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RESUMO 

Abordou-se esse tema na pesquisa devido à grande relevância da aprendizagem do 
aluno surdo na educação básica. Essa preocupação justifica-se pelo fato de esses 
alunos estarem saindo da escola sem o mínimo de conhecimento e preparo para a 
vida em sociedade. Compreender a trajetória escolar do educando surdo é importante 
para buscar e propor alternativas de aprendizagem para aqueles que ainda se 
encontram em processo de Alfabetização. Através deste trabalho objetivou-se 
compreender como aconteceu processo de ensino e aprendizagem da criança surda 
e ou com deficiência auditiva em tempos de pandemia na cidade de Fraiburgo. Para 
isso abordou-se fatores como o conceito de deficiência auditiva e surdez na infância, 
a caracterização da educação da pessoa surda na história, a descrição do processo 
de alfabetização na educação básica, etc. Definiu-se como uma pesquisa de campo 
do tipo estudo de caso, de abordagem qualitativa, quanto aos objetivos descritiva e 
exploratória, utilizou-se do questionário como instrumento para coleta de dados, para 
a análise utilizou-se de fontes secundárias, como artigos e livros dos autores Luchese 
(2017), Quadros, Santos (2016), Honora (2019), Skliar (2016), Capovilla (2001), 
Strobel (2009), Giroletti (2017), Cury (2020), Cordeiro (2020), entre outros. Conclui-se 
com esse estudo a inclusão do aluno surdo nas escolas de ensino regular e mesmo 
na sociedade encontra muitas barreiras, principalmente, a falta de comunicação. 

Palavras-chave: Surda. Aprendizagem. Educação. Pandemia. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

This topic was addressed in the research due to the great relevance of deaf student 
learning in basic education. This concern is justified by the fact that these students are 
leaving school without a minimum of knowledge and preparation for life in society. 
Understanding the school trajectory of deaf students is important to seek and propose 
learning alternatives for those who are still in the Literacy process. Through this work, 
the objective was to understand how the process of teaching and learning of deaf 
and/or deaf children happened in times of pandemic in the city of Fraiburgo. For this, 
factors such as the concept of hearing loss and deafness in childhood, the 
characterization of the education of the deaf person in history, the description of the 
literacy process in basic education, etc. were addressed. It was defined as a field 
research of the case study type, with a qualitative approach, regarding the descriptive 
and exploratory objectives, the questionnaire was used as an instrument for data 
collection, for the analysis it was used secondary sources, such as articles and books 
by the authors Luchese (2017), Quadros, Santos (2016), Honora (2019), Skliar (2016), 
Capovilla (2001), Strobel (2009), Giroletti (2017), Cury (2020), Cordeiro (2020), 
between others. This study concludes that the inclusion of deaf students in regular 
schools and even in society faces many barriers, mainly the lack of communication. 

Keywords: Deaf. Learning. Education. Pandemic. 
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INTRODUÇÃO 

O ano de dois mil e vinte foi marcado por acontecimentos atípicos que atingiram 

toda a população mundial. De uma forma ou outra, todos sofreram com as 

consequências da Pandemia do COVID 19. Inúmeros setores da sociedade brasileira 

precisaram se reinventar, isso aconteceu com os prestadores de serviços, 

profissionais liberais, comércio em geral, escolas entre outros.  

As instituições escolares, preocupando-se com o processo de ensino e 

aprendizagem, buscaram fazer uso dos recursos disponíveis para garantir o 

atendimento para todos os alunos.  

Então, surgiram alguns questionamentos, principalmente em torno do 

atendimento ofertado ao educando surdo e ou com deficiência auditiva no ensino 

fundamental nas escolas de Fraiburgo. Através deste trabalho, buscar-se-á respostas 

para os seguintes questionamentos sobre a Pandemia da Covid 19 e sua influência 

na forma de ensinar e de aprender da criança surda e ou com deficiência auditiva na 

cidade de Fraiburgo, identificando o processo de alfabetização do aluno surdo e as 

metodologias utilizadas no ensino regular, destacando as barreiras ainda encontradas 

na alfabetização desse aluno. 

O tema de pesquisa “o processo de ensino e aprendizagem da criança surda 

em tempos de Pandemia” será abordado nesse estudo devido à importância da 

alfabetização do aluno surdo, primeiramente  na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS),  

reconhecida como língua materna da comunidade surda, assim como a aprendizagem 

da Língua Portuguesa, na modalidade escrita, como segunda língua na educação 

básica para garantir a interação com o meio social e familiar, bem como para a 

construção da identidade e autonomia do aluno surdo.  

Apesar de a inclusão e escolarização não ser um assunto novo, ainda se 

encontram alunos surdos nos anos finais da educação básica sem estarem 

alfabetizados, sendo aprovados progressivamente sem a preocupação de saber se o 

educando assimilou e ou compreendeu os conteúdos. 

Constata-se que, muitos destes alunos surdos ou com deficiência auditiva 

aprendem, tanto o português quanto a LIBRAS, de forma mecânica e 

descontextualizada. A preocupação é grande porque essas pessoas, estão saindo da 

instituição de ensino, sem o preparo necessário para interagir socialmente ou mesmo 

preparados para participar ativamente do mercado de trabalho. Portanto, 
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compreender a trajetória escolar do educando surdo e ou com deficiência auditiva é 

importante para buscar e propor alternativas de aprendizagem para aqueles que ainda 

nos primeiros anos de escolarização, possibilitando que sejam alfabetizados na idade 

certa, proporcionando-lhes a oportunidade de sucesso em sua trajetória escolar e 

social. 

A pesquisa realizar-se-á por meio de um questionário entregue e respondido 

por pais de alunos surdos matriculados na rede regular de ensino municipal e estadual 

da cidade de Fraiburgo.  

Esse trabalho teve como base no estudo e produções como artigos e livros dos 

autores Luchese (2017), Quadros, Santos (2016), Honora (2019), Skliar (2016), 

Capovilla (2001), Strobel (2009), Giroletti (2017), Cury (2020), Cordeiro (2020), entre 

outros.  

O estudo abordará no capítulo I a trajetória da educação das pessoas surdas 

na história; a deficiência auditiva e a surdez na infância; a surdez e a aquisição da 

LIBRAS como primeira língua; inclusão da criança surda; alfabetização do surdo na 

educação básica; a pandemia do Coronavírus no Brasil, ressaltando os principais 

fatos e acontecimentos. No capítulo II, abordar-se-á as delimitações metodológicas, 

ou seja, de que forma essa pesquisa se realizou. No capítulo III apresentar-se-á os 

resultados e discussões do trabalho. Finalizando com as considerações finais. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Compreender que o caráter social é o caráter geral de todo movimento implica 

conceber que da mesma forma que a sociedade produz o homem como homem, ela 

é produzida por ele (MIRANDA, 1993, n.p). O instinto o faz buscar companhia, criando 

situações de interdependência entre as pessoas. Nesse sentido, Bauman e May 

(2018, p. 20) colocam que “pensar sociologicamente significa entender de um modo 

um pouco mais completo quem nos cerca, tanto em suas esperanças e desejos quanto 

em suas inquietações e preocupações”. 

1.1 A EDUCAÇÃO DO SURDO NA HISTÓRIA  

A história da humanidade nos mostra que o preconceito, a discriminação e a 

segregação sempre estiveram enraizadas na sociedade a milhares de anos. Todavia 

esta prática era vista como natural entre os povos primitivos. Para Honora (2019) às 

condições de sobrevivência de grupo justificava o abandono e até mesmo o extermínio 

de pessoas que apresentasse algum tipo de anomalia, que por ventura pudesse 

atrasar ou mesmo expor o grupo aos perigos que surgissem pelo caminho.  

 Adriano (2016), discorre sobre o filósofo Aristóteles (384 – 322 a. C), dizendo 

que para o mesmo a audição era o sentido que dava maior contribuição para a 

aquisição do conhecimento, porque a fala só é compreensível porque é composta por 

palavras e cada uma das palavras representam um símbolo racional. Assim, segundo 

Sacks (1990), Aristóteles acreditava que um cego era, por sua vez, mais inteligente 

que um surdo-mudo. 

Segundo Adriano (2016), na Idade Média se difundia o preceito, de que famílias 

em que houvesse o nascimento de um indivíduo com deficiência, seriam consideradas 

pecadoras e hereges, nesse caso a criança deveria ser morta ao nascer. A pessoa 

com deficiência era vista como possuída ou encarnação do mal, por isso, eram 

queimadas na fogueira. “Esta é uma das últimas atrocidades encontradas em relatos 

históricos” como lembra Luchese (2017, p. 13). “Na Idade Média, supunha-se que os 

surdos não teriam acesso à salvação, já que, de acordo com Paulo, na Epístola aos 

Romanos, a fé provém de ouvir a palavra de Cristo (Ergo fides ex. audito, auditur 

autem per vebum Chisti)” (CAPOVILLA, 2001, p.1480). 

Luchese (2017) salienta que com o passar dos anos esta prática passou a não 

ser tão bem vista pela sociedade. Então, passaram a recolher as pessoas com 
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deficiência em instituições de assistência, protegidas pela igreja e mantida por 

doações dos senhores feudais. Strobel (2009 apud LUCHESE, 2017, p. 13) relata que 

“nesta época existiam leis que proibiam os surdos de receberem heranças, de votar e 

enfim, todos os direitos como cidadãos”. 

Ainda sobre esse período Honora (2019, p. 13) afirma que: 

Durante a Idade Média, já sob a influência do Cristianismo, os senhores 
feudais amparavam os deficientes e os doentes em casas de assistência por 
eles mantidas. Progressivamente, no entanto, com a perda de influência do 
feudalismo, veio à tona a ideia de que as pessoas com deficiência deveriam 
ser colocadas no sistema de produção ou assistidos pela sociedade, que 
contribuía compulsoriamente para tanto. 

Segundo Luchese (2017, p. 14) “em alguns momentos os surdos foram 

marginalizados, apequenados e tidos como não educáveis; e em outros, passaram a 

contar com esforços assistenciais, caritativos e instrucionais”. Honora (2019) salienta 

que na Idade Média já existiam casas de apoio e assistência para cuidar dos 

deficientes e dos doentes que eram mantidas por doações dos senhores feudais, 

influenciados pelo Cristianismo.  Para Honora (2019, p.13) “com o Renascimento, a 

visão assistencialista cedeu lugar, definitivamente, à postura profissionalizante e 

integrativa das pessoas com deficiência”.  

