português sinalizado), 

passando-se a um ensino bimodal (QUADROS, 1997). 

Ainda, segundo Goldfeld (2002), a comunicação total, em oposição ao oralismo, 

acreditava que somente o aprendizado da língua oral não assegurava pleno 

desenvolvimento da criança surda, por isso defendia qualquer forma que facilitasse a 

comunicação e interação criando, assim, recursos artificiais. 

No Brasil, a comunicação total chega na década de 1970 encontrando seu auge 

nos anos 1980 e 1990 (GIROLETTI, 2017). Esse sistema também não produziu o 

resultado esperado, por isso a comunidade surda começou a lutar pelo 

reconhecimento de sua língua natural, a língua de sinais, como meio de comunicação. 

Observa-se que nessas duas metodologias os surdos tiveram suas vidas 

determinadas pelo olhar ouvintista de uma sociedade hegemônica que enfatizava o 

preconceito, discriminação e segregação dessa minoria (SKLIAR, 2017). 
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Diante desse contexto, surge a proposta bilíngue como metodologia que 

reconhece as especificidades das pessoas surdas e prioriza a língua de sinais como 

sua língua materna. Segundo Giroletti (2017 p. 17) “o bilinguismo possibilita ao surdo 

adquirir/aprender a língua que faz parte da comunidade surda” tornando, assim, 

possível oportunizar à pessoa surda a garantia dos seus direitos como cidadã, 

reconhecendo a surdez como uma diferença e não como uma deficiência. 

Para Quadros (1997) o bilinguismo vem sendo a proposta mais adequada para 

o ensino das crianças surdas tendo em vista que leva em conta a língua de sinais 

como língua natural, respeitando assim sua identidade. Kyle (2017) considera que 

esse método tem a ver com as crianças surdas não apenas em relação somente ao 

seu aprendizado, mas diz respeito à vida e à sobrevivência na sociedade.  

De acordo com Skliar (2017, p. 7), “a proposta bilíngue para surdos pode ser 

definida como uma oposição aos discursos e às práticas clínicas hegemônicas [...]" 

que estão presentes, até hoje, nos discursos dos ouvintes em relação ao ensino das 

pessoas surdas, portanto, a educação bilíngue não pode ser vista de maneira 

superficial, precisa ser discutida com seriedade afastando a concepção da deficiência, 

focando na diferença linguística de um grupo minoritário, na perspectiva dos direitos 

humanos e da educação inclusiva, onde os próprios surdos sejam protagonistas 

nessas discussões. segundo Lodi (2013, p.58) "às decisões educacionais relativas 

aos surdos continuam sob responsabilidade apenas dos ouvintes, e todas as 

reivindicações realizadas pelas comunidades surdas são ignoradas ou 

descaracterizadas”.  

 No entanto, quando refletimos sobre as práticas em relação à educação das 

pessoas surdas e seus desdobramentos, devemos considerar que a mudança de 

paradigma ainda está acontecendo de forma lenta, como pontua Thoma (2016, p. 

127): 

Pensar em uma educação para surdos que considere suas características 
sociais, descartando a patologia e a aproximação do surdo com o modelo 
ouvinte, só muito recentemente vem sendo feito e está longe de ser consenso 
entre a maioria dos envolvidos, pois a forma de pensar esta educação está 
ligada aos distintos imaginários, representações e estereótipos frente aos 
surdos a à surdez. 

 

Neste sentido, a busca do reconhecimento da importância do uso da língua de 

sinais dentro do espaço educacional por todos os agentes envolvidos no cotidiano 
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escolar, onde há matriculados estudantes surdos, é emergente, pois “a comunicação 

usada na escola deve contemplar as necessidades linguísticas de todos que ali 

permanecem” (DALL’ASTRA 2015 p.122), proporcionando um ambiente bilíngue onde 

estes estudantes sintam-se pertencentes. 

1.1.3 Como é Ser Surdo em Uma Cultura Ouvinte? Compreendendo a Cultura 

Surda  

O universo das pessoas surdas é singular, com um modo particular de perceber 

o mundo. Na comunidade surda os sujeitos não são vistos como incapazes, mas com 

uma língua e cultura diferentes, expressando-se e se comunicando pela percepção 

visual-gestual (GARCIA, 2017). 

Sobre o conceito de cultura, destaca-se Strobel (2018) que descreve que, 

etimologicamente, a palavra está relacionada ao que provém da natureza, sendo que 

o significado original da palavra cultura seria “lavoura”, sendo assim, o cultivo da 

linguagem e da identidade são os elementos indispensáveis de uma cultura 

(STROBEL, 2018). 

Na convivência do grupo social adquire-se conhecimento por meio da língua, 

costumes, entre outras manifestações, assim, cada sujeito que compõe o grupo social 

também contribui para a herança cultural ampliando-a e modificando-a segundo suas 

vivências, mantendo suas tradições para a posterioridade (STROBEL, 2018).  

Assim também é em relação a cultura do povo surdo onde uma mesma língua 

e costumes são compartilhados, suas especificidades enquanto sujeitos, suas 

narrativas e tudo que lhes representa enquanto povo com suas peculiaridades, 

portanto os movimentos sociais surgem para auxiliar nos estudos culturais sobre o 

povo surdo que pode ser conceituado, segundo a autora surda Strobel, da seguinte 

forma:  

Quando pronunciamos “povo surdo”, estamos nos referindo aos sujeitos 
surdos que não habitam no mesmo local, mas que estão ligados por uma 
origem, por um código ético de formação visual, independentemente do grau 
de evolução linguística, tais como a língua de sinais, a cultura surda e 
quaisquer outros laços (STROBEL, 2018 p. 38). 

Assim, trazendo clareza sobre pressupostos estabelecidos pela hegemonia 

ouvinte, “rompendo com a afirmação que a pessoa surda está inserida na cultura 
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ouvinte, pois esta, está constituída por signos essencialmente auditivos” (PERLIN, 

2016, p. 57) diferente da experiência visual que está inserido o sujeito surdo.  

Dessa maneira, refletir-se-á sobre as concepções do que é ser surdo em um 

mundo majoritariamente ouvinte, onde várias barreiras são encontradas no seu 

cotidiano, pois a sociedade não está preparada para atender esse grupo minoritário 

com uma língua específica. Assim, o primeiro ponto a ser analisado é sobre a cultura 

surda e suas especificidades em função que a maioria das pessoas não têm 

conhecimento sobre como é o mundo dos surdos, suas identidades e como percebem 

tudo à sua volta.  

Assim como ocorre com as diferentes culturas, a cultura surda é o padrão de 
comportamento compartilhado por sujeitos surdos na experiência trocada 
com os seus semelhantes quer seja na escola, nas associações de surdos 
ou encontros informais. Isto origina a identificação de pertencer a um povo 
distinto, caracterizado por compartilhar língua de sinais, valores culturais, 
hábitos e modos de socialização [...] (PERLIN; STROBEL, 2014 p. 25). 

Strobel (2018) destaca que a cultura surda consiste no jeito como o indivíduo 

surdo compreende o mundo e o modifica, pois o percebe por meio da visão e se 

comunica por meio de um sistema linguístico de natureza visual-motora. A cultura 

surda abrange suas crenças, hábitos, língua do povo surdo e suas identidades, 

portanto, é emergente uma sociedade com acessibilidade linguística para incluir esse 

grupo nas atividades básicas do dia a dia.  

Ao observar o grupo minoritário que vive na homogeneidade ouvinte, como 

assinala Skliar (2016) sobre o “ouvintismo”, este definido como a representação dos 

ouvintes sobre o povo surdo e a surdez, em muitas situações, por falta de 

conhecimento, as pessoas tendem a julgar e fazer suposições errôneas acerca da 

cultura surda (SKLIAR, 2016). 

Assim também descreve Strobel (2018) quando diz que os sujeitos ouvintes 

veem os sujeitos surdos com curiosidade e, às vezes, zombam por eles serem 

diferentes. Esse relato confirma a importância de se difundir o respeito às várias 

culturas, identidades e à diversidade existente na sociedade desde a infância.  

Contudo, para que isso aconteça de maneira efetiva, é fundamental que se 

compreenda a surdez, a qual se constitui como uma diferença a ser politicamente 

reconhecida e respeitada. “A surdez é uma experiência visual; a surdez é uma 

identidade múltipla ou multifacetada [...]” (SKLIAR, 2016, p. 11) e, ainda hoje, está 
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inserida dentro do discurso da deficiência, não sendo vista somente como uma 

diferença linguística e social (SKLIAR, 2016). 

Portanto, faz-se necessário refletir sobre a visão clínica que, ainda hoje, 

permanece enraizada nos olhares das pessoas ouvintes sobre o povo surdo. A surdez 

ainda é tratada como uma deficiência, algo que deve ser consertado, como explica 

Perlin (2016, p. 53), “[...] afastar do conceito de corpo danificado [...]”, pensar no sujeito 

surdo e sua singularidade de perceber o mundo de forma visual com uma diferença 

linguística e cultural em que o contato surdo-surdo é necessário para as trocas de 

experiências e na construção das suas múltiplas identidades. 

Outro ponto a ser analisado e levado em consideração são as identidades 

surdas, onde, dentro do “sentimento de pertencimento” (PERLIN; STROBEL, 2014) 

ao povo surdo que está atrelado ao uso da língua de sinais é o que os une enquanto 

sujeitos e suas particularidades, onde compartilham uma língua e cultura em comum, 

fazendo com que identifiquem sua identidade enquanto surdos.  

Nesse contexto, no quadro a seguir, para melhor entendimento sobre as 

múltiplas identidades surdas, abordaremos a classificação e o conceito de cada uma 

organizada pela autora surda Perlin (2016). 