Skliar (2016), destaca que a história dos surdos esteve sempre atrelada a 

história das pessoas com deficiência. Apesar dos movimentos contrários, ainda hoje 

encontra-se atrelada a Educação Especial. 

Santos (2016), ressalta que na Espanha, o monge Ponce de Leon (1510-1584), 

possibilitou a educação das pessoas surdas através do uso de gestos difundidos em 

alguns mosteiros, como resultado de existir ali o voto do silêncio. Usou também um 

alfabeto datilológico, parte essencial do método desenvolvido por ele, que se baseou 

na aprendizagem da palavra. Porém, a educação não se estendia a todos os surdos, 

porem estava restrita aos surdos que faziam parte da nobreza e ou de famílias ricas.  

O monge beneditino Pedro Ponce de Leon (1510-1584), na Espanha, 
estabeleceu a primeira escola de surdos em um monastério de Valladolid, 
inicialmente ensinava latin, grego e italiano, conceitos de física e astronomia 
aos dois irmãos surdos, Francisco e Pedro Velasco, membros de uma 
importante família de aristocratas espanhóis; Francisco conquistou o direito 
de receber herança como marquês de Berlanger e Pedro se tornou padre 
com a permissão do Papa. Ponce de Leon usava como metodologia a 
dactilologia, escrita e oralização. Mais tarde ele criou escola para professores 
de surdos, porém não publicou nada em sua vida, e depois de sua morte o 
seu método caiu no esquecimento porque a tradição na época era de guardar 
segredos sobre os métodos de educação de surdos (SANTOS, 2016, p. 24) 
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Surgiram também em outros países, autores cujos escritos constituem notáveis 

contribuições para o desenvolvimento educacional da pessoa surda. Strobel (2009) 

descreve que Ruan Pablo Bonet publica o primeiro livro sobre educação de surdos, 

com o título de ‘Redação das letras e arte de ensinar os mudos a falar’. O método 

descrito no referido livro preconizava a aquisição da língua de sinais e a importância 

da mediação precoce. “Bonet defendia também o ensino precoce de alfabeto manual 

aos surdos” (SANTOS, 2016, p. 24) e insistia que todas as pessoas envolvidas 

diretamente com o processo educativo do surdo necessitavam conhecer e saber 

utilizar o alfabeto manual.  

Luchese (2017, p. 16) salienta que “muitos educadores expressavam 

descrédito em relação ao futuro dos surdos. Acreditava-se que os surdos não 

possuíam ideias, abstrações, capacidade de argumentação e que pensavam em 

imagens”, sendo assim teriam uma comunicação e vida limitadas. 

Luchese (2017), ressalta que o mais celebre entre todos os educadores de 

pessoas surdas foi o Abade de L’Epée que fundou em Paris no ano de 1770, a primeira 

instituição específica para a educação dos surdos-mudos. Ele percebeu que os surdos 

se comunicavam através de gestos nos becos de Paris. L’Epée organizou os sinais 

das pessoas surdas e a gramática francesa dando origem aos sinais metódicos.  

Segundo Giroletti (2017, p. 4) “a casa do Abade foi transformada em escola 

pública, e em pouco tempo já atendia 75 alunos. Ele acreditava que a educação de 

surdos deveria ser pública e gratuita.  O método desenvolvido por L’Epée consistia 

em associar sinais a figuras e a escrita de palavras, por meio desse método o abade 

ensinou os surdos a ler e a escrever e lhes apresentou o mundo do conhecimento e 

da cultura. 

Parafraseando Luchesi (2017) L’Epée proporcionou o treinamento e formação 

a vários professores que em pouco tempo já haviam criado mais de vinte escolas para 

surdos pela Europa, no entanto essas escolas dependiam de recursos das famílias e 

de doações da sociedade. Além das dificuldades financeiras para manter as escolas, 

o método de L’Epée começava a enfrentar outra resistência, de especialistas e 

familiares que defendiam uma visão clinica Terapêutica que acreditavam na oralização 

dos surdos preconizada pelo educador alemão Heinick. Segundo Giroletti (2017), no 

mesmo período que o Abade L’Epée, outro educador, Samuel Heinick, criou a primeira 

escola pública para crianças surdas com o método Oralista na Alemanha, atendendo 

9 alunos surdos. 
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Giroletti (2017), considera que Heinick foi o maior defensor do ensino de fala 

oral aos surdos, desenvolveu o método conhecido como Oralismo, que se baseava 

em um processo lento e exaustivo de fala na língua nacional e uma segunda língua 

estrangeira através do treino com a voz e entonações que facilitavam a compreensão.   

Giroletti (2017), lembra que Thomas Hopkins Gallaudet (1787-1851), reverendo 

em uma comunidade, sensibilizou-se ao perceber que uma criança era rejeitada pelas 

demais crianças que não a deixavam participar das brincadeiras porque era surda, 

que também não podia frequentar a escola porque não havia escola para surdos nos 

Estados Unidos, buscou junto ao pai da garotinha apoio para criar uma escola que 

atendesse as necessidades dos surdos. Gallaudet viajou para a Europa em busca de 

conhecimento que o ajudasse em sua missão. Na Inglaterra encontrou uma escola de 

renome que ensinava surdos através da língua oral, porem recusaram-se a dar-lhe 

informações acerca da metodologia que utilizavam. Então ele partiu para a França, 

onde ao contrário da escola inglesa, foi bem recebido e ficou impressionado pelo 

método usado pelo Abade Sicard aprendiz na Língua de sinais de L’Epée. 

Luchese (2017) ressalta que ao voltar para a América Gallaudet trouxe consigo 

o professor surdo Laurent Clerc, que durante a viagem encarregou-se de lhe ensinar 

a língua de sinais. Gallaudet e Clerc fundaram a primeira escola para surdos na cidade 

de Hartford nos Estados Unidos. Com o sucesso da escola logo abriram-se outras 

escolas pelo país, onde em um tempo restrito, um número considerável de 

professores de surdos estava fluente na língua de sinais e muitos dos quais eram 

profissionais surdos. 

Contudo, Luchese (2017) salienta que o Oralismo caiu nas graças de 

professores e familiares das pessoas surdas ganhando seguidores pelo mundo todo. 

Após a morte de L’Epée, o método de Heinick se expandiu e ganhou o apoio de 

pessoas que marcaram a história dos surdos, Alexander Graham Bell (1818-1905) que 

tinha título de Doutor em Medicina além do conhecimento que adquiriu observando e 

participando dos experimentos que realizava, segundo Strobel (2009 apud LUCHESE 

2017, p. 35) o Pai de Bell era autoridade indiscutível no campo dos problemas 

referentes à voz, à pronuncia e, sobretudo, às graves questões dos surdos-mudos. 

Ele associou um desenho a todo som fonético para se comunicar com os surdos-

mudos e assim poder educá-los.    

Alexander Melville Bell, professor de surdos, o pai do célebre inventor de 
telefone Alexander Grahan Bell, inventou um código de símbolos chamado 
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“Fala visível” ou “Linguagem visível”, sistema que utilizava desenhos dos 
lábios, garganta, língua, dentes e palato, para que os surdos repitam os 
movimentos e os sons indicados pelo professor (SANTOS, 2016, p. 27). 

Strobel (2009 apud LUCHESE, 2016), relata que Grahan Bell era 

declaradamente contra a união de pessoas surdas, na sua concepção casamento 

entre surdos, escolas para surdos e cultura surda eram fatores que culminavam no 

afastamento e isolamento dos surdos na sociedade. Graham Bell inventou o telefone 

a partir de experimentos   sobre acústica e fonética que atraia sua atenção e 

desenvolvia desde os tempos da Universidade. 

Santos (2016), salienta que em 1880 realizou-se, em Milão na Itália, o 

Congresso Internacional de Surdo-Mudez, que foi idealizado, organizado e 

patrocinado por profissionais especialistas na área da surdez, que também eram 

defensores convictos do método alemão. O Dr. e professor Universitário Alexander 

Graham Bell, casado com uma jovem que ficara surda teve grande influência no 

desfecho desse Congresso. Segundo Santos (2016, p. 28), “na assembleia geral 

realizada no congresso todos os professores surdos foram negados o direito de votar 

e excluídos, dos 164 representantes presentes ouvintes, apenas 5 dos Estados 

Unidos votaram contra o oralismo puro”. “Nesse congresso, a visão oralista defendeu 

que só através da fala o indivíduo surdo poderá ter seu desenvolvimento pleno e uma 

perfeita integração social” (BRASIL, 2002, p. 55).  

Sobre a educação de surdos Giroletti (2017) afirma que, no Brasil, teve início 

durante o Império, com a chegada do Professor surdo francês Eduard Huet, com 

cursos e experiencia de mestrado em Paris. Foi trazido pelo Imperador D. Pedro II 

com o objetivo de fundar uma escola que atendesse as pessoas surdas. A família real 

tinha interesse particular no assunto, pois um dos netos do imperador e filho da 

princesa Isabel era surdo, inclusive o marido da princesa, o conde D’Eu também era 

surdo. Segundo Giroletti (2017, p. 7), “muitos surdos de diferentes regiões do Brasil 

frequentaram a instituição em busca de seus estudos e conhecimentos”. O método de 

ensino utilizado pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) foi a linguagem 

escrita, a datilologia e os sinais até 1911 quando estabeleceram o oralismo puro como 

método de trabalho em todas as disciplinas, sucumbindo a tendência mundial. 

Giroletti (2017) destaca ainda que a história mostra que anos de tentativas 

frustradas de oralização ocasionou prejuízos incontáveis a educação dos surdos. 

Além das diversas histórias de castigos físicos e traumas pela obrigatoriedade de 
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desenvolver a língua oral auditiva a língua de sinais nunca caiu em desuso, mesmo 

escondidos, os surdos a mantinham viva e continuavam se comunicando.  Segundo a 

autora supracitada (GIROLETTI, 2017, p. 15) “a educação dos surdos no mundo todo, 

tanto educacional como social e cultural, trouxe prejuízos para com a imagem dos 

surdos, enquanto sujeitos, vistos no oralismo muito pelo olhar clínico e da deficiência”.   