Quadro 1 - Múltiplas Identidades das Pessoas Surdas 

IDENTIDADE CONCEITO 

 
IDENTIDADE SURDA 

Estão presentes no grupo social pelo qual entram 
os surdos que fazem uso com experiência visual 
propriamente dita; 

 
IDENTIDADES SURDAS HÍBRIDAS  

São os surdos que nasceram ouvintes, e que 
com o tempo se tornaram surdos. É uma espécie 
de uso de identidades diferentes em diferentes 
momentos;  

 
 
IDENTIDADES SURDAS DE TRANSIÇÃO 

Estão presentes na situação dos surdos que 
foram mantidos sob o cativeiro da hegemônica 
experiência ouvinte que passam para a 
comunidade surda.  
transição é o aspecto do momento de passagem 
do mundo ouvinte com representação da 
identidade ouvinte para a identidade surda de 
experiência mais visual; 

 
IDENTIDADE SURDA INCOMPLETA 

Representada por aqueles surdos que vivem sob 
uma ideologia ouvintista latente que trabalha 
para socializar os surdos de maneira compatível 
com a cultura dominante; 

Continua 
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IDENTIDADE CONCEITO 

 
IDENTIDADES SURDAS FLUTUANTES 

Elas estão presentes onde os surdos vivem e se 
manifestam a partir da hegemonia dos ouvintes. 
Esta identidade é interessante porque permite 
ver um surdo “consciente” ou não de ser surdo, 
porém vítima da ideologia ouvintista que segue 
determinando seus comportamentos e 
aprendizados. 

Fonte: Adaptado de Perlin (2016, p. 63-65). 

Conforme o Quadro 1 podemos perceber que existem diferentes tipificações 

em relação às identidades surdas, todas elas baseadas nas relações sociais 

estabelecidas na sociedade. É possível identificar  as várias facetas que envolvem o 

povo surdo, muitas histórias e vivências envolvidas que constituem suas identidades 

assim, tanto os surdos como as pessoas ouvintes que simpatizam com a comunidade 

surda, podem estar engajados lutando para que a representatividade surda seja ainda 

maior, assim como a autora surda Perlin (2016) destaca que os surdos e ouvintes 

podem trabalhar juntos na difusão do multiculturalismo, do respeito às diferenças e na 

construção da sua identidade. 

2 CRIANÇAS SURDAS E A INTERAÇÃO COM SEUS PARES 

Neste capítulo apresentam-se algumas reflexões sobre o direito à educação e 

a inclusão de todas as crianças, inclusive as surdas nos espaços escolares, como 

assegura a Lei Brasileira de Inclusão, Lei n.°13.146/2015: 

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados 
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de 
toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus 
talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 
características, interesses e necessidades de aprendizagem (BRASIL, 2015) 

Nesse sentido, o Decreto nº 5.626/2005, que dispõe sobre a Língua Brasileira 

de Sinais – Libras, ao longo do seu texto, traz elementos sobre a Libras e sua difusão 

nos sistemas de ensino, bem como a garantia de acesso às pessoas surdas usuárias 

da língua:  

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, 
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públicas e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 

Assim como, 

 
Art. 23. As instituições federais de ensino, de educação básica e superior, 
devem proporcionar aos alunos surdos os serviços de tradutor e intérprete de 
Libras - Língua Portuguesa em sala de aula e em outros espaços 
educacionais, bem como equipamentos e tecnologias que viabilizem o 
acesso à comunicação, à informação e à educação. 
 § 2º As instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino federal, 
estadual, municipal e do Distrito Federal buscarão implementar as medidas 
referidas neste artigo como meio de assegurar aos alunos surdos ou com 
deficiência auditiva o acesso à comunicação, à informação e à educação. 
(BRASIL, 2005) 

 

Assim sendo, o autor Jokinen (2017, p. 125) traz a seguinte reflexão “a criança 

surda tem o direito de ser como ela é”, em todos os espaços, sejam eles educacionais, 

ou não, pois, muitas vezes, percebe-se que o direito à equiparação das oportunidades 

não é proporcionado.  

Com um novo olhar sobre a criança, a partir dos anos 1980, o estudo da 

Sociologia da Infância surgiu no cenário científico (MARCH, 2018) a fim de investigar 

e refletir sobre a participação das crianças, suas relações sociais e seus direitos. 

Nessa mesma perspectiva, em 1989, a Assembleia Geral da ONU adotou a 

“Convenção sobre os Direitos da Criança” (UNICEF, 2020) resultando em um 

documento adotado por 196 países, incluindo o Brasil, que o ratificou em 1990, pelo 

Decreto n.º 99.710, de 21 de novembro de 1990 (BRASIL, 1990)  

Esse documento, em seu art. 3°, enfatiza que o Estado tem o dever de 

assegurar às crianças bem-estar, proteção e cuidados que sejam necessários para 

sua vida e, no art. 12, afirma que a criança, capaz de formular seus próprios pontos 

de vista, tem o direito de expressar livremente sua opinião sobre assuntos que lhe 

dizem respeito (BRASIL, 1990). Portanto, os documentos que introduzem a garantia 

dos direitos das crianças e seu desenvolvimento pleno são um grande avanço na área 

de estudos da infância. Assim, o início de um olhar diferenciado sobre as crianças e 

seus direitos começa a ser formulado, vistas agora como atores sociais e que tem 

muito a contribuir sobre suas aprendizagens (MARCHI; SARMENTO, 2017).  

Segundo Nascimento (2015) a criança é produtora de cultura por meio das 

interações sociais, devendo lhe ser dada a oportunidade de se manifestar sobre os 

assuntos que lhe dizem respeito. As que apresentam algum tipo de deficiência ficaram 
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ainda mais expostas ao descaso e a várias formas de exploração e marginalização, 

pois eram vistas como seres incapazes (NASCIMENTO, 2015).  

No Brasil, em 1990, outro importante avanço na garantia dos direitos das 

crianças foi o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o qual trouxe as diretrizes 

relacionadas a essa faixa etária ou grupo de pessoas. O ECA oportunizou que as 

crianças sejam protagonistas do seu processo, como orienta o art. 16, inc. II, que 

dispõe sobre o direito à opinião e expressão garantindo que as crianças e os 

adolescentes se expressem com liberdade (BRASIL, 2002). 

Messiou (2006) faz refletir sobre como as vozes das pessoas marginalizadas 

deveriam ter um papel central no processo de inclusão, mas essa não é a realidade 

encontrada hoje nos diversos contextos contradizendo as Competências Gerais da 

Educação Básica elencadas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Em seu 

item 9, a BNCC mostra ser necessário: 

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos 
humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de 
grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem 
preconceitos de qualquer natureza (BRASIL, 2017, p. 10). 

As pesquisas sobre crianças e sua inclusão no âmbito educacional, 

principalmente as que pertencem a um grupo minoritário, ainda apontam sua não 

inclusão, como é o caso dos surdos, pois como explica Perlin (2016) o surdo pertence 

a um mundo de experiência visual e não auditiva, assim sua “inclusão” no ambiente 

escolar não acontece porque a barreira na comunicação se acentua em um ambiente 

majoritariamente ouvinte, prejudicando a interação com seus pares, sendo excluído 

por dentro da escola. 

Assim, tem-se o desafio de pensar em uma escola que oportunize a 

comunicação entre as crianças ouvintes e surdas visando à construção de uma 

sociedade mais equitativa. Luchese e Pieczkowski (2017) destacam que a inclusão 

acontece quando é propiciada a participação de pessoas com deficiência na 

sociedade, fazendo-as se sentir pertencentes ao ambiente onde estão inseridas, 

respeitando suas particularidades.  

Portanto, para que o processo de inclusão seja efetivo, é necessário dar 

visibilidade às crianças. Para Francischini e Fernandes (2016) elas são seres 

competentes, que participam, opinam sobre o que lhes dizem respeito, tornando o 
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processo de aprendizagem rico e justo. Cabe aos adultos escutar as várias linguagens 

que as crianças se valem para expressar suas ideias, sentimentos e opiniões. Para 

isso, é necessário abandonar o papel de detentor de saberes e se colocar no papel 

de pesquisador a fim de construir o sujeito com suas próprias narrativas.  

Soares, Sarmento e Tomás (2005, p. 53) destacam que: 

Considerar a participação das crianças na investigação é um passo 
decorrente da construção de uma disciplina das ciências sociais que procura 
desconstruir a persistente afonia e invisibilidade das crianças nas 
investigações que ao longo do último século se foram multiplicando sob a 
égide de tentar compreender a criança, sem nunca considerar essa mesma 
criança enquanto elemento válido do processo, com voz e opinião acerca do 
mesmo. 

Pensando nas crianças como sujeitos de direitos Teske (2016, p. 140) faz uma 

indagação que leva a refletir sobre nossa conduta acerca da educação dos surdos: 

“será que como educadores de surdos permitimos que eles falem e expressem seus 

conhecimentos e sua forma de olhar o mundo?”. 

Com relação às crianças surdas pode-se pensar na disparidade de condições 

que existe em comparação às não surdas, já que o acesso a todas as informações do 

dia a dia são feitas de forma oral. Assim, como pontua Thoma (2016), quando se 

pensa na educação de surdos é necessário considerar as suas características sociais, 

entretanto, quando essas características não são levadas em conta o fracasso no 

processo de ensino e aprendizagem é previsto.  

É preciso lutar para que as crianças surdas tenham acesso desde a educação 

infantil à sua língua materna no ambiente escolar, de modo que adquiram e aprendam 

a língua de sinais como língua materna, assim como acontece com as crianças 

ouvintes e a língua oral dentro do ambiente escolar (JOKINEN, 2017). 

As instituições educativas têm como responsabilidade o pleno desenvolvimento 

do educando, e não só em relação ao conteúdo escolar. Então, é importante que 

aconteça um movimento na escola a fim de gerar ações que tragam benefícios para 

essas crianças nas mais variadas situações do cotidiano. 

 Assim, analisamos o novo Plano Nacional de Educação Especial (PNEE), 

instituído pelo Decreto n° 10.502/2020, que tem sido bastante criticado pelas 

Organizações de Pesquisadores em Educação Especial em várias regiões do Brasil, 

assim como pelos movimentos sociais em prol da educação inclusiva, chegando ao 

Supremo Tribunal Federal que suspendeu a Política Nacional de Educação Especial: 
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Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida, conforme notícia, “STF 

referenda suspensão de decreto sobre política de educação especial do governo” 

(SAMPAIO, 2020). 

 

No seu Art. 2°, inciso IV, sobre o conceito de política de educação inclusiva: 

Política educacional inclusiva - conjunto de medidas planejadas e 
implementadas com vistas a orientar as práticas necessárias para 
desenvolver, facilitar o desenvolvimento, supervisionar a efetividade e 
reorientar, sempre que necessário, as estratégias, os procedimentos, as 
ações, os recursos e os serviços que promovem a inclusão social, intelectual, 
profissional, política e os demais aspectos da vida humana, da cidadania e 
da cultura, o que envolve não apenas as demandas do educando, mas, 
igualmente, suas potencialidades, suas habilidades e seus talentos, e resulta 
em benefício para a sociedade como um todo (BRASIL, 2020). 

No mesmo documento, Decreto n.º 10.502/2020, Art. 2º, Inciso II, considera 

que a educação de estudantes surdos acontecerá, na interação com seus pares, em 

educação bilíngue de surdo: 

Educação bilíngue de surdos - modalidade de educação escolar que promove 
a especificidade linguística e cultural dos educandos surdos, deficientes 
auditivos e surdocegos que optam pelo uso da Língua Brasileira de Sinais - 
Libras, por meio de recursos e de serviços educacionais especializados, 
disponíveis em escolas bilíngues de surdos e em classes bilíngues de surdos 
nas escolas regulares inclusivas, a partir da adoção da Libras como primeira 
língua e como língua de instrução, comunicação, interação e ensino, e da 
língua portuguesa na modalidade escrita como segunda língua (BRASIL, 
2020). 

Ou ainda nos Incisos VIII e XIX,  

Escolas bilíngues de surdos - instituições de ensino da rede regular nas quais 
a comunicação, a instrução, a interação e o ensino são realizados em Libras 
como primeira língua e em língua portuguesa na modalidade escrita como 
segunda língua, destinadas a educandos surdos, que optam pelo uso da 
Libras, com deficiência auditiva, surdocegos, surdos com outras deficiências 
associadas e surdos com altas habilidades ou superdotação; classes 
bilíngues de surdos - classes com enturmação de educandos surdos, com 
deficiência auditiva e surdocegos, que optam pelo uso da Libras, organizadas 
em escolas regulares inclusivas, em que a Libras é reconhecida como 
primeira língua e utilizada como língua de comunicação, interação, instrução 
e ensino, em todo o processo educativo, e a língua portuguesa na modalidade 
escrita é ensinada como segunda língua (BRASIL, 2020). 

Neste sentido, o Decreto, que institui a Política de Educação Especial: 

Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida (BRASIL, 2020) 

regulamenta o atendimento educacional das pessoas surdas em espaços que 

possibilitem a interação direta com seus pares surdos em Libras indo na contramão 
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das políticas na perspectiva inclusiva, por isso é necessário cautela para não 

favorecermos a segregação escolar novamente, priorizando esse atendimento na 

escola regular, onde a língua de sinais possa ser difundida, independentemente se 

forem estudantes surdos ou ouvintes. 

A comunidade surda luta pelo ensino bilingue em uma escola onde todo o 

currículo seja pensado e organizado levando em conta a língua de sinais, porém nem 

todas as regiões é possível haver uma escola onde a Libras seja a primeira língua de 

instrução, isso porque a demanda de estudantes surdos para algumas localidades é 

pequena, inviabilizando uma escola bilíngue, assim a escola na perspectiva inclusiva 

é o mais adequado.   

A escola continua, através da escolha de conteúdos e de práticas 
pedagógicas específicas, a serviço de uma ideologia dominante, uma vez que 
não existe um fazer pedagógico neutro e que se adapte a toda e qualquer 
situação escolar. Nesse contexto de discussão, as questões aqui 
problematizadas dizem respeito ao interior dos sistemas educacionais, 
quaisquer que sejam a sua modalidade: especial ou regular. Consideramos 
que tanto as escolas de surdos quanto as de ouvintes mantêm estruturas 
rígidas e padronizadas e, por isso, precisam ser abaladas, mesmo que 
tenham como língua de instrução a Língua de Sinais. No entanto, em tempos 
de inclusão, quando é muito comum a escolarização de surdos nos sistemas 
regulares, não podemos deixar de nos sentir provocados a levantar algumas 
considerações (DORZIAT, 2017, p. 353). 

Nesse contexto, sobre inclusão na escola regular, a autora Zortéa (2007) 

observou na sua pesquisa com crianças de educação infantil de uma escola pública 

de Porto Alegre que um fator de extrema importância é a interação entre as crianças 

com e sem deficiência, mostrando que a interação com pares é um modo pelo qual as 

crianças vão se incluindo na vida em sociedade.  

Desse modo, promover a sensibilidade multicultural é aceitar o surdo e suas 

especificidades na relação com os outros. 
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3 A LIBRAS COMO ESTRATÉGIA PARA A COMUNICAÇÃO 

Este capítulo detém-se nas análises da oficina em Libras organizada para 

perceber as contribuições da língua nas interações entre as crianças. A oficina foi 

proposta para crianças ouvintes e uma criança surda incluída nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, da Escola Municipal do município de Fraiburgo - SC, com 6 

encontros consecutivos.  

3.1 Ambiente Escolar Inclusivo e a Libras Como Estratégia de Comunicação: 

Percurso Metodológico 

Um ambiente escolar inclusivo, demanda um esforço coletivo para atender a 

multiculturalidade em sala de aula e, quando nos reportamos aos estudantes surdos, 

segundo Ferreira (2021), é necessário oferecer estratégias para o ensino da língua de 

sinais para que aconteça a interação entre crianças surdas e ouvintes nesse ambiente 

visando o desenvolvimento integral da criança surda.  

Candau (2008, p. 49) afirma que “os grupos culturais não são hegemônicos e 

padronizados” nesse sentido, é possível pensarmos na escola como um local de 

possibilidades e múltiplos aprendizados através da interação dos diversos grupos 

sociais com suas peculiaridades e especificidades trazendo, assim, um aprendizado 

enriquecedor na prática educativa. 

Nesse mesmo contexto Ferreira (2021, p.18) nos faz refletir sobre a difusão da 

língua de sinais, onde “os alunos ouvintes geralmente não conhecem a Libras em seu 

ambiente escolar”, portanto, a falta de comunicação entre os pares traz um resultado 

negativo nas suas interações podendo prejudicar o processo de desenvolvimento e 

aprendizagem do estudante surdo. Nessa perspectiva, começa se delinear essa 

pesquisa.  

 Para a análise de dados utilizou-se como suporte a metodologia de análise de 

conteúdo que é definida por Bardin (2016, p.23) como “um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações”, assim foi possível fazer um compilado das informações e 

analisá-las de forma sistemática. 

 O quadro a seguir mostra as etapas da pesquisa e, na sequência, 

apresentarem-se os delineamentos e discussões sobre cada etapa pesquisada: 

Quadro 2 - Etapas do desenvolvimento da pesquisa 
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ETAPAS OBJETIVOS E PROCEDIMENTOS INSTRUMENTOS E 
OU RECURSOS 

I ETAPA: 
Visita a Secretaria 
Municipal de Educação 
e Instituição de Ensino 
Concedente 

OBJETIVOS:  
Apresentação da pesquisa na Secretaria de 
Educação e Instituição Escolar a fim de demonstrar 
a relevância do trabalho nas interações entre as 
crianças surdas e ouvintes. 
PROCEDIMENTOS:  
Marcar um horário na Secretaria de Educação para 
encaminhar os documentos necessários para 
realizar a pesquisa. Ir à instituição de ensino 
apresentar a pesquisadora e organizar o 
cronograma respeitando a organização da escola. 

Apresentação do 
projeto de pesquisa. 
Entrega da 
Declaração de 
Ciência e 
Concordância das 
Instituições 
Envolvidas. 
 

II ETAPA: 
Roda de conversa 1 
Encaminhamentos 
éticos 
2h 

OBJETIVOS:  
Apresentar a pesquisa aos pais e às crianças;  
encaminhar a assinatura do assentimento das 
crianças e dos responsáveis. 
PROCEDIMENTOS:  
Conversar com os pais e, posteriormente, com as 
crianças sobre a pesquisa. Encaminhamento do 
assentimento das crianças e consentimento das 
famílias. 

Entrega dos 
documentos: 
TCLE para menores 
de idade; 
Termo de 
Assentimento da 
Criança; 
Termo de 
Autorização de Uso 
de Imagem. 

III ETAPA: 
Observações iniciais 
8h 

OBJETIVOS: 
Observar e registrar como as crianças ouvintes 
interagem com a estudante surda no espaço 
escolar em diferentes contextos antes da 
intervenção com a Oficina de Libras. 
PROCEDIMENTOS:  
Fazer anotações sobre as interações entre as 
crianças ouvintes com a criança surda; fazer 
transcrição no caderno de campo se as crianças 
vieram até a pesquisadora relatar suas vivências. 

Registro das 
observações no 
caderno de campo. 

Continua 

 

 

 

 

ETAPAS OBJETIVOS E PROCEDIMENTOS INSTRUMENTOS E 
OU RECURSOS 

IV ETAPA 
Roda de conversa 2 
Oficina 
 

 OBJETIVOS: 
Levantamento sobre o que as crianças já sabem no   
tocante a Libras; 
Ouvir o que elas querem aprender: quais sinais? 
Ensinar a língua de sinais para a turma. 
 PROCEDIMENTOS:  
 Anotar todas as informações relatadas pelos 
estudantes. Se eles se sentirem mais à vontade 
podem escrever sobre o que gostariam de aprender 
para poder organizar a Oficina. 