Com o fracasso do oralismo, surge a comunicação total como forma de fazer 

acontecer a comunicação com a pessoa surda. Segundo Capovilla (2008, p. 1483), “a 

comunicação total advoga o uso de um ou mais desses sistemas, juntamente com a 

língua falada, com o objetivo básico de abrir canais de comunicação adicionais. É uma 

filosofia que se opõe ao Oralismo estrito do que propriamente um método”. Sobre a 

comunicação total Capovilla (2008, p. 1483) considera que:  

[...] sua característica mais importante é que, neles, a ordem de produção dos 
sinais sempre segue a ordem da produção das palavras da língua falada, que 
é emitida simultaneamente. Sistemas de sinais podem ser empregados 
simultaneamente à língua falada, e permitem transmitir à criança Surda 
algumas das regras das línguas faladas que aparecerão na escrita que ela 
deverá aprender. Assim, a estrutura das sentenças construídas por meio de 
sistemas de sinais transfere-se mais facilmente à língua escrita do que a 
estrutura das mensagens em Língua de Sinais. 

Conforme Giroletti (2017) a comunicação total chegou ao Brasil em meados 

dos anos 70 e perdurou até final dos anos 90, contudo assim como o Oralismo não 

obteve sucesso, acarretou mais prejuízos e confusão no processo de comunicação 

dos surdos. Para substituir a comunicação total surge a filosofia bilingue. Sobre essa 

filosofia Santos (2016, p. 36) conclui que: 

[...] a filosofia bilingue apresenta uma proposta de ensino pautada no acesso 
a duas línguas no contexto escolar, que no caso das pessoas surdas, as 
línguas são: a língua de sinais, considerada como a língua natural, e esta 
língua natural na modalidade escrita, ou seja, no caso do Brasil a língua de 
sinais é a LIBRAS e a modalidade escrita é da Língua portuguesa. 

Para Giroletti (2017, p. 17), “o trabalho bilingue educacional respeita as 

particularidades da criança surda, estabelecendo suas capacidades como meio para 

essa criança realizar seu aprendizado”. Ainda sobre o bilinguismo Giroletti (2017, p. 

25) ressalta que “é através da LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais que o sujeito 

surdo vai transmitir e proporcionar o conhecimento de tudo ao seu redor”. 

Para Santos (2016), foram três as principais filosofias, que se tornaram 

metodologias de ensino para as pessoas surdas desde que se tem registro na história. 

Iniciou com o uso da língua de sinais, porém fora substituída pelo Oralismo que 
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priorizava a fala, logo após o Congresso de Milão. No entanto, depois de cem longos 

anos de insucesso com oralismo, desponta a comunicação total, que não era um 

método, mas uma filosofia que ajustava o uso concomitante da língua de sinais com 

a leitura labial. Entretanto, com o também fracasso da comunicação total, nasce o 

bilinguismo uma nova modalidade que tem a língua de sinais como a língua natural 

das pessoas surdas. 

1.2 O ENSINO DA PESSOA SURDA 

 Segundo Skliar (2016, p.11) “a educação dos surdos parece se encontrar hoje 

diante de uma encruzilhada”, buscando uma ruptura com paradigmas que a insere na 

educação especial dentro de um discurso de deficiência, predominando uma visão 

ideológica ouvintista, para aprofundar no conceito de estudos surdos de uma diferença 

cultural e política. Dessa forma considera-se significativo sobre a educação de surdos: 

A necessidade de construir um território mais significativo para a educação 
dos surdos, e de não limitar nossas expectativas a uma “melhoria” dos 
paradigmas dominantes na educação especial, nos conduz a um conjunto de 
inquietações acerca de como narramos aos outros, de como os outros se 
narram a si mesmos, e de como essas narrações são, finalmente, colocadas 
de um modo estático nas políticas e nas práticas pedagógicas (SKLIAR, 
2016, p.13). 

1.2.1 A deficiência auditiva e a surdez na infância 

 Ao refletir sobre essas duas questões que envolvem a surdez, Santos (2016, 

p. 52), ressalta que:  

“[...] achar que que surdez é uma diferença e não uma deficiência carrega 
consigo uma questão ideológica em que pessoas buscam ser aceitas a partir 
de uma visão multicultural, e mais, as pessoas tentam buscar reconhecimento 
de uma cultura própria, de uma identidade própria para tentar afirmar que é 
apenas diferente, consequentemente, negando a deficiência”. 

 Segundo Santos (2016) não se pode negar que a surdez exista e que a 

ausência de audição origina a necessidade de percepção, aprendizagem e interação 

com o mundo de uma maneira diferente daquela a qual estamos convencionados. 

Para Santos (2016, p. 52) “os surdos se apropriam do mundo de com vários recursos, 

exceto o auditivo, e assim, também desenvolvem a sua linguagem. A autora 

(SANTOS, 2016, p. 53) ressalta ainda que “é justa a crítica feita para a área médica 

de que a surdez não é uma doença, mas que ela é uma condição do indivíduo, porém, 

também é um erro tratar uma deficiência apenas como diferença”. Nesse sentido, 
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cabe ressaltar que “os surdos são definidos somente a partir de supostos traços 

negativos, percebidos como exemplos de um desvio de normalidade, no pior dos 

casos, ou de uma diversidade, no melhor dos casos” (SKLIAR, 2016, p. 12). Para 

Skliar (2016), isso poderá dar origem a uma nova reflexão acerca da surdez, não mais 

como uma deficiência, mas uma diferença política. 

Na qualidade de pesquisador surdo, Luchese (2017, p. 87) define deficiência 
auditiva e surdez como: 

[...] deficiência auditiva – DA – considera que a pessoa com alguma limitação 
ou impedimento auditivo tem uma incapacidade, enquanto a definição de 
surdez considera o sujeito surdo como aquele que tem apenas uma diferença 
linguística, consequentemente, uma diferença cultural, ou seja, a terminologia 
correta a ser utilizada então é Pessoa Surda – PS – caso sua surdez seja 
profunda, ou deficiente auditiva – DA -, caso a pessoa ainda ouça, mesmo 
que de forma parcial. 

Ainda sobre o discernimento entre diversidade e diferença Skliar (2016, p. 13), 

afirma que: 

A distinção entre a diversidade e diferença conduz ao debate sobre o lugar 
que corresponde aos surdos na educação especial e na educação geral. A 
aproximação com essa temática pressupõe uma diferenciação entre o 
significado que tem a escola especial e o sentido possível ara uma educação 
de surdos, anulando a sua habitual sinonímia. Também é necessário romper 
com a tradição segundo a qual, uma vez reconhecido o fracasso da escola 
especial, aparece de maneira implacável uma única opção: a escola inclusiva. 
Isto é, o imperativo da integração escolar dos surdos nas escolas regulares  

Contudo, Luchese (2017, p. 91) ressalta que “ser uma pessoa surda não 

equivale a dizer que esta faça parte de uma cultura e de uma comunidade surda”. O 

autor justifica sua afirmação pelo fato de a grande maioria das pessoas surdas, 

aproximadamente 95% serem filhos de pais ouvintes, portanto não tem contato com 

surdos adultos ou ainda com a língua de sinais, alguns nunca chegam a frequentar 

associações e comunidades surdas, sendo assim essas são apenas pessoas com 

deficiência auditiva (LUCHESE, 2017).  

Ser surdo é saber que pode falar com as mãos e aprender uma língua oral 
auditiva, através dela conviver com pessoas que em um universo de barulhos 
deparam-se com pessoas que estão percebendo o mundo, principalmente 
pela visão, e isso faz com que elas sejam diferentes e não necessariamente 
deficientes (LUCHESE, 2017, p. 91)   

 Luchese (2017) acredita que a comunidade surda brasileira, organizada, vem 

ganhando espaço e acumulando conquistas, por exemplo, o reconhecimento da 

língua brasileira de sinais – LIBRAS, em 2002 como a língua oficial de comunicação 

dos surdos. Segundo Luchese (2016, p. 91) “a importância desta conquista é relevante 
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para a construção e concretização de uma identidade surda”. 

Dentro desta perspectiva a discussão sobre identidade surda não está 
desvinculada da cultura surda, a qual estaria relacionada ao processo de 
recriação de um espaço cultural visual. Na medida em que os surdos 
legitimam sua língua e sua comunidade, temos como decorrência dessa 
convivência minoritária o nascimento da cultura surda (GESUELI, 2006, n.p). 

 Entretanto, como lembra Figueira (2011, p. 42) “a influência do poder ouvintista 

prejudica a construção da identidade surda”. Considerando, que a grande maioria das 

crianças surdas são filhas de pais ouvintes, sofrem influência de seus familiares e de 

fatores sociais que corroboram com a formação da identidade da criança surda. 

Segundo Perlin (2012 apud LUCHESE, 2017, p. 92), “as identidades surdas podem 

ser classificadas em distintos grupos: identidades surdas; identidades surdas híbridas; 

identidades surdas de transição; identidades surdas incompletas e identidades surdas 

flutuantes”. 

 Figueira (2011, p. 42) define de forma sucinta cada uma das identidades surdas, 

considerando as diferenças entre os surdos: 

• Identidade Surda: são as pessoas que tem identidade surda plena, 
geralmente são filhos de pais surdos, têm consciência surda, são mais 
politizados, tem consciência da diferença, e têm a língua de sinais como 
língua nativa. Usam recursos e comunicações visuais. 

• Identidade Surda Híbrida: são surdos que nasceram ouvintes e 
posteriormente se tornam surdos, conhecem a estrutura do português 
falado. 

• Identidade Surda de Transição: são surdos oralizados, mantidos numa 
comunicação auditiva, filhos de pais ouvintes, e tardiamente descobrem 
a comunidade surda, e nesta transição, os surdos passam por 
desouvintização, isto é, passam do mundo auditivo para o mundo visual. 

• Identidade Surda Incompleta: são surdos dominados pela ideologia 
ouvintista, não conseguem quebrar o poder dos ouvintes que fazem de 
tudo para medicalizar o surdo, negam a identidade surda como uma 
diferença. São surdos estereotipados, acham os ouvintes como 
superiores a eles. 

• Identidade Surda Flutuante: são surdos que têm consciência ou não da 
própria surdez, vítima da ideologia ouvintista. São surdos conformados e 
acomodados a situações impostas pelo ouvintismo, não têm militância 
pela causa surda. São surdos que oscilam de uma comunidade a outra, 
não conseguem viver em harmonia, em nenhuma comunidade, por falta 
de comunicação com ouvintes e pela falta de língua de sinais com surdos. 