Registro em 
caderno de campo. 
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1h cada encontro 
(6 encontros) 

 Atividades que foram desenvolvidas durante a 
Oficina:  
● Apresentação do alfabeto manual; 
● Ensinar a datilologia dos nomes para as 
crianças; 
● O sinal em Libras (batismo na Língua de 
Sinais) para cada aluno, dado pela professora 
Instrutora Surda; 
● Apresentar os sinais dos materiais 
escolares, das disciplinas e sinais referentes ao 
cotidiano escolar; 
● Trabalhar os sinais de cores e números; 
● Conversar sobre as brincadeiras que mais 
gostam, posteriormente, a apresentação dos sinais 
das mesmas em Libras; 

Registro em 
caderno de campo. 

V ETAPA: 
Roda de conversa final 
4h 

OBJETIVOS: 
Observar as interações entre as crianças após a 
realização da Oficina de Libras. 
PROCEDIMENTOS: 
Observar as mudanças provocadas na interação 
entre a criança surda e as ouvintes, principalmente, 
no tocante a utilização da língua de sinais na hora 
da comunicação. 

Observação e 
registro, em caderno 
de campo, das 
crianças em 
diferentes 
momentos e 
ambientes. 

Fonte: A Autora (2021).  

Na primeira etapa, junto à Secretaria de Educação, o projeto foi apresentado 

para a Diretora de Ensino e para a Coordenadora de Educação Especial, porém, por 

nos encontrarmos em período de Pandemia pela Covid 19, a entrada de pessoas 

alheias ao processo pedagógico, dentre essas estagiários e ou pesquisadores, nas 

instituições escolares estavam suspensas, respeitando o Plano de Contingência 

Municipal (PLANCON), documento esse que visa estabelecer regras de conduta de 

caráter de segurança sanitária para a volta das aulas presenciais.  

 Contudo, devido a relevância do projeto e os benefícios que este traria aos 

estudantes, foi proposto um contrato de 12 horas/semanais como professora de Libras 

do município, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, o qual possibilitaria a 

pesquisadora adentrar na instituição concedente e, consequentemente, realizar o 

estudo, pois como aponta Lopes (2016) através de estudos realizados nas escolas 

podem ser discutidos assuntos sobre política e participação de diferentes grupos 

econômicos, linguísticos e culturais, sendo assim possível repensarmos na forma de 

como a escola e a sociedade se desenvolvem.  

 Na etapa da Roda de Conversa 1 aconteceu o primeiro contato com os 

familiares das crianças. A conversa com os responsáveis aconteceu através do grupo 

de WhatsApp da turma já que, de acordo com as orientações municipais, não seria 

possível a realização de uma reunião presencial devido ao período de pandemia que 
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estamos vivenciando. Todos os pais tinham acesso ao grupo de WhatsApp, por meio 

desse recurso foi possível esclarecer os objetivos da pesquisa e pedir a autorização 

para a participação das crianças. Após a devolutiva dos termos de autorização 

devidamente assinados, na qualidade de pesquisadora, dei início a etapa da Roda de 

Conversa com as crianças. 

 No intuito de garantir o direito infantil todos os participantes foram informados 

sobre a pesquisa por meio de uma abordagem respeitosa, considerando sua vontade 

ou não para participação, sem que isso lhes causasse qualquer tipo de prejuízo ou 

constrangimento, conforme orienta o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 

seu art. 15, o qual discorre sobre o direito das crianças à liberdade, ao respeito e à 

dignidade no seu processo de desenvolvimento, garantido na Constituição e leis 

(BRASIL, 1990) e a Convenção dos Direitos da Criança (CDC) (1989) onde, em seu 

artigo 13, trata sobre o direito de informar e ser informado (TOMÁS; GAMA, 2012, p. 

2), sendo assim, todas as etapas e instrumentos utilizados na pesquisa estarão 

relatados de forma fidedigna. 

 Outro ponto importante, de acordo com os autores Francischini e Fernandes 

(2016), é a cautela que os pesquisadores devem tomar durante o processo de 

investigação com relação à “intrusão” no mundo da vida das crianças, sabendo 

respeitar seus momentos, opiniões e interações.  

 Assim, questões importantes passam a instigar essa pesquisa corroborando 

com indagações feitas por Lopes (2016, p.107) “quais são as diferenças presentes na 

escola? quem as aponta e como as classificam? como se constituem e se dividem as 

diferenças?”, sendo assim, é possível pensar em possibilidades e estratégias que 

possam discutir sobre a inclusão do aluno surdo em um ambiente majoritariamente 

ouvinte.  

Quando propusemos a conversa com as crianças a turma estava composta por 

16 crianças, sendo 15 alunos ouvintes e uma estudante surda que, a partir daqui, 

serão identificados pela primeira letra do seu nome a fim de preservar suas 

identidades. Então, me apresentei, explanei sobre o projeto de pesquisa e perguntei 

se gostariam de participar do estudo e da “Oficina de Libras”. Também, o que 

gostariam de aprender, a resposta veio quase em coro de forma positiva quanto a 

participação demonstrando-se entusiasmados com o aprendizado da língua de sinais. 

As sugestões para as atividades, na oficina de Libras, permearam em torno de 
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vocabulários que pudessem ser utilizados no dia a dia como cumprimentos básicos e 

sinais relacionados à escola, assim foi entregue o termo de assentimento para que 

todos assinassem (o modelo do termo de assentimento consta em anexo). 

3.2 As Observações: Primeiros Apontamentos 

Ao pensar na escola como um ambiente de possibilidades e, principalmente, 

de interações entre os grupos sociais, sabendo que todos têm direito à educação 

como consta na Constituição Brasileira (2008) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

da Educação Básica “[...] a educação é um direito civil por ser garantida pela legislação 

brasileira como direito do indivíduo, independente da sua situação econômica social 

e cultura” (BRASIL, 2013). É preciso oferecer condições para a reflexão acerca da 

realidade escolar, pois como sugere Lopes (2016), a falácia da igualdade acaba 

escondendo, ou como a autora bem coloca "camufla" as desigualdades que estão 

presentes na escola fazendo, assim, o fracasso escolar ser uma realidade na vida de 

muitos grupos sociais.  

Nesse sentido, a oficina em Libras como proposta de garantir a interação e a 

comunicação entre estudantes ouvintes e surdos é essencial na garantia de 

possibilitar o acesso ao conhecimento de todos. 

Nos primeiros dois dias, que foram dedicados exclusivamente à observação 

das crianças ouvintes e da criança surda nas suas relações em diversos momentos e 

ambientes, ficou nítido o cenário da não interação entre elas.  

Durante as observações constatou-se que, tanto ao chegar à escola quanto no 

intervalo para o lanche e na aula de educação física, a aluna surda sempre estava 

sozinha, interagindo somente com a auxiliar de sala. Algo que não podemos deixar de 

mencionar, portanto, é o momento atípico que estamos vivenciando, onde em função 

da pandemia do Covid-19 vários protocolos de segurança sanitária são necessários 

nesse período como, por exemplo, o distanciamento social e o uso de máscara que 

pode ter contribuído para a realidade observada. 

O fato que mais chamou a atenção aconteceu durante o intervalo para fazer o 

lanche onde a estudante surda se serve e senta-se sozinha, enquanto as demais 

crianças sentam-se em outras mesas e conversam entre si. Nesse momento, a 

menina surda se alimenta e observa as demais crianças interagindo entre si. Sobre a 

questão da comunicação Strobel (2018, p 120) ressalta que “[...] as crianças surdas 
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não têm acesso às informações rotineiras pela barreira de comunicação".  

Ao longo da história das pessoas surdas esse cenário é uma constante, como 

aponta Goldfeld (1997), os surdos não têm acesso aos grupos sociais ficando assim 

marginalizados, não por suas questões biológicas, mas pela falta de acesso a língua 

de sinais que proporcione a comunicação e interação por isso continuam segregados, 

alheias aos acontecimentos simples do cotidiano. “A língua de sinais é uma das 

principais marcas da identidade de um povo surdo” (STROBEL, 2018 p. 53) para 

estabelecer vínculo, interagir e ter acesso ao conhecimento, porém quando não se 

tem acesso a língua suas possibilidades de desenvolvimento social ficam limitadas.  

Para o sujeito surdo ter acesso a informações e conhecimentos e para 
estabelecer sua identidade é essencial criar uma ligação com o povo surdo o 
qual usa a sua língua em comum: a língua de sinais. Ela é uma das principais 
marcas da identidade de um povo surdo por ser uma das peculiaridades da 
cultura surda. É uma forma de comunicação que capta as experiências 
visuais dos sujeitos surdos [...] (PERLIN; STROBEL, 2014 p. 26). 

Outro momento em que foi possível observar a existência de barreira na 

comunicação aconteceu durante a aula de Educação Física onde o professor faz a 

explicação da atividade oralmente, a criança surda observa tendo dificuldade para 

compreender as orientações, já que não houve uma explicação em Libras. Quando a 

atividade inicia a aluna surda tenta acompanhar observando e imitando as demais 

crianças, foi nesse momento que uma estudante ouvinte vem até ela e faz alguns 

gestos e apontamentos na tentativa de explicar a atividade para a colega.  

Assim, fazemos uma reflexão a partir da indagação feita por Quadros (1997, p. 

27), “qual o papel da escola para o aluno surdo?”, é de favorecer estratégias para 

minimizar a barreira linguística que é um empecilho no cotidiano escolar da criança 

surda, é necessário oportunizar diálogo na sua língua, oferecer metodologias e 

adequações pertinentes para o ensino do surdo respeitando, assim, o que está 

garantido pela legislação favorecendo o processo de aprendizagem dessa criança e 

não a deixando de fora da relação de ensino e aprendizagem.  