  Segundo Madeira (2015 apud LUCHESE, 2017, p. 93) “é compreensível que a 

constituição da identidade se desenvolva por meio da coexistência socioemocional 

desde o nascimento, ou que, precisamente, a identidade seja construída pela 

realidade na qual o sujeito vive”. Skliar (2016, p. 54) afirma que “as identidades surdas 

estão aí, não se diluem totalmente no encontro ou na vivencia em meios socioculturais 
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ouvintes”. O que mais dificulta a formação da identidade, segundo Skliar (2016, p. 68) 

é que “na família, a desinformação sobre o surdo é total e geralmente predomina a 

opinião do médico, e as clínicas de fonoaudiologia reproduzem uma ideologia contra 

a diferença”. Ainda sobre as identidades Skliar (2016, p. 106-107) argumenta que: 

As diversas identidades representadas pelos sujeitos têm como um de seus 
constituintes a linguagem. É a partir da linguagem que podemos pensar os 
sujeitos na história datada, localizada e produzida pela inconstância dos 
discursos. Para que possamos ter a linguagem como referência, temos que 
nos desapegar das bases fixas e procurar a instabilidade da dúvida e das 
incertezas. 

Giroletti (2017, p. 116) ressalta que “crianças surdas próximas de seus pares 

surdos, ou seja, em contato com um adulto surdo, fluente em Libras, o meio mais fácil 

de propiciar sua aquisição da língua é dar funcionalidade a esta língua”. Segundo 

Skliar (2016, p. 72), “a educação tem que caminhar no sentido da identidade do surdo, 

permitindo também a presença do professor surdo”. 

1.2.2  Surdez e a aquisição da LIBRAS como primeira língua 

Segundo Mesa Casa (2016 apud LUCHESE, 2017, p. 94) “o processo de 

comunicação torna-se importantíssimo para conseguir a capacidade do 

desenvolvimento cognitivo”. Sacks (2010 apud LUCHESE, 2017, p. 94), ressalta a 

existência de um “perigo especial que ameaça o desenvolvimento humano, tanto 

intelectual como emocional, se deixar de ocorrer a aquisição apropriada de uma 

língua”. Para Luchese (2017, p. 94) “a capacidade que a criança tem no início da 

aquisição da linguagem, pois o sujeito desenvolve a potencialidade e há um processo 

de maturação da língua de forma natural”. 

Todas as crianças surdas podem adquirir a língua de sinais, desde que 
participem das interações cotidianas com a comunidade surda, como 
acontece com qualquer outra criança na aquisição de uma língua natural. 
‘Natural’, entretanto, não se refere a uma certa espontaneidade biológica. 
Língua natural, aqui, deve ser entendida como uma língua que foi criada e é 
utilizada por uma comunidade específica de usuários, que se transmite de 
geração em geração, e que muda tanto estrutural como funcionalmente com 
o passar do tempo (SKLIAR, 2016, p. 27). 

Granemann (2017), considera ainda que as famílias de crianças surdas não 

ensinam ou mesmo utilizam a língua de sinais quando a criança ainda é pequena em 

idade de aquisição da fala, por isso, geralmente, elas aprenderão somente quando 

estiverem em idade escolar, e por isso “deixam de receber informações importantes, 
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de emitir seus pensamentos, comentar suas ideias, de ter acesso ao repertório de 

histórias infantis, enfim, de participar ativamente na comunidade em que vivem” 

(GRANEMANN, 2017, p. 2).  

Com base em seus estudo Santos (2016, p. 14), afirma que: 

Os pais também devem aprender a LIBRAS para se comunicar com seu filho, 
o que vai favorecer o desenvolvimento tanto cognitivo quanto social dessa 
criança; também. O desenvolvimento dos próprios pais, tanto na aceitação 
das diferenças quanto na luta por inclusão do seu filho em todos os ambientes 
sociais. 

 Segundo Giroletti (2017, p. 127), “os estágios de aquisição de linguagem são 

divididos em quatro: período pré-linguístico, estágio de uma palavra, estágio das 

primeiras combinações e estágio das múltiplas combinações”.  

 Sobre o estágio pré-linguístico, do nascimento até um ano e dois meses, 

Quadros (1997 apud GIROLETTI, 2017, p. 127) aponta que os bebês surdos 

apresentam dois tipos de balbucio: o silábico (oral) e a gesticulação (manual).  

A criança surda, até um ano de idade, produz os balbucios e depois deixa de 
produzir a continuidade da comunicação oral por ter o input da audição. Os 
balbucios oral e manual se desenvolvem de forma paralela nos bebês surdos 
e ouvintes, ou seja, o bebê surdo apresenta os mesmos tipos de balbucio que 
o bebê ouvinte. A surdez do bebê não o impede de balbuciar oralmente até 
certo período (GIROLETTI, 2017, p. 127).  

Para Giroletti (2017), o estágio de um sinal da criança surda geralmente vai de 

um a dois anos de idade, pois cada criança de desenvolve de forma própria e, 

portanto, essa idade pode variar. Quadros (1997 apud GIROLETTI, 2017, p. 128) 

afirma que “crianças menores de dois anos não utilizam o sistema pronominal das 

línguas de sinais e que apontação desaparece no estágio de sinal”. 

O próximo é o estágio das primeiras combinações, que segundo Giroletti 

(2016), abrange crianças surdas com cerca de dois anos de idade. Quadros (1997 

apud GIROLETTI, 2017, p. 128), relata que nesse período “as crianças começam a 

usar o sistema pronominal, mas de forma inconsistente”, pois ainda podem utilizar “a 

apontação de forma incorreta” (Idem). 

Giroletti (2017), considera que se uma criança, por algum motivo, deixa de 

adquirir a linguagem nesse período, considerado pela autora como o período crítico, 

“sua capacidade linguística será consideravelmente prejudicada, muitas vezes 

acompanhando este indivíduo por toda a sua vida” (GIROLETTI, 2017, p. 129). 

As crianças, nesta fase, usam combinações simples, relacionam fatos como 
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aqui e agora, marcam sentenças interrogativas e usam a expressão facial 
com bastante intensidade, como o uso do não sem ser manual, mas com 
movimento da cabeça para dizer o não, é comum as crianças incluírem 
alguns classificadores em seus primeiros sinais ou combinações 
(GIROLETTI, 2017, p. 129). 

À medida que a criança vai crescendo por volta dos três anos, Giroletti (2017, 

p. 129) destaca que “ocorre o estágio de múltiplas combinações ou de vocabulário 

nas crianças surdas”. 

[...] A partir dos três anos de idade começa a usar alguns pronomes com 
alguns erros ainda. Por exemplo, sinaliza banheiro, pedido de ir ao banheiro, 
não sinaliza ‘EU’ vou ao banheiro, sinaliza banheiro muitas vezes usando uma 
mão inteira ou três dedos sob a outra mão para identificar o sinal de banheiro, 
é comum sinalizar e sair correndo em direção ao que se quer (GIROLETTI, 
2017, p. 129). 

Para Giroletti, (2017, p. 130) “aos quatro anos de idade as crianças já se 

comunicam com intencionalidade mais definida, usam configuração de mãos dentro 

do contexto”. A autora lembra que desde o nascimento a criança surda perde 

informações de seu entorno, havendo demora para ser inserida no processo de 

comunicação. Sendo assim, segundo Giroletti (2017, p. 130) “a criança surda, muitas 

vezes se comporta de forma brava, revoltada aos olhos dos ouvintes, mas ninguém 

se dá conta de que ela não está entendendo nada do que está ocorrendo”.  Giroletti 

(2017) ressalta a importância de a criança ter acesso a língua ainda nos primeiros 

anos de vida, o que infelizmente, só ocorre depois que entra na escola, isso ainda, 

quando coordenadores e responsáveis pela Educação Infantil dos municípios, 

compreendem que a criança surda precisa estar em contato com a LIBRAS desde 

cedo. 

Sobre o ensino da LIBRAS e a proposta bilingue/bicultural, Quadros (1997 apud 

GIROLETTI, 2017, p. 131) ressalta que “professores surdos atuando enquanto 

modelos linguísticos e culturais para alunos surdos e na formação continuada dos 

profissionais envolvidos na educação bilingue é um aspecto basilar neste processo de 

transformação”. 

1.3 INCLUSÃO DA CRIANÇA SURDA   

 A inclusão da criança surda nas instituições escolares no Brasil, é um assunto 

discutido por poucos. A ideia de escola inclusiva veio como uma forma distinta de 

atendimento ao educando surdo, visto que se percebeu que seu lugar não era na 
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escola especial. Segundo Skliar (2016, p. 14) “o primeiro fato a ressaltar é a 

possibilidade de incluir a análise da educação dos surdos dentro de um contexto 

discursivo mais apropriado a situação linguística, social, comunitária, cultural e das 

identidades dos sujeitos surdos”. 

 Sobre a questão da inclusão no ensino regular, Skliar (2016, p. 16) destaca que 

“a questão do ouvintismo e do oralismo, como ideologia dominante, excede 

largamente o espaço da instituição escolar”. O autor discorre sobre o congresso de 

Milão como sendo, não o início para a oralização, mas sua legitimação, afinal já era 

praticada em quase todo o mundo, salvo em alguns lugares que se opunham a ela. 

Esta, com certeza, não foi a única vez que tomaram decisões políticas e pedagógicas 

desconsiderando a opinião daqueles a quem realmente interessava.  

Ainda hoje, segundo Skliar (2016), é possível perceber forte a ideologia 

ouvintista na sociedade e nas instituições educacionais, principalmente porque ela 

conta com a aceitação e apoio de pais, professores, profissionais da área da saúde e 

de pessoas surdas, não politizadas, que acreditam e buscam a ciência e a tecnologia 

uma forma de falar e ouvir. 

[...] a perspectiva clínica-terapêutica entende que os surdos são um grupo 
homogêneo que responde a uma classificação médica de deficiência auditiva. 
Assim, nessa perspectiva cria-se uma relação direta entre a deficiência e 
outros problemas emocionais, sociais, linguísticos, intelectuais etc., logo, se 
a surdez fosse “curada” o indivíduo seria normal. O problema é que essa 
perspectiva não considera que todos os problemas destacados também tem 
influência de questões sociais, logo, não é exclusivamente pela surdez 
(SANTOS, 2016, p. 37). 