Ficou evidenciado, durante a etapa de observação, que a estudante surda tem 

uma interação mínima com seus pares ouvintes e quando esta acontece é por meio 

de apontamentos e oralização. Kaim (2020) traz em seus estudos uma reflexão sobre 

a participação infantil, principalmente das crianças com deficiência, onde estas devem 

estar engajadas na participação social, porém observa-se que esse engajamento, 

muitas vezes limitado, provoca defasagem no desenvolvimento e qualidade de vida 
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da criança surda em comparação às crianças ouvintes. 

Neste sentido, mesmo que a legislação sobre a Libras indique no Art. 14 do 

Decreto n. 5.626/2005 que “as instituições [...] de ensino devem garantir, 

obrigatoriamente, às pessoas surdas acesso à comunicação” (BRASIL, 2005), 

percebemos, a partir das observações realizadas que, mesmo com o aparato legal, a 

realidade na vida do surdo ainda está distante de uma comunicação eficiente para seu 

processo de socialização e aprendizagem.  

3.3 Oficina de Libras: Interação Entre Criança Surda e Crianças Ouvintes   

A interação social pode ser entendida como um processo pelo qual as crianças 

constroem as regras básicas de convivência social e da cultura local, portanto, uma 

oficina de Libras para criança ouvinte e surda é uma oportunidade de proporcionar a 

interação entre esses dois mundos com especificidades sociais e culturais diferentes. 

Segundo Vygotsky, é no curso de suas relações sociais (atividade 
interpessoal) que os indivíduos produzem, se apropria (de) e transformam as 
diferentes atividades práticas e simbólicas em circulação na sociedade em 
que vivem, e as internalizam como modos de ação/elaboração “próprios” 
(atividade intrapessoal), constituindo-se como sujeitos (FONTANA, 1996, p. 
11). 

Assim, inicia-se a etapa IV onde o contato e a interação com as crianças 

trouxeram resultados relevantes para esta pesquisa.  

A legislação garante à pessoa com deficiência o direito de participar e opinar 

sobre as decisões que afetem a sua vida, como se pode observar na Lei n.º 13.146, 

de 6 de julho de 2015, em seu Art. 28, o qual assegura que sejam adotadas medidas 

de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos e culturais 

considerando os interesses dos estudantes com deficiência (BRASIL, 2015). 

Nesse sentido, a Oficina de Libras tem como objetivo proporcionar uma 

aprendizagem significativa para os estudantes, pois a comunicação é um elemento 

importantíssimo para a existência humana (TESKE, 2016). Partindo desse princípio, 

oportunizar o aprendizado de sinais que sejam úteis para a interação e comunicação 

no dia a dia, entre a criança surda e seus pares ouvintes, faz com que as barreiras 

existentes sejam ultrapassadas, senão minimizadas. 

Como se trata de uma pesquisa com crianças é necessário conhecê-las e 

compreender qual a forma que as deixaria mais à vontade para participar do processo 

de aprendizagem da língua de sinais, assim, durante a pesquisa, foram 
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proporcionados momentos para dialogar sobre suas dúvidas, curiosidades e 

questionamentos. 

Como instiga Teske (2016) será que as crianças surdas têm a oportunidade de 

dialogar com o mundo onde convivem e interagem? Essa foi uma indagação que 

também permeou a pesquisa, se a criança surda teria oportunidade, no seu cotidiano, 

de externalizar seus pensamentos e sentimentos.  

No primeiro dia da Oficina de Libras tivemos 2 momentos distintos: 

● Diálogo sobre questões relacionadas à língua de sinais; 

● Ensino do alfabeto da Língua Brasileira de Sinais. 

Nos outros dias, para melhor compreensão dos estudantes sobre os sinais, 

foram organizados slides por temas como: números, materiais escolares, sinais 

relativos à escola, dentre outros, assim as crianças puderam visualizar de forma mais 

clara o sinal relacionando a imagem com objeto, Powerpoint com os temas foram 

projetados na lousa digital na aula.  

Figura 1 - Pesquisadora 

sinalizando e utilizando slides 

para melhor visualização das 

crianças 

 
 

 

 

 

 

 

                                                      Fonte: Foto produzida pela autora (2021). 

A seguir, apresentaremos as falas das crianças com a pesquisadora que 

ocorreu no primeiro momento.  

Quadro 3 - Primeiro contato com a pesquisadora 

Iniciamos a conversa perguntando-lhes se sabiam o que era Língua Brasileira de Sinais e a resposta 
veio de forma unânime, que sim. 
Pesquisadora: “Então me expliquem, com as palavras de vocês?” 
Aluna P: “É fazer letra com a mão”. 
Aluna M: “É ajudar as pessoas que têm problema de audição”. 
Pesquisadora - Vocês já viram essa língua ser utilizada? Onde? 
- “Sim” algumas vozes tímidas. 
Aluno F: - “Na televisão” 
Aluna P: - “Vídeos na internet” 
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Aluno D: - “Eu vi aqui” 
Pesquisadora: - “Onde você viu aqui?” 
Aluno D: - “Eu vi a professora M. usar” 

Fonte: A Autora (2021). 

A professora M. é auxiliar de sala, que acompanha a estudante surda, tendo 

em vista que o município de Fraiburgo ainda não faz a contratação de professor 

bilíngue e nem intérprete de Libras para atuar na sala de aula, oferece um auxiliar de 

apoio, respaldado na LBI n° 13.146/2015, art. 28 “XVI - oferta de profissionais de apoio 

escolar” (BRASIL, 2015), este é um fator desfavorável para a inclusão do estudante 

surdo estando o município em discrepância com as orientações do Decreto n.º 

5.626/2005 onde, em seu art. 23, diz: 

Art. 23. As instituições federais de ensino, de educação básica e superior, 
devem proporcionar aos alunos surdos os serviços de tradutor e intérprete de 
Libras - Língua Portuguesa em sala de aula e em outros espaços 
educacionais, bem como equipamentos e tecnologias que viabilizem o 
acesso à comunicação, à informação e à educação (BRASIL, 2005). 

Durante as primeiras observações algo que chamou atenção foi o local onde a 

estudante sentava-se na sala de aula. Ela e a auxiliar sentavam-se ao fundo da sala, 

mas em tempos que se discute a importância da inclusão, como a segregação ainda 

é uma realidade dentro da sala de aula? Pois, incluir é muito mais do que inserir alunos 

no mesmo ambiente escolar (MOSER, 2017), estar matriculado e frequentando não 

significa estar incluído no processo educativo.  

 Se “a inclusão social é fundamental para o exercício da cidadania” (MOSER, 

2017 p. 16) como é possível encontrar um cenário de exclusão/segregação dentro da 

sala de aula, pois para que ouvintes e surdos compartilhem o mesmo espaço escolar 

é preciso que suas singularidades sejam respeitadas (DIDÓ, POKORSKI, 2013), 

portanto não podemos mais permitir que esta cena seja uma realidade atualmente.  

No quadro a seguir segue o diálogo com as crianças: 

Quadro 4 - Diálogo com as crianças 

A pesquisadora continua o diálogo: - “E o que vocês acharam desse modo de conversar?” 
- “Legal”, responderam algumas crianças. 
Pesquisadora: - “E como vocês conversam com sua colega surda?” 
Aluna P: - “Eu uso língua de sinais”. 
Aluno P: - "Às vezes a gente senta com ela e brinca”. 
Aluno D: - “É difícil”. 
Pesquisadora: E como vocês entendem quando ela quer dizer alguma coisa para vocês? 
Todos ficaram em silêncio. 
Então insisti com o questionamento: 
Pesquisadora: “Vocês conseguem entender ela?” 
Algumas crianças responderam: “Mais ou menos”. 
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Pesquisadora: - “Vocês gostariam de aprender Libras para se comunicar com ela?” 
- “Sim”, todos responderam, como um coro. 
Pesquisadora: - “O que vocês gostariam de dizer em Libras?” 
Aluna P: - “Boa tarde, com licença, tudo bem? Tudo certo?” 
Aluna M: - “Eu sei um pouco de Libras, porque eu fui num curso junto com minha prima, aí eu aprendi 
um pouco, eu sei: mãe, pai, árvore, sei meu nome, o alfabeto.” 
Nesse momento um aluno me perguntou: 
- “Você pode fazer todo o alfabeto com a mão? 
Pesquisadora: - “Sim”, então demonstrei como sinalizar as letras do alfabeto. 
Outra aluna: - Minha irmã tem perda auditiva em um ouvido, ela usa aparelho. 

Fonte: A Autora (2021). 

Nesse diálogo foi possível observar que as crianças já tinham algum 

conhecimento sobre Libras e, como menciona Strobel (2018, p 27), “os sujeitos 

ouvintes veem os sujeitos surdos com curiosidade”, tentam se aproximar, mas têm 

receio do que é diferente, tem medo de se comunicar e sinalizar errado, isso pode ser 

observado na falta de interação da turma com a estudante surda nos diversos 

momentos durante o período de observação. 

Para iniciarmos o ensino da Libras primeiro foi apresentado o alfabeto manual 

que, segundo Barbosa e Lacerda (2019), é o primeiro passo quando se ensina Libras 

para crianças ouvintes. As crianças apresentaram seu nome fazendo a datilologia, 

assim começaram a se familiarizar com a sinalização, conforme diz Dall’Astra (2015) 

é necessário que no ambiente escolar haja fluência na língua de sinais por parte das 

pessoas que convivem ali, nesse sentido a Oficina de Libras vem corroborar com o 

objetivo dessa pesquisa.   