Santos (2016), descreve que o modelo clinico-terapêutico constrói o conceito 

de surdez sob a ótica patológica, “tendo o currículo escolar como objetivo dar ao 

sujeito o que lhe falta: a audição e a oralidade” (SANTOS, 2016, p. 37). 

A intenção de que as crianças surdas sejam, em um hipotético futuro, adultos 
ouvintes, originou um doloso jogo de ficção nas identificações e nas 
identidades surdas. Nesse jogo os surdos acabam, finalmente, sendo 
catalogados não apenas como não ouvintes, mas como autistas, psicóticos, 
deficientes mentais, afásicos e esquizofrênicos (SKLIAR, 2016, p. 21). 

Contudo, Santos (2016), ressalta que uma visão diferente da já citada 

anteriormente, a socioantropológica, ligada a uma concepção pedagógica vem trazer 

uma perspectiva nova para a educação dos surdos. Esse contexto pedagógico, por 

sua vez, defende que “a inclusão de alunos com deficiência deve ocorrer em escolas 

comuns do ensino regular” (SANTOS, 2016, p. 37). 
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Skliar (2016) considera que uma educação possível para o sujeito surdo 

necessita ser pensada do entendimento dos próprios surdos, do modo como os eles 

“reconstroem o próprio processo de educação” (SKLIAR, 2016, p. 26). Com base nos 

estudos de Skliar (2016, p. 26), as potencialidades e os direitos educacionais dos 

surdos são: 

[...] a potencialidade da aquisição e desenvolvimento da língua de sinais 
como primeira língua; a potencialidade de identificação das crianças com 
seus pares e com os adultos surdos; a potencialidade do desenvolvimento de 
a estruturas, formas e funções cognitivas visuais; a potencialidade de uma 
vida comunitária e de desenvolvimento de processos culturais específicos e, 
por último, a potencialidade de participação dos surdos no debate linguístico, 
educacional, escolar, de cidadania, etc.  

 Para o autor supra citado (SKLIAR, 2016, p. 27),” todas as crianças surdas 

podem adquirir a língua de sinais, desde que participem das interações cotidianas 

com a comunidade surda, como acontece com qualquer criança na aquisição de uma 

língua natural”.  

Para que a aprendizagem da língua ocorra é fundamental que haja exposição 
e contato direto com adultos fluentes na Libras, por conseguinte, não basta 
conhecer alguns sinais isolados, mas, faz-se necessário conhecer a estrutura 
gramatical, estabelecer relações dialógicas e vivenciar seus aspectos 
culturais (GRANEMANN, 2017, p. 2). 

Quanto ao processo educacional das crianças surdas, Quadros (1997 apud 

Giroletti, 2017, p. 131) ressalta alguns aspectos que devem ser explorados e 

observados, tais como: “[...] o contato visual, a exploração das configurações de mãos, 

ênfase na utilização de classificadores e orientação da mão, estudo das várias 

funções da apontação, a criação de referentes presentes e não presentes”. 

 Sobre a aprendizagem da LIBRAS como L1, Quadros (2006 apud GIROLETTI, 

2017, p. 133) destaca que: 

O ensino da língua de sinais é um processo de reflexão sobre a própria língua 
que sustenta a passagem do processo de leitura e escrita elementar para um 
processo mais consciente. Esse processo dará sustentação para o ensino da 
língua portuguesa que pode estar acontecendo paralelamente. Quando a 
criança lida de forma mais consciente com a escrita, ela passa a ter poder 
sobre ela, desenvolvendo, portanto, competência crítica sobre o processo. A 
criança passa a construir e reconhecer o seu próprio processo, bem como, 
refletir sobre o processo do outro.    

Sobre a inclusão da criança surda, Honora (2019, p. 74) comenta que: 

Somente colocar o aluno com deficiência auditiva/surdez na sala regular não 
garante sua inclusão. O trabalho é muito grande, constante, e é necessária a 
ajuda de todos os que participam desse processo: gestão da unidade escolar, 
família, professores, interpretes e instrutores de Libras, as outras crianças e 
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o próprio aluno com perda auditiva. 

Honora (2019, p. 86), salienta que: 

Percebendo a necessidade de transformação do ensino regular e da 
Educação Especial, a luz de uma educação inclusiva, o Ministério da 
Educação implementa diretrizes e ações organizando o Atendimento 
Educacional Especializado, oferecido aos alunos com deficiência em salas 
de recursos multifuncionais em turno oposto a sala regular.   

Honora (2019, p. 87), considera ainda “que apenas o uso de LIBRAS, não é 

garantia de aprendizagem significativa, precisamos oferecer condições onde ocorram 

trocas, comunicação afetiva e assimilação da aprendizagem”. 

1.3.1 Políticas públicas da inclusão 

 Skliar (2016, p. 106) considera que “a instabilidade do mundo atual, associada 

à democratização das informações, vem sendo, para a escola moderna, uma de suas 

maiores angustias”. Diante desse senário surgem iniciativas no campo das políticas 

públicas, segundo Skliar (2016, p. 107): 

As políticas públicas de democratização da escola objetivam pluralizar o 
espaço físico escolar, sustentadas sob o forte argumento legal de que todos 
são iguais perante a lei e devem ter as mesmas oportunidades e direitos. A 
falácia da ‘igualdade’ camufla outras tentativas e poderes desiguais que 
mostram a discriminação e o fracasso escolar de muitos grupos culturais. 

 Skliar (2016, p. 108) ressalta que “na LDB torna-se claro o estimulo para a 

’integração’ de surdos na escola regular”. Entretanto mesmo que a lei aborde o 

respeito às diferenças, apontando recursos que se encontram a disposição para 

estimular a aprendizagem, o paradigma da igualdade e as tecnologias que se 

encontram a serviço da educação, ainda assim “parece ficar a desejar discussões que 

abordem temas culturais e políticos” (SKLIAR, 2016, p. 108). 

Honora (2019, p. 84) considera que “a primeira lei que viabiliza o uso da língua 

brasileira de sinais como língua materna dos surdos foi assinada, em novembro de 

2002, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso”.  

A Lei de Libras 10436/02 e o Decreto n.º 5.626/05 são dois documentos 
fundamentais para garantir os direitos das pessoas surdas, especialmente na 
área da educação. Esses documentos proporcionaram ações da comunidade 
surda em todo o país na luta pela efetivação dos dispositivos propostos e pela 
garantia dos direitos que esses documentos apresentam (CASSIANO, 2017, 
p. 4). 
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1.4 A CRIANÇA SURDA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 Sobre a alfabetização de crianças surdas, Honora (2019), considera que não 

se difere em nada do processo de alfabetização da criança ouvinte. “Todos os alunos 

precisam se sentir envolvidos no processo de aprendizagem, participar de fato e 

serem capazes de fazer escolhas” (HONORA, 2019, p. 75). 

 Para Honora (2019) o currículo escolar a ser trabalhado com os alunos nesta 

etapa de alfabetização deverá ser o mesmo para alunos surdos ou ouvintes, o que 

deverá ser diferenciado são as adaptações curriculares para atender as 

especificidades dos educandos. 

O uso de materiais diversificados (jornais, revistas, propagandas, noticiários, 
filmes, computador, televisão, cartazes, etc.), de preferência visuais, servirá 
para o melhor entendimento do que está sendo apresentado para o aluno 
com deficiência auditiva/Surdez, mas também facilitará o entendimento por 
parte de todos os alunos, incluído aquele que tem um problema de 
aprendizado ou os mais distraídos (HONORA, 2019, p. 76). 

 Giroletti (2017), menciona o trabalho da pesquisadora Gladis Perlin, uma das 

mentoras da nova pedagogia direcionada aos surdos, “a pedagogia surda vem com o 

objetivo de traçar novos horizontes na educação dos surdos, visto que o sujeito surdo 

apresenta as especificidades diferentes das dos ouvintes, considerando todos os 

aspectos, inclusive os de formas culturais” (GIROLETTI, 2017, p. 138). 

Na Pedagogia surda se valoriza o saber do povo surdo, em que entram a arte, 
a história de vida, a comunidade surda, a cultura, a identidade e, 
consequentemente, a Língua inserida neste contexto como primeira Língua, 
por isso, o ensino preferencialmente com professores surdos, principalmente 
na Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental (GIROLETTI, 
2017, p. 139). 

 Enquanto a pedagogia surda ainda não é possível para todos, Luchese (2017, 

p. 140) ressalta que “os desafios devem ser enfrentados e as propostas educacionais 

revistas, pensando em uma escola inclusiva como um todo. A inclusão deve nortear a 

tomada de decisões que resultem em novas práticas de ensino e aprendizagem nas 

escolas”. Segundo Skliar (2016, p.111) “embora a escola seja um espaço de produção 

e reprodução de sujeitos, também é um espaço onde os surdos podem produzir outras 

representações sobre si mesmos”. 

 No que se refere ao processo de leitura e escrita da criança surda, para honora 

(2019, p. 77), “o significado das palavras está nos sinais e estes não têm relação 

nenhuma com as letras”. No entanto, Honora (2019, p. 78), afirma que “é importante 
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ter claro que o aluno com Surdez que copia tudo que está sendo colocado na lousa 

pode não ter o entendimento de tudo o que está sendo copiado”. 

 Sobre a leitura e escrita de crianças surdas, Martins (1982 apud LUCHESE, 

2017, p. 142) “define a leitura como a relação que o leitor estabelece com a própria 

experiencia, por meio do texto”. Quanto ao ato de escrever, Martins (1982 apud 

LUCHESE, 2017, p. 142), afirma que “o texto é uma tessitura de palavras, ideias e 

concepções articuladas de forma coerente e coesa.  

Ensinar aos alunos com surdez, assim como os demais alunos, a produzir 
textos em português, objetiva torna-los competentes em seus discursos, 
oferecendo-lhes oportunidades de interagir nas práticas da língua oficial e de 
transforma-se em sujeitos de saber e poder com criatividade e arte. Para que 
essa aprendizagem ocorra, a educação escolar deve apresentar aos alunos 
com surdez a diversidade textual circulante em nossas práticas sociais. 
(LUCHESE, 2017, p. 142) 

 Segundo Quadros (2010 apud LUCHESE, 2017, p. 158) “a melhor escola para 

educar os surdos é aquela que propicia um ambiente linguístico em que a LIBRAS e 

a Língua Portuguesa compartilham espaços e onde os conteúdos sejam acessíveis 

visualmente”. Luchese (2017, p. 144) considera que os professores ouvintes de alunos 

surdos podem “usar mais recursos visuais em sala de aula, evitando aulas expositivas 

de forma demorada, com a atuação do intérprete são algumas das adequações 

possíveis para favorecer o processo de aprendizagem. 

Giroletti (2017, p. 133), ressalta a existência de “muita dificuldade e muita 

lentidão no processo da aprendizagem da Língua Portuguesa escrita”. Segundo 

Giroletti (2017), geralmente, isso acontece devido ao processo de aquisição da 

LIBRAS como primeira língua não ter ocorrido de forma completa.  

1.5 A EDUCAÇÃO BRASILEIRA E OS IMPACTOS DA PANDEMIA 

 Segundo Brito (BRITO et al., 2020, n.p), “A pandemia da doença causada pelo 

novo coronavírus 2019 (COVID-19) tornou-se um dos grandes desafios do século XXI. 

Atualmente, acomete mais de 100 países e territórios nos cinco continentes”. Brito 

(idem), salienta ainda que ainda não é possível dimensionar os impactos dessa 

pandemia na economia e na vida das pessoas a nível mundial. 

 Sobre a definição de pandemia no senário atual, Cordeiro (2020, p. 7), afirma 

que: 

A pandemia, denominação que se caracteriza quando há um aumento 
elevado de número de casos de uma determinada doença, acima do 
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esperado em uma região e extrapola para outros lugares do país e ainda se 
estende por diversas regiões do planeta. Nesse caso, torna-se o pior dos 
cenários e o governo tem a obrigação de sugerir e até impor o isolamento 
social. 

O Coronavírus é um assustador, invisível e letal vírus que surgiu na China, 

Cordeiro (2020, p. 7) descreve que: 

Em 31 de dezembro de 2019, A Organização Mundial da Saúde foi alertada 
sobre um surto de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei na 
República Popular da China. Fora detectado um novo tipo de Corona vírus, o 
SARS-CoV-2, causador da infecção respiratória Covid-19, que até então não 
havia sido identificado em seres humanos.  

 Sobre a ameaça invisível e silenciosa que atingiu quase todos os países de 

forma simultânea, Lima (2020, n.p.)  define como: 

Coronavírus é um vírus zoonótico, um RNA vírus da ordem Nidovirales, da 
família Coronaviridae. Esta é uma família de vírus que causam infecções 
respiratórias, os quais foram isolados pela primeira vez em 1937 e descritos 
como tal em 1965, em decorrência do seu perfil na microscopia parecendo 
uma coroa. Os tipos de coronavírus conhecidos até o momento são: alfa 
coronavírus HCoV-229E e alfa coronavírus HCoV-NL63, beta coronavírus 
HCoV-OC43 e beta coronavírus HCoV-HKU1, SARS-CoV (causador da 
síndrome respiratória aguda grave ou SARS), MERS-CoV (causador da 
síndrome respiratória do Oriente Médio ou MERS) e SARSCoV-2, um novo 
coronavírus descrito no final de 2019 após casos registrados na China. Este 
provoca a doença chamada de COVID-19(2). 

Cordeiro (2020), descreve que em pouco tempo o Corona Vírus espalhou-se e 

atingiu todos continentes do planeta, atingindo a população de forma assombrosa e 

letal, principalmente entre os idosos. Foram necessários tomar algumas providencias 

para evitar que a doença continuasse se espalhando.  

Alguns países determinaram o fechamento de empresas e que os setores 
não essenciais fechassem as portas e os cidadãos se recolhessem em suas 
casas, daí o isolamento forçado. Em casos mais extremos onde índice de 
mortes por conta da Covid-19, fora muito alto, as autoridades decretaram o 
lockdown, que é o isolamento total da população em sua casa e do 
fechamento quase total do comércio e de alguns serviços considerados 
essenciais (CORDEIRO, 2020, p. 8). 

Cordeiro (2020), ressalta que é sabido que o isolamento social, especialmente 

o isolamento forçado pode provocar danos ao ser humano: 

[...] ocasionando quadros psicológicos de ansiedade e depressão, uma 
possível crise financeira devido ao alto índice de desemprego em virtude das 
indústrias, comércios e serviços deixaram de funcionar e ocorrer a queda das 
vendas dos produtos, haja vista que as pessoas em isolamento consomem 
bem menos (CORDEIRO, 2020, p. 8). 
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 Mas o isolamento social configurou-se em um mal necessário para preservar 

outro direito, o direito à vida, tal como afirma Cury (2020, p. 12): 

Isso significa que o direito à vida é o direito fundante para todos os outros 
direitos, inclusive o direito à educação. Se esse direito fundamental está em 
risco, ele deve ser o prioritário e pressuposto dos outros. É desse fundamento 
o direito à educação e o direito à saúde, especialmente à saúde pública. 

Diante dessa conjuntura, Cury (2020, p. 13) considera que: 

[...] estamos fora de nós mesmos, dentro de casa, experimentando uma 
segregação relativa e dolorosamente consentida. Estamos experienciando, 
de modo peculiar, o que já apontamos como sendo segregação, uma espécie 
de separação geográfica que é destinada a determinados grupos sociais. 
Estamos longe do abraço tão comum entre nós e do aperto caloroso das 
mãos. Essa situação toma conta de nossas emoções e afetos. Nossos rostos 
estão semicobertos, como que a nos sinalizar pouca conversa e manifestação 
completa de nossa identidade facial. O diálogo na praça, na ágora ateniense, 
está limitado. 

Cury (2020), ressalta que toda essa situação atingiu também as escolas, que 

precisaram se reinventar para atender as necessidades dos alunos, agora indo até 

sua casa, ou seja, as escolas foram até as casas dos alunos, fazendo uso de todos 

os recursos disponíveis para não o deixar desassistido nesse período de pandemia e 

isolamento social. 

A educação é um processo histórico e transitório que sofre alterações no 
decorrer do tempo e de acordo com o contexto socioeconômico, do local ao 
global, sendo necessário muitas vezes adequar-se as reais necessidades do 
aluno e do processo de aprendizagem (DOMINGUES, 2019 apud 
CORDEIRO, 2020, p. 8-9) 

 Refletindo acerca da educação, Santos (2020, n.p) considera que: 

[...] é preciso pensar a partir da totalidade, não desconsiderar a realidade do 
aluno, o meio social em que vive e nas condições deste realmente poder 
aprender, centrar nas necessidades do aluno do século XXI, pensando no 
tipo de sociedade que se queira formar. 

Cordeiro (2020), considera que com a pandemia e o isolamento social, 

consequentemente, veio o fechamento das escolas, e milhares de alunos e 

professores precisaram migrar para a nova modalidade de ensino não presencial e 

online. Cordeiro (2020), reflete sobre o ensino a distância considerando-a como:  

[...] a modalidade educacional na qual alunos e professores estão separados 
física ou temporalmente e por isso, faz-se necessária a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação. Essa modalidade é regulada por 
uma legislação específica e pode ser implantada na educação básica e na 
educação superior (MEC, 2018 apud CORDEIRO, 2020, p. 9). 
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 Contudo, Cordeiro (2020), esclarece que o modelo de ensino remoto utilizado 

atualmente em todo o território brasileiro, em caráter emergencial devido a pandemia, 

se parece com a Educação a Distância (EAD) apenas no que tange o uso da 

tecnologia, pois os princípios norteadores continuam os mesmos da educação 

presencial. 

De acordo com a portaria nº 343 de 17 de março de 2020, o MEC dispõe a 
substituição das aulas presenciais por aulas em meio digitais enquanto durar 
a situação de pandemia do COVID-19. Neste aspecto todos os meios 
tecnológicos como internet, mídias digitais, celulares, smartphones, 
Televisão, são fundamentais neste processo (CORDEIRO, 2020, p. 10). 

Entretanto, como destaca a autora (CORDEIRO, 2020), todas as pessoas 

envolvidas no processo necessitaram se adequar e que nem todos os profissionais da 

educação brasileira tiveram acesso a formação para lidar com as ferramentas 

tecnológicas, principalmente porque precisaram se reinventar buscando novas 

alternativas para ensinar e aprender.  

Cury (2020, p. 14-15) considera que: 

A invasão das escolas nas casas vem revelando a importância da figura e do 
valor profissional do professor, da professora. Ficam evidentes os limites de 
um ensino doméstico. Os pais ou tutores ou cuidadores, exceto os que são 
profissionais do magistério, não são profissionalizados, não foram 
preparados para tal situação. E, mesmo assim, nem todos os 
profissionalizados o são para a educação infantil e os anos iniciais do ensino 
fundamental. 

Cordeiro (2020), coloca a situação da falta de formação dos profissionais da 

educação para o ensino remoto e para o uso dos recursos tecnológicos. Cury (2020) 

lembra a situação dos familiares que, também, não foram preparados para dar suporte 

aos alunos para estudar e realizar as atividades, bem como, para o manuseio dos 

equipamentos e plataformas disponibilizados pelas instituições de ensino. Para Cury 

(2020, p. 15), “a ciência com seu método científico, hoje potencializada pela 

computação, é aquela que nos oferece ferramentas seguras pelo seu rigor científico 

e pela constante vigilância de seus resultados”. 

Quando as escolas reabrirem, e, em algumas partes do mundo, tal evento já 
começou a ocorrer, a emergente recessão econômica, certamente, 
aumentará as desigualdades e poderá reverter o progresso obtido por alguns 
países na expansão do acesso educacional e na melhoria da aprendizagem. 
Por isso, é necessário que os países reconheçam o problema – como não o 
fizeram quando a COVID-19 começou a espalhar-se pelo mundo –, e criem 
políticas públicas voltadas especificamente para a Educação (DIAS; PINTO, 
2020, n.p). 
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Entretanto, Dias e Pinto (2020, n.p) é sabido que os recursos tecnológicos 

ainda não estão disponíveis a totalidade da população brasileira, sendo assim “Se a 

meta for investir apenas em ferramentas digitais, certamente, contribuiremos para 

uma piora na aprendizagem dos alunos a curto e a médio prazos” (SOUZA; FRANCO; 

COSTA, 2016 apud DIAS; PINTO, 2020, n.p).  