Nesse momento a interação da turma com a estudante surda começou a 

acontecer, assim, percebemos que para aprendizagem da língua de sinais é 

necessário “um esforço por parte das pessoas ouvintes” (KYLE, 2017 p. 23), pois, 

conforme as crianças ouvintes sinalizavam seus nomes, a estudante surda mostra-se 

surpresa e deslumbrada por estar conhecendo o nome de todos os colegas, mesmo 

os que já estudaram com ela nos anos anteriores. 

 Então a questionei para saber se ela conhecia o nome de todas as crianças, 

pois algumas já estudavam junto desde o primeiro ano do ensino fundamental, para 

surpresa ela me respondeu, em Libras, que não conhecia.  

Nesse momento, foi possível perceber novamente a falta de interação no 

ambiente escolar entre as crianças ouvintes com a colega surda e como as 

informações básicas do cotidiano não estão acessíveis para as pessoas surdas. 

Nesse sentido, Perlin (2003) nos faz refletir sobre alteridade, em sua tese faz 

indagações sobre “o ser outro”, onde impera a diferença (PERLIN, 2003 p. 65), o surdo 
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se sente deslocado, às margens das relações que acontecem naturalmente no dia a 

dia.  

Nos primeiros encontros nos dedicamos a ensinar o alfabeto em Libras e o 

nome das crianças que participaram da pesquisa, conforme imagens a seguir. 

Figura 2 - Primeiros encontros com a turma: aprendendo o alfabeto manual e apresentação da 

datilologia dos nomes 

     

    

              Fonte: Fotos produzidas pela autora (2021). 

 Para enriquecer o ensino da Libras foi sugerido aos alunos que seria convidado 

uma professora surda para vim até a escola, conversar e dar o sinal indicando o nome 

de cada criança. O sinal é como o batismo em Libras, como define Santos (2012, p.49) 

“o sinal de batismo representa o “nome” ou batismo em sinal para o surdo, algo que 

caracteriza uma pessoa”. Dessa forma, foi organizado o encontro seguinte, o qual 

contou com a presença da professora surda que trabalha como instrutora de Libras 

em uma escola da rede estadual na cidade de Fraiburgo.  

 Naquele mesmo dia, após terem participado da Oficina de Libras, mais 

precisamente na hora do intervalo, a menina surda veio até a pesquisadora saltando 

de alegria por conseguir conhecer e soletrar o nome dos colegas. O brilho nos olhos 

dela era contagiante, então perguntei se ela estava feliz e ela prontamente respondeu 

que “estava muito”. Em seguida foi para a fila do lanche, serviu-se e foi se sentar, as 
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colegas a chamaram para sentar-se junto a elas na mesa.  

Figura 3 - Crianças ouvintes interagindo com a criança surda após o lanche 

   

Fonte: Fotos produzidas pela autora (2021). 

Nesse instante, teve início o primeiro diálogo em língua de sinais entre as 

crianças, mesmo com o vocabulário simples houve a comunicação, corroborando com 

a afirmação da autora Dall’Astra (2015) quando diz que “a escola é um lugar que 

favorece laços afetivos”, é um lugar onde o estudante precisa se sentir pertencente, 

fortalecendo as relações entre as crianças.  

 O encontro da criança surda com seus pares surdos é extremamente relevante 

no processo de construção da sua identidade, enriquecendo seu aprendizado e 

valorizando sua cultura, assim como menciona Strobel (2018 p. 131), “[...] a criança 

surda necessita de professores surdos, usuários naturais da língua de sinais e cultura 

própria em seu processo de construção de identidade”, nesse sentido ter profissionais 

surdos na escola regular é de extrema importância para a promoção do direito à 

diversidade.  

 No dia programado para o encontro com a professora surda as crianças se 

mostraram ansiosas, quando a professora surda começou a sinalizar para se 

apresentar todos os estudantes permaneceram em silêncio com semblante de 

encantamento. A instrutora contou um pouco da sua trajetória de vida e conversou 

sobre a importância de aprenderem a Libras para incluir a colega surda. 

 Assim, a presença da professora surda permitiu que a criança surda se sentisse 

pertencente a um grupo e representada por alguém na mesma condição linguística 

que ela. Ressaltamos que, ao reconhecer na professora surda uma identidade cultural 

e linguística, a criança surda mostra para as crianças ouvintes que a pessoa surda 

tem as mesmas condições e possibilidades dos ouvintes “[...] há discursos sociais que 

veem os sujeitos surdos como incapazes e deficientes” (STROBEL, 2018, p.28), algo 

que ainda é um estereótipo errôneo que precisa ser desconstruído.    



48 
 

 
 

As crianças aproveitaram o momento e fizeram algumas indagações e a 

pesquisadora fez a tradução em Libras, promovendo a comunicação, tanto de Libras 

para o português, como do português para a língua de sinais. 

Quadro 5 - Indagação das crianças 

Aluna P: - “Você tem irmãos? 
Professora Surda D: "Sim, tenho um irmão que é cadeirante, por causa de um acidente de trabalho. 
Aluno T: “Você é casada?” 
Professora Surda D: - “Sim, sou casada, meu marido é ouvinte e tenho três filhos ouvintes, que já estão 
aprendendo língua de sinais para comunicarem-se comigo”. 
Aluno P: - “Você poderia me mostrar como diz banheiro em Libras?” 
A Professora Surda D realizou o sinal. 

Fonte: A Autora (2021). 

 Após o breve diálogo a professora propôs uma dinâmica para as crianças e 

convidou os alunos que se sentissem à vontade para produzirem um diálogo em Libras 

com a colega surda, pois como afirma Barbosa e Lacerda (2019, p.108) “é importante 

primar por atividades que coloquem os estudantes em interação com seus pares” 

proporcionando, assim, a “[...] garantia de um direito linguístico do surdo de poder se 

comunicar no ambiente escolar na sua língua materna” (BARBOSA, LACERDA, 2019, 

p.78). 

  No primeiro momento os estudantes hesitaram com receio de sinalizar errado, 

porém quando a professora surda sinalizou que os ajudaria três crianças se 

prontificaram para participar da dinâmica. 

 

Figura 4 - Encontro com a Professora Instrutora de Libras 

          
Conversando com os estudantes 

        
Estudantes participando da dinâmica do diálogo 
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Professora surda mostrando como sinalizar 

 
Estudante ouvinte sinalizando para a colega 

surda 

       Fonte: Fotos produzidas pela autora (2021). 

 Um diálogo simples, porém, foi um grande avanço na interação entre as 

crianças onde passaram de uma conversa por meio de gestos para uma sinalização 

em língua de sinais.  

 A atividade seguinte foi o “batismo na Libras”, onde cada estudante recebeu 

seu sinal, a professora instrutora surda, juntamente com a aluna surda, chamou cada 

criança para fazer a datilologia do nome e na sequência receber o sinal. Foi um 

momento muito especial, onde, corroborando com Teske (2016), vemos que a 

educação multicultural é um veículo que beneficia as trocas sociais favorecendo, 

assim, a escola inclusiva na sua totalidade.  
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            Figura 5 - Batismo em Libras: recebendo o sinal em Libras 

     

          Fonte: Fotos produzidas pela autora (2021). 

 A mudança dos olhares, como destaca Teske (2016, p.148), quando diz que se 

“pode ver o brilho no olhar quando se comunicam com o outro como sujeitos” faz a 

Oficina de Libras ganhar um significado especial, pois a partir dela é possível provocar 

uma mudança social que traz benefícios tanto para a criança surda quanto para as 

ouvintes nas suas relações. 

 Para encerrar as atividades daquele dia perguntei aos estudantes se tinham 

algo em especial que gostariam que fosse preparado para os dias subsequentes da 

Oficina, prontamente sugeriram vocabulários que contemplassem o cotidiano escolar. 

Assim, fica perceptível a vontade que os estudantes demonstram em se comunicar 

com a colega surda. 

 Nos encontros que se sucederam foram proporcionadas dinâmicas para o 

ensino e aprendizagem de vocabulário básico que os estudantes pudessem fazer uso 

no cotidiano escolar. Apresentamos os sinais das disciplinas escolares, das cores, 

materiais escolares, números, sinais dos ambientes escolares exemplo: banheiro, 

refeitório, sala de aula, professor (a) etc.   

Nesse dia, em especial, fiquei na hora do intervalo no refeitório junto com os 

estudantes, então uma criança que estuda junto com a “E” (criança surda) me abordou 

e disse: 
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Quadro 6 - Diálogo no recreio 

Aluno V.: - “Acho que ser surdo deve ser chato.” 
Pesquisadora: - “Por que você acha isso?” 
Aluno V.: – “Porque sim, prof. Quando a ela (a menina surda) crescer, vai ser surda?” 
Pesquisadora: - “Sim, ainda vai ser surda.” 
Aluno V.: - “Quando a pessoa nasce, ela já sabe Libras?” 
Pesquisadora: “Não, é igual a nós, que não somos surdos, não nascemos falando, é um processo, 
precisa que alguém nos ensine, conforme vamos crescendo e interagindo com outras pessoas vamos 
aprendendo, com o surdo acontece a mesma coisa.”  
Então o aluno V, silenciou-se de forma reflexiva, afastou-se para buscar mais lanche 

Fonte: A Autora (2021). 

 Durante o tempo que estive no refeitório, observei que a crinça surda E. sentou-

se novamente com as colegas da turma, o que não acontecia antes da oficina, percebi 

que elas sinalizavam de maneira tímida, enquanto me olhavam. O autor Sarmento 

(2002), fala sobre a interação que acontece nas instituições, descrevendo a infância 

através dos experimentos diários onde realizam a comunicação necessária para 

serem compreendidas.  

 A mudança nas relações entre os pares, no convívio diário dentro de uma 

sociedade que visa oportunizar a reflexão sobre as diferenças e que precisam ser 

respeitadas, é a maneira de promover uma sociedade mais justa (DORZIAT, 2017). A 

referida pesquisa e, consequentemente, a oficina realizada serviram como uma 

oportunidade de aproximação das crianças ouvintes ao mundo do surdo, fazendo um 

movimento inverso do que geralmente acontece onde o aluno surdo necessita 

adequar-se e se inserir no mundo dos ouvintes.  