No momento atual, muitas escolas, públicas e privadas, estão exagerando 
nas expectativas do que professores e familiares conseguem fazer. Há 
diferenças substanciais entre as famílias, atualmente, em confinamento. 
Algumas podem ajudar seus filhos a aprender mais do que outras. Fatores 
como a quantidade de tempo disponível para se dedicar aos estudos dos 
filhos, auxiliando-os com as aulas online – muitos pais estão em home office 
cumprindo horário laboral integral e outros tantos precisam trabalhar 
externamente para garantir a renda mensal –; as habilidades não cognitivas 
dos genitores; a possibilidade de acessar o material online; a quantidade de 
conhecimento inato dos pais – afinal, é difícil ajudar o filho se tiver de 
aprender algo estranho ao que se conheceu e aprendeu – , são questões a 
serem levados em conta quanto ao papel dos pais na Educação dos filhos 
em tempos de pandemia. Toda essa situação gerará um aumento da 
desigualdade na Educação e no progresso do estudante (CIFUENTES-
FAURA, 2020 apud DIAS; PINTO, 2020, n.p). 

A situação descrita acima por Dias e Pinto (2020), se agrava quando o aluno 

apresenta alguma deficiência, principalmente se for deficiência auditiva ou surdez, 

onde a própria comunicação com a família, geralmente, se encontra comprometida.  

Sendo assim, Dias e Pinto (2020, n.p) consideram que: 

Autores brasileiros e estrangeiros discutiram uma gama variada de temas, 
passando pela pandemia provocada pelo novo Coronavírus, a Educação 
especial, o cuidado com grupos minoritários, a formação de uma cultura de 
paz nos estudantes da Educação Básica, as mudanças implementadas 
recentemente no Ensino Médio e a diferença de gênero no ambiente escolar. 
Temáticas distintas que apresentam um amálgama que as une, que é o 
objetivo de garantir uma Educação mais inclusiva, para todos. 

1.5.1 Impactos da pandemia na educação e na vida dos alunos surdas 

Seguindo o raciocínio dos autores supra citados, buscou-se por meio deste 

estudo conhecer mais sobre a realidade vivenciada pelos alunos surdos e seus 

familiares durante o período de isolamento social causado pela pandemia e sobre o 

ensino remoto. 

A pandemia de covid-19 elevou e expôs as vulnerabilidades que os surdos 
enfrentam, segundo a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, Priscilla Gaspar. “Antes, os surdos já enfrentavam dificuldades 
mesmo cobrando nas esferas municipal, estadual ou federal a atenção em 
relação às políticas públicas. Nós levamos um susto e vimos mais ainda as 
necessidades dessas pessoas”, diz a secretária, que é a primeira surda a 
chegar a um cargo de alto escalão no Executivo. Ela, que é uma das 28 
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pessoas com surdez na família, entende que a falta de informações para esse 
público causa impacto em diferentes espaços (BRASÍLIA, 2020, n.p) 

 Priscila Gaspar (BRASÍLIA, 2020, n.p) Secretária Nacional dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência ressalta ainda que: 

Antes, os surdos já enfrentavam dificuldades cobrando nas esferas municipal, 
estadual ou federal a atenção em relação às políticas públicas. Nós levamos 
um susto e vimos mais ainda as necessidades das pessoas. Como a gente 
vai buscar atendimento na área da saúde? Como as pessoas acometidas 
pelo vírus podem ser atendidas? Como o surdo vai se comunicar. Na área de 
educação, também, como as pessoas vão estudar à distância. Muitas 
famílias, na verdade, são vulneráveis.  A vida de todas as pessoas ficou mais 
complicada. Outra preocupação nossa é com o pós-pandemia e devemos 
ficar ainda mais atentos com relação a esses grupos. A gente já vem lutando 
há muito tempo. Defendo que devemos dar uma atenção ainda maior para as 
pessoas com deficiência. 

 Sobre os impactos da pandemia na educação e na vida dos alunos surdas 

Priscila Gaspar (BRASÍLIA, 2020, n.p) considera que:  

A maior preocupação para essas pessoas é a falta de informação. A pior 
barreira para os surdos é a acessibilidade comunicacional. [...] Outro desafio 
é como pensar em educação nesse período. A acessibilidade comunicacional 
é ainda frágil no nosso país. É importante que estados e municípios façam 
suas leis para garantir essa acessibilidade. 

 Em contra partida pais e responsáveis precisam fazer sua parte para oferecer 

subsídios: 

[...] às crianças para o desenvolvimento e aprendizagem em sua trajetória, 
caracterizado por afetividade, reciprocidade, responsividade, calorosidade, 
encorajamento, ensino e comunicação positiva, constitui-se na parentalidade 
positiva ou pró-desenvolvimento, especialmente relevante no contexto da 
pandemia da COVID-19 (MURATONI; CIACCHINI, 2020 apud LINHARES; 
ENUMO, 2020, n.p) 

 As pesquisas comprovam que o ensino remoto, de certa forma reduziu os 

prejuízos causados pelo distanciamento social, entretanto deixou e ainda deixará 

lacunas de diferentes naturezas, por essa razão o retorno das aulas necessita ser 

planejado com vistas a atender as necessidades de segurança e de aprendizagem 

dos educandos.  

Na nota técnica elaborada no documento intitulado Todos Pela Educação 

(2020, n.p) encontramos: 

Por fim, um alerta importante no que tange à priorização dos esforços por 
parte do poder público nas próximas semanas e meses: por mais que a 
adoção do ensino remoto possa contribuir para reduzir o impacto do 
fechamento de escolas na formação dos alunos, é fundamental que as redes 
de ensino não demorem a planejar estratégias eficazes para lidar com a volta 
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às aulas. Em outras palavras, uma resposta em escala e à altura dos desafios 
que surgirão só poderá ser dada com um robusto conjunto de ações pós-
período de fechamento das escolas. Conforme a experiência de países que 
sofreram com longos períodos de suspensão de aulas demonstra, tais 
estratégias precisarão contemplar novas e excepcionais demandas, como o 
acolhimento emocional dos alunos e profissionais da Educação, a 
comunicação reforçada com as escolas e as famílias, um acompanhamento 
mais próximo dos estudantes com maior propensão ao abandono ou evasão, 
avaliações diagnósticas acompanhadas de amplos programas de 
recuperação escolar e ações de formação e apoio aos professores em 
múltiplas dimensões. 

  Ações que demandam tempo, dedicação e investimentos, para isso “é crucial 

avaliar quais os recursos tecnológicos que já estão à disposição dos alunos, de modo 

a evitar penalizar ainda mais aqueles em situações mais vulneráveis” (TODOS PELA 

EDUCAÇÃO, 2020, n.p). 

 Partindo desse pressuposto, esse trabalho de pesquisa buscou coletar dados 

referente ao atendimento educacional ofertado aos educandos surdos e ou deficiente 

auditivo na rede regular de ensino do município de Fraiburgo durante o isolamento 

social e consequente ensino remoto no ano de 2020. 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

O presente trabalho é um estudo de caso de caráter descritivo, que segundo 

Tafner e Silva (2009, p. 144) “envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos, de maneira a se obter o seu amplo e detalhado conhecimento”. De natureza 

básica, porque objetiva gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência, 

sem aplicação pratica prevista (TAFNER; SILVA, 2009, p.143). 

A abordagem do problema de pesquisa é qualitativa, porque “não requer o uso 

de métodos e técnicas estatísticas” (TAFNER; SILVA, 2009, p.143). Quanto a 

realização dos objetivos de forma exploratória, realizada com 5 famílias de educandos 

surdos com idades compreendidas entre os 10 e os 17 anos, matriculados em escolas 

do ensino regular no município de Fraiburgo. Quanto a seleção do público alvo para a 

pesquisa Tafner e Silva (2009, p. 24) consideram que “uma população é tida como um 

conjunto de membros (seres animados ou não) que possuem características em 

comum”, sendo de suma importância delimitar a população a ser investigada.  

A seleção dos participantes foi realizada, tendo em vista, a compreensão de 

que essas famílias seriam capazes de fornecer as respostas para obtermos 

informações relevantes, que nos ajudem a compreender como ocorreu o processo de 

ensino remoto do educando surdo nesse ano atípico de 2020. 

O método utilizado para a coleta de dados contou com um questionário 

elaborado, impresso, entregue às famílias e depois de respondido recolhido para a 

realização da análise. Optou-se por realizar uma análise qualitativa dos dados 

baseada em fontes secundarias (livros, artigos) com ênfase nos autores Luchese 

(2017), Quadros, Santos (2016), Honora (2019), Skliar (2016), Capovilla (2001), 

Strobel (2009), Giroletti (2017), Cury (2020), Cordeiro (2020), entre outros, que 

contribuíram significativamente para o desenvolvimento desse estudo. 

Na abordagem feita às famílias foi informado que a pesquisa contava com um 

compromisso de confidencialidade e, para garantir a preservação de suas identidades, 

seriam atribuídos um pseudônimo ou ainda identificados como “Família A”, “Família 

B” e assim sucessivamente, utilizado no texto para relatar as respostas. 

O questionário do tipo misto foi construído com dez questões, dentre elas 

questões fechadas e abertas onde o entrevistado pode, as responder com maior 

liberdade, expressando sua opinião.  As questões fechadas contemplavam a faixa 

etária da amostragem entrevistada, nível de escolaridade e grau de parentesco com 
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o educando. Já as questões abertas abordaram a rotina de estudo durante o 

isolamento social provocado pela Pandemia do Covid 19. 

Os questionários foram entregues de forma impressa para as famílias, devido 

ao fato de nem todas terem acesso à Internet, sendo tomado todos os cuidados de 

prevenção. Cuidados esses que também foram reiterados ao receber os questionários 

de volta para análise. 

A análise foi embasada nos textos dos autores citados na fundamentação 

teórica, estudiosos e pesquisadores da área da surdez que contribuíram para a 

construção textual do estudo.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Como já mencionamos no tópico anterior, a amostragem da pesquisa foi 

selecionada com base na preocupação com a forma de atendimento dispensada a 

esta pequena parcela dos educandos com características tão peculiares. Portanto, 

para apresentar a população selecionada para a realização dessa pesquisa 

utilizaremos as letras do alfabeto em maiúsculo, sendo que dois alunos estudam na 

rede pública estadual de ensino e três na rede pública municipal de ensino da cidade 

de Fraiburgo.  

3.1 APRESENTAÇÃO  

A aluna “A” é filha de pais ouvintes, com idade entre 40 e 50 anos, residem no 

interior do município, tinha atendimento em classe da professora interprete de 

LIBRAS, a qual continuou prestando atendimento remoto durante o isolamento social. 