 Nos dias subsequentes foram dedicados ao ensino de vocabulários solicitados 

pelos estudantes a fim de proporcionar a apropriação de mais sinais para facilitar a 

interação durante as aulas com a estudante surda, como mostra no Quadro 1. Pode-

se perceber que ao solicitarem vocabulário referentes à escola constatou-se que os 

alunos ouvintes também sentem a necessidade de conversar com sua colega surda 

sobre questões relativas às práticas escolares.  

 Ressaltando que a atividade final seria voltada para as brincadeiras, tendo em 

vista que o brincar traz inúmeros benefícios para as interações entre as crianças, “o 

brincar torna a aprendizagem mais leve e a interação com os colegas surdos, mais 

significativa” (KAIM, 2020). Para garantir a comunicação entre as crianças 

consideramos importante dar continuidade ao trabalho do vocabulário específico.  

 Porém, nesse período de pandemia da Covid-19 que estamos vivenciando, 

protocolos sanitários são essenciais para garantir a segurança de todos, tendo em 

vista a orientação de distanciamento de 1,5 metros, no Plano de Contingência do 
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Município de Fraiburgo em vigor no momento de realização da oficina de Libras, 

motivo este pelo qual as brincadeiras ficaram restritas, somente a apresentação dos 

seus respectivos sinais através de slides para o conhecimento dos estudantes.    

 Souza e Góes (2017) afirmam que pensar no sujeito com sua singularidade, 

marcado histórica e socialmente por fatores de exclusão e tentativas ineficazes de 

inclusão, nos desafia diariamente no intuito de concretizar as funções fundamentais 

da escola, assim, através da Oficina de Libras buscou-se uma aproximação entre os 

estudantes. 

 É através das experiências visuais e da língua de sinais que o ser surdo 

expressa seus sentimentos e percepções sobre o mundo (CAMPOS, 2008), é possível 

que a escola proporcione o aprendizado para todos os alunos fazendo com que o 

surdo se sinta pertencente àquele lugar onde a comunicação não seja um fator 

excludente. 

 Dessa forma, encerrou-se a Oficina de Libras sendo disponibilizado aos 

estudantes materiais impressos com os sinais estudados para que servisse de apoio 

no cotidiano escolar.  

           Figura 6 - Material disponibilizado para as crianças 

 
          Fonte: A Autora (2021). 

 Na próxima etapa, indicada como V, passa a se delinear as observações finais 

a fim de analisar as mudanças decorrentes da Oficina de Libras. Nas observações 

finais, conforme destacam Lakatos e Marconi (2011, p.76) “a observação ajuda o 

pesquisador a identificar e a obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os 



53 
 

 
 

indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu comportamento”, assim é 

possível avaliar o resultado proposto para a Oficina de Libras na mudança das 

interações entre as crianças ouvintes e criança surda. Desse modo, uma tarde foi 

destinada para observar o ambiente escolar e a relação entre as crianças. 

 Durante a pesquisa foi possível observar dois cenários distintos: interação e 

não interação. A não interação já ficou evidenciada no início da pesquisa, pois em 

diversos momentos a estudante surda somente observava os acontecimentos ao seu 

redor. Campos (2008, p 53), destaca que “a escola não tem favorecido a 

aprendizagem dos surdos inseridos no ensino regular devido às dificuldades de ordem 

linguística e cultural”, corroborando com as observações iniciais onde foi possível 

evidenciar a segregação da criança surda.  

 Porém, logo após o início da intervenção da Oficina de Libras, as primeiras 

interações utilizando sinais foram observadas, embora ainda de um jeito tímido, 

aconteceram. Contudo, o que ficou evidenciado em diversos momentos foi a 

insegurança tanto da aluna surda em relação aos seus colegas ouvintes na hora da 

comunicação quanto das crianças ouvintes na hora de interagir com a colega surda. 

Campos (2008), em sua pesquisa, constatou que dificilmente observa-se alunos 

surdos e ouvintes conversando no intervalo devido a diferença linguística e é essa 

barreira na comunicação que a Oficina de Libras visa minimizar.  

 Strobel (2018) chama a atenção para a escassez de recursos visuais quando 

falamos de inclusão social, tendo em vista que para o sujeito surdo o campo visual é 

extremamente importante. Assim, segundo a autora, a criança surda faz parte da 

cultura surda, porém interage com os ouvintes no seu dia a dia. Portanto, estratégias 

que favoreçam sua inserção de modo equitativo na sociedade é sem dúvidas 

necessário.  

 O momento que ficou mais perceptível a interação entre as crianças após a 

realização da Oficina de Libras foi durante o intervalo ali, as crianças apresentam 

necessidade de estarem próximas e se comunicarem. A comunicação dentro da 

escola serve para, além da aprendizagem, estreitar relações, sentir-se parte daquele 

local e não somente mais um sem importância (DALL’ASTRA, 2015).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao iniciar esta pesquisa procuramos compreender como as interações entre as 

crianças surdas e não surdas constitui-se em um fator importante na construção da 

sua vida diária e nas suas relações no ambiente social.  

Percebemos que a escola é um ambiente favorável para promover as relações 

entre grupos multiculturais, desde que sejam utilizadas estratégias e metodologias 

que proporcionem interação entre elas, mas, apesar de todo o aparato legal que 

envolve a proposta da educação inclusiva, muitos ajustes ainda são necessários para 

que essa realidade seja efetiva.  

 Constatamos, também, que em relação a criança surda inserida no ensino 

regular não basta somente garantir a matrícula dela, é necessário que a inclusão seja 

efetiva, que as barreiras, principalmente da comunicação, sejam minimizadas e que a 

difusão da língua de sinais seja emergente. 

 Sabemos que um dos papéis fundamentais da escola é a garantia dos Direitos 

Constitucionais e Humanos. Nesse sentido, a Oficina de Libras foi um fator 

determinante para a aproximação entre as crianças, tendo em vista que o 

distanciamento era provocado pela dificuldade na comunicação, assim, a aplicação 

da Oficina foi um movimento reverso, onde trouxemos os ouvintes até a cultura surda, 

pois por muitos anos foram sempre as pessoas surdas que precisaram se adequar ao 

universo e cultura ouvinte. 

 Desta forma, este trabalho alcança o objetivo de possibilitar contribuições na 

aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para as interações entre 

crianças surdas e ouvintes por meio da Oficina de Libras para turma do ensino 

fundamental. 

 Entretanto, sabemos que o ensino da língua de sinais precisa ser uma 

constante dentro da escola regular possibilitando que a criança surda tenha acesso a 

sua língua materna e os demais sujeitos presentes na escola também possam adquiri-

la como segunda língua promovendo, assim, um ambiente bilíngue. 

 Através da experiência proporcionada pela pesquisa e intervenção por meio 

da Oficina de Libras, ir a campo e interagir com as crianças, ouvindo-as e 

oportunizando que fossem protagonistas no processo de construção do conhecimento 

proporcionou uma reflexão mais aprofundada sobre como a sociedade ainda está 

despreparada para a inclusão das pessoas com deficiência, principalmente os surdos. 
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 Conclui-se, também, que além das crianças ouvintes é necessário que os 

professores, auxiliares de sala e demais profissionais que fazem parte da comunidade 

escolar e do cotidiano da aluna surda possam ter a oportunidade de aprender Libras 

contribuindo, assim, com a efetivação da proposta de educação inclusiva tão difundida 

atualmente.  

 Este estudo foi apenas o início de uma semente que plantamos no contexto 

daquela escola e que pretendemos polinizar nas demais instituições da cidade de 

Fraiburgo. Tendo a certeza de que os resultados obtidos com a interação entre as 

crianças provocam um olhar diferenciado nos profissionais da referida instituição. 

 Por fim, a certeza de que a promoção da Língua Brasileira de Sinais é um 

recurso determinante para a equidade e uma sociedade mais justa, seguimos 

confiantes que, em um futuro próximo, mais pessoas possam aprender a Libras, não 

somente em instituições de ensino, mas que seja acessível em todos os ambientes 

sociais garantindo a superação da barreira da comunicação e efetivando a inclusão 

do surdo na sociedade. 
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ANEXO I – TERMO DE ASSENTIMENTO 

Assentimento das crianças  
 
Você está sendo convidado a participar da pesquisa OFICINA DE LIBRAS PARA 

CRIANÇAS: INTERAÇÕES ENTRE CRIANÇA SURDA E OUVINTES, coordenada 

pela professora Thaís de Oliveira, telefone (49) 99917-2620. Seus pais permitiram que 

você participasse. Queremos saber sobre a interação dos alunos ouvintes e aluna 

surda, e o conhecimento de vocês sobre língua de sinais. Você só precisa participar 

da pesquisa se quiser, é um direito seu e não terá nenhum problema se desistir. As 

crianças que irão participar desta pesquisa têm de 9 a 11 anos de idade. A pesquisa 

será feita na Escola Municipal de Ensino Básico Santo Antônio, localizada no 

endereço: Rua Presidente Hermes da Fonseca, Bairro Santo Antônio, CEP 89580-

000; onde as crianças participarão de uma Oficina de Libras. Ninguém saberá que 

você está participando da pesquisa; não falaremos a outras pessoas, nem daremos a 

estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa serão 

publicados em base de dados de produções científicas, mas sem identificar as 

crianças que participaram.  

 
CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO  
 
Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa 

OFICINA DE LIBRAS PARA CRIANÇAS: INTERAÇÕES ENTRE CRIANÇA SURDA 

E OUVINTES. Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer. Entendi 

que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e 

desistir e que ninguém vai ficar com raiva de mim. Os pesquisadores tiraram minhas 

dúvidas e conversaram com os meus responsáveis. Recebi uma cópia deste termo de 

assentimento e li e concordo em participar da pesquisa.  