O questionário de pesquisa foi respondido pela mãe. 

 O aluno “B” é filho adotivo de pais ouvintes, com idade entre 50 e 60 anos, 

residem no interior do município, tinha atendimento em classe da auxiliar, a qual 

continuou prestando atendimento remoto durante o isolamento social. O questionário 

foi respondido pela mãe. 

 O aluno “C” mora com os avós ouvintes, com idade entre 60 e 70 anos, residem 

no interior do município, tinha atendimento em classe de professor bilingue, a qual 

continuou prestando atendimento remoto durante o isolamento social. O questionário 

de pesquisa foi respondido pela avó com a ajuda do educando. 

O aluno “D” é filho de pais ouvintes, com idade entre 27 e 35 anos, residem 

num bairro retirado do centro do município, tinha atendimento em classe da auxiliar, a 

qual continuou prestando atendimento remoto durante o isolamento social. O 

questionário de pesquisa foi respondido pela mãe. 

A aluna “E” é filha de pais ouvintes, com idade entre 45 e 55 anos, residem no 

interior do município, tinha atendimento em classe da auxiliar, a qual continuou 

prestando atendimento remoto durante o isolamento social. O questionário foi 

respondido pelos pais. 

3.2 NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

Ao responderem à pergunta sobre o nível de escolaridade, os pais e ou 
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responsáveis pelos alunos surdos responderam se enquadrar na categoria de ensino 

fundamental incompleto, apenas em uma das famílias o nível de escolaridade chegou 

ao ensino Médio incompleto.  

O nível de instrução dos pais e familiares interfere na forma como estabelecem 

comunicação e significado a surdez. Se reflete também na aceitação da surdez como 

uma diferença cultural e política como nos esclarece Skliar (2016).  Entender e aceitar 

a surdez não uma coisa fácil, principalmente para a família ouvinte, que busca na área 

médica uma solução para a dificuldade encontrada, como nos mostra Santos (2016). 

Todos os educandos surdos utilizam o Aparelho Amplificador Sonoro Individual (AASI) 

e um educando recebeu o Implante Coclear afim de amenizar a perda auditiva. 

Apesar dos avanços na área educacional, a grande maioria das famílias 

acreditam que o melhor para seus filhos ainda é ouvir e falar, retomando o velho 

paradigma do ouvintismo amparado pelos avanços da medicina como ressalta Santos 

(2016). Figueira (2011) destaca ainda como o poder ouvintista interfere na construção 

da identidade da pessoa surda, geralmente de forma negativa. A pessoa com surdez 

geralmente, apresenta uma identidade incompleta por não conseguir se identificar 

enquanto sujeito de sua história, gerando uma certa limitação de sua autonomia, 

tornando-o dependente de seus familiares ouvintes, os quais procuram seguir à risca 

as orientações de médicos e fonoaudiólogos como esclarece Skliar (2016), onde 

muitas vezes, os privam da comunicação em LIBRAS.  

3.3 ORIENTAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES 

Na pergunta “quem é o principal responsável por orientar e ajudar o 

educando(a) com surdez na realização de suas atividades escolares em tempo de 

pandemia”? A resposta foi sucinta e direta, foram os pais, avós e um respondeu que 

o irmão mais velho o ajudava durante a realização das atividades.  

Nesse caso, relataram-se a interferência direta na realização das atividades, 

alguns pais ao perceberem a dificuldade encontrada por seus filhos, acabavam 

fazendo-as para evitar estresse e desgaste considerado por eles desnecessário. 

Como por exemplo no relato do familiar do educando “C”: 

- “Nós não entendemos as tarefas pra ajudar ‘ele’ por isso quase sempre ele 

nem faz nada”.  

A mãe da educanda “A” respondeu que: 

- “Quando ela não entendia o que era para fazer eu ligava pra professora 
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interprete, porque ela fica nervosa se não consegue fazer a atividade”. 

Nas falas desses familiares percebeu-se que além da dificuldade em 

compreender as atividades, também há uma nítida barreira na comunicação entre as 

pessoas da família e o educando surdo. Como esclarece Mesa Casa (2016 apud 

LUCHESE 2017), a aquisição de uma língua e a comunicação torna-se imprescindível 

para o desenvolvimento intelectual e emocional do sujeito surdo.  

Granemann (2017), explica que as famílias ouvintes não ensinam e não utilizam 

a LIBRAS nos primeiros anos de vida da criança surda, que geralmente, entrará em 

contato com a Língua de Sinais somente ao entrar na escola. Neste caso, Giroletti 

(2017) destaca a relevância de a criança surda ter acesso a língua ainda nos primeiros 

anos de vida, o que infelizmente ainda não acontece.  

A relutância da família em aceitar a língua de sinais, faz com que o educando 

surdo, mesmo adquirindo-a com fluência e tendo favorecido sua aprendizagem 

escolar, consiga se comunicar apenas com o professor interprete e alguns poucos 

colegas que se dispõe a aprendê-la.  

Skliar (2016), salienta que a ideologia ouvintista ainda é uma presença 

marcante na sociedade e nas instituições educacionais, principalmente porque ela 

conta com a aceitação e apoio de pais e praticamente toda a comunidade escolar. 

Santos (2016) considera que os pais também deveriam aprender a LIBRAS 

para facilitar a comunicação com os filhos surdos e assim colaborar com o processo 

de desenvolvimento educacional e de inclusão em todas os ambientes sociais. 

Quadros (1997 apud GIROLETTI, 2017), destaca que a presença do professor surdo 

e contato com outras pessoas surdas favorece a aquisição da língua e insere a criança 

na comunidade e cultura surda.  

3.4 ATENDIMENTO EDUCACIONAL EM TEMPO DE PANDEMIA 

Na pergunta sobre a opinião dos pais e ou responsáveis com relação ao 

atendimento disponibilizado para o estudante se foi adequado para garantir sua 

aprendizagem, a maioria das respostas ficou na alternativa que continha “mais ou 

menos, necessita mais auxilio”.  

De uma forma geral, todas as escolas buscaram se adequar as necessidades 

dos educandos e assim oferecer a modalidade de ensino que contemplasse de forma 

mais efetiva diante das adversidades provocadas pelo isolamento social. Cury (2020), 

destaca que toda essa situação provocada pela pandemia atingiu toda a sociedade 
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mundial e as escolas não fugiram a regra. As escolas precisaram se reinventar para 

atender as necessidades de todos os alunos, inclusive indo até sua casa. 

O ensino remoto, acabou sendo a forma possível de dar continuidade ao 

trabalho e garantir que os educandos não perdessem o ano letivo. Então, foi 

disponibilizado através de recursos tecnológicos que as famílias dispunham, e quando 

isso não era possível, a escola disponibilizava o material impresso para que o 

educando ou seus familiares fizessem a retirada e a devolutiva na semana seguinte.  

Por meio das plataformas disponibilizadas pela rede estadual e municipal de 

ensino, os professores encaminhavam as aulas gravadas com explicações dos 

conteúdos e as atividades, onde os alunos com acesso a equipamentos e internet 

podiam fazer a devolutiva na própria plataforma. O Ministério da Educação (2020, n.p), 

considera como “Educação a distância a modalidade educacional na qual alunos e 

professores estão separados, física ou temporalmente e, por isso, faz-se necessária 

a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação”. 

Já os educandos que recebiam o material impresso necessitavam de 

explicações complementares feitas, muitas vezes, via celular e aplicativos como o 

WhatsApp e o Messenger por exemplo, onde os professores encaminhavam vídeos e 

áudios. Os alunos assistidos pelo professor interprete recebiam o material traduzido 

para a LIBRAS. Entretanto, nem todos os educandos surdos dispunham do 

atendimento desse profissional. 

3.5 DIFICULDADE OCASIONADA PELA PANDEMIA DA COVID 19 

Quanto ao questionamento sobre a maior dificuldade enfrentada pelo estudante 

surdo(a) e sua família provocado pela pandemia da Covid 19 as respostas foram 

coincidentemente idênticas. 

A resposta da mãe do educando “B” foi: 

- “A maior dificuldade foi compreender e realizar as atividades encaminhadas 

pela escola”.  

A avó do educando “C” respondeu que: 

- “Foi difícil compreender e realizar as atividades encaminhadas pela escola por 

isso quase sempre ele devolvia em branco”. 

Já a mãe da educanda “A” respondeu: 

- “Foi difícil compreender e realizar as atividades encaminhadas pela escola, 

mas a sorte da minha filha era que a professora interprete estava sempre à disposição 
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para ajudar”. 

Nesse sentido Cury (2020) ressalta que, assim como os professores, os 

familiares também não foram preparados para dar suporte aos alunos no estudo e 

realização das atividades, até porque a maioria não estava familiarizada com os 

equipamentos e plataformas disponibilizadas pelas redes de ensino municipal e 

estadual. 

3.6 ADEQUAÇÕES NA ROTINA FAMILIAR 

Na pergunta sobre as mudanças e adequações que a família precisou fazer 

para garantir a aprendizagem do estudante surdo(a) no período de isolamento social 

as respostas foram as seguintes: 

Família dos educandos “A”, “B” e “C” responderam que precisaram dedicar 

mais tempo e paciência para orientar os estudantes nas atividades escolares.  

Entretanto os familiares dos educandos “D” e “E” declararam não ter sido 

necessário nenhuma mudança na rotina ou adequação para auxilia-los nas atividades.  

Com base nas orientações do Ministério da Educação: 

Diante da possiblidade de desenvolver atividades pedagógicas não 
presenciais, no ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública, 
salienta-se que, aproximadamente, apenas 10% das escolas do campo, 
indígenas e quilombolas possuem acesso à internet para uso nos processos 
de ensino e aprendizagem. Essa realidade impossibilita a utilização de 
tecnologias de educação a distância para o cumprimento da carga horária 
mínima anual e reforça a necessidade de criação de condições, pelos 
sistemas de ensino, para a gestão comunitária, democrática e diferenciada 
dessas modalidades (BRASIL, 2020, p. 10). 

 Diante de tantas mudanças ocorridas em todas as áreas da sociedade, 

considera-se pouco provável que a rotina familiar não tenha sofrido alteração, mas 

segundo as respostas dos pais e responsáveis não houve tal necessidade em seus 

lares. 

3.7 PROFESSOR E FAMÍLIA  

Na questão sobre a participação na organização do trabalho escolar do 

professor e da família durante o isolamento