 
Cidade, ____de _________de __________ 

 
 
 ______________________________________  

              Assinatura do menor  
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS 

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS INSTITUIÇÕES 

ENVOLVIDAS 

Com o objetivo de atender às exigências para a obtenção de parecer do Comitê 

de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, os representantes legais das instituições 

envolvidas no projeto de pesquisa intitulado "OFICINA DE LIBRAS PARA CRIANÇAS: 

INTERAÇÕES ENTRE CRIANÇA SURDA E OUVINTES" declaram estarem cientes e 

de acordo com seu desenvolvimento nos termos propostos, lembrando aos 

pesquisadores que no desenvolvimento do referido projeto de pesquisa serão 

cumpridos os termos da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

Em relação à pesquisa supracitada, informamos que o acesso dos 

pesquisadores ao local da pesquisa e a manipulação dos dados da turma do 5° ano 

do Ensino Fundamental da Escola Municipal de Ensino Básico Santo Antônio, será 

autorizado somente após a emissão do PARECER DE APROVAÇÃO do Comitê 

de Ética em pesquisa em Seres Humanos da UNIARP.  Esta instituição está ciente 

de suas responsabilidades como instituição coparticipante do presente projeto de 

pesquisa, e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos 

participantes da pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para 

a garantia de tal segurança e bem-estar. 

Local/Setor onde a pesquisa será realizada: Escola Municipal de Ensino Básico 
Santo Antônio, localizada no endereço: Rua Presidente Hermes da Fonseca, Bairro 
Santo Antônio, CEP 89580-000. 
 
Por ser verdade, firmo a presente. 

 Caçador (SC),.........de............de 20......... 
 

_________________________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsável (Orientador) 

 
 

__________________________________________________ 
Assinatura e Carimbo do Responsável de outra Instituição 

Nome: 
Cargo: 
Instituição: 
Número de Telefone: 

  



65 
 

 
 

 
ANEXO III – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (MENORES 

DE IDADE) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Menores de Idade 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 

(CEP-UNIARP) é um colegiado constituído com base na Resolução nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisas com seres humanos. O CEP-UNIARP foi criado para defender os 

interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para 

contribuir com o desenvolvimento das pesquisas dentro de padrões éticos. 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 

Título do Projeto: Oficina de Libras para Crianças: Interações entre Criança Surda e Ouvintes 

Área do Conhecimento: Educação 

Curso: Mestrado Profissional em Educação Básica 

Número de participantes no centro: 16 Número total de participantes: 16 

Patrocinador da pesquisa: Thaís de Oliveira 

Instituição onde será realizado: Escola Municipal de Ensino Básico Santo Antônio, localizada 

no endereço: Rua Presidente Hermes da Fonseca, Bairro Santo Antônio, CEP 89580-000 

Nome dos pesquisadores e colaboradores: Thaís de Oliveira 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O 

documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos 

fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a 

qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você. 

2. Identificação do Participante da Pesquisa e do Responsável 

Nome do menor:  Data de nascimento: 

Nome do responsável: Data de Nascimento: 
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Endereço: 

Telefone: e-mail: 

 

3. Identificação do Pesquisador Responsável 

Nome: Thaís de Oliveira 

Profissão: Intérprete de Libras N. do Registro no Conselho: 

Endereço: Rua: Rudi Antonio Dresch 282 Bairro: São Miguel – Fraiburgo – SC 

Telefone: 49- 99917-2620 e-mail: thaisbiancag@gmail.com 

Eu, responsável pelo menor acima identificado, autorizo sua participação, como voluntário(a) 

no presente projeto de pesquisa. Discuti com o pesquisador responsável sobre a minha decisão 

em autorizar a sua participação e estou ciente que: 

1. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 

 - Objetivo Geral:  

● Desenvolver uma Oficina de Libras com crianças que frequentam uma escola pública de 

ensino fundamental, em Fraiburgo (SC), para avaliar as contribuições da aprendizagem da 

Língua Brasileira de Sinais para as interações entre criança surda e ouvintes; 

- Objetivos Específicos: 

● Compreender a trajetória histórica e cultural dos surdos; 

● Compreender as culturas infantis e os modos de interações entre crianças ouvintes e 

crianças surdas; 

● Elaborar uma proposta de oficina de Libras com a participação das crianças surdas e 

ouvintes; 

● Analisar a contribuição da oficina de libras nas interações entre as crianças surdas e 

ouvintes; 

2. A participação de meu filho (ou do menor sob minha guarda) neste projeto  

Tem como objetivo compreender as culturas infantis e os modos de interação entre crianças 

ouvintes e crianças surdas. 

 

about:blank
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3. O procedimento para coleta de dados:  

 

Serão utilizados roteiro de observação, roda de conversa com as crianças, anotações em 

caderno de campo, bem como registros audiovisuais. 

4. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são):  

O ensino da língua de sinais brasileira contribui para contribuir nas interações entre crianças 

surdas e ouvintes. Os benefícios sociais da pesquisa serão de grande relevância para as 

crianças envolvidas, pois proporcionará maior interação entre elas. Hoje, na nossa sociedade, 

fala-se tanto em inclusão, problematizamos essa questão se a inclusão realmente é efetiva, 

tendo em vista que a criança surda não se comunica com seus pares, pois estes muitas vezes 

desconhecem a língua de sinais. 

5. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) para o(s) participante(s) da pesquisa é 

(são):  

Como toda pesquisa, este estudo demanda cuidados específicos para garantir a segurança e 

integridade de todos. Sendo assim, este estudo será realizado na sala de aula dos estudantes 

e nos espaços externos da instituição (pátio), pois a escola já está em conformidade com os 

padrões de segurança, sendo que a sala é um local bem arejado com saída de fácil acesso e 

extintor de incêndio, para qualquer eventualidade que possa acontecer. 

Em relação aos materiais que serão utilizados na Oficina de Libras, serão evitados objetos 

cortantes e ou produtos tóxicos. Como estamos em um período atípico, todo e qualquer material 

que for utilizado pelas crianças será de uso individual, tomando-se todos os cuidados 

necessários para evitar a contaminação pela Covid 19, como o uso de máscaras e álcool em 

gel, além do distanciamento de 1,5 metros. Principalmente porque a pesquisa será realizada 

com a participação de crianças com idades entre 9 e 10 anos. 

No que se refere ao desconforto, às crianças que estarão participando terão liberdade de 

informar os dados a serem coletados por meio da entrevista e dos registros digitais. Também 

terão garantidos o tratamento digno e respeitoso na interação, intervenção e coleta de dados. 

Mesmo depois de assinar, o participante continua com o direito de pleitear indenização por 

reparação de danos que apresente nexo causal com a pesquisa. 
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6. Descreva os procedimentos que serão adotados em função dos desconfortos e riscos 

previsíveis. 

Apesar de todos os cuidados, se acaso algo ocorrer, os participantes poderão recorrer a mim, 

responsável pela pesquisa, que serão tomadas as devidas providências, encaminhando, caso 

seja necessário, aos órgãos competentes para que as especificidades apresentadas sejam 

resolvidas. Desse modo, em relação aos riscos psicológicos ou de outra ordem, se houver 

consequências derivadas da Oficina de Libras, será feito o encaminhamento necessário para 

que as medidas necessárias sejam tomadas. 

7. A participação de meu filho (ou do menor sob minha guarda) é isenta de despesas e 

ele tem direito à assistência, tratamento e indenização por eventuais danos, efeitos colaterais 

e reações adversas decorrentes de minha participação na presente pesquisa.  

8. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração de meu filho (ou do menor 

sob minha guarda) nesta pesquisa no momento em que desejar, sem necessidade de qualquer 

explicação. 

9. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde ou bem estar físico de meu filho (ou 

do menor sob minha guarda). Não irá interferir no atendimento, na assistência, no tratamento 

médico, etc.  

10. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que 

sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam 

mencionados; 

11. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, 

com endereço na Rua: Victor Baptista Adami, número 800, - Centro, telefone (049) 3561-6200, 

sempre que entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto de 

pesquisa e minha participação no mesmo. 

12. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial(is) e 

final(is) desta pesquisa. 

Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas por 

mim apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual 

teor (conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse. 
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Caçador (SC), _____ de  ____________ de ______. 

  

_________________________________ 

 Responsável pelo(a) Participante da pesquisa 

_________________________________ 

Pesquisador Responsável pelo Projeto 

 

 

Testemunha: 

 

_________________________________  

Nome:  

 

IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do 

responsável e a outra com o pesquisador responsável. O representante deverá 

RUBRICAR todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE, 

apondo sua assinatura na última página do referido termo. O pesquisador responsável 

deverá proceder da mesma forma, rubricar todas as folhas do TCLE, apontando sua 

assinatura na última página do referido termo. 
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ANEXO IV – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM  
 

 

Eu_________________________,CPF____________, RG________________, 

depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e 

benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha 

imagem e ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, por meio do presente termo, a pesquisadora Thaís 

de Oliveira do projeto de pesquisa intitulado “Oficina de Libras para Crianças: 

Interações entre Criança Surda e Ouvintes” a realizar as fotos que se façam 

necessárias e ou a colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a 

nenhuma das partes. 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e ou 

depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), 

em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que 

está previsto na Resolução do CNS nº 466/12 e nas leis que resguardam os direitos 

das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei n.º 

8.069/1990 e das pessoas com deficiência (Decreto n.º 3.298/1999, alterado pelo 

Decreto n.º 5.296/2004). 

 

__________________, ___ de ______ de 20___ 

 

  ______________________________ 

  Pesquisador responsável pelo projeto 

 

_______________________________ 

Participante da Pesquisa 

 

_______________________________ 

Responsável Legal (Caso o sujeito seja menor de idade) 
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ANEXO V – FOLHA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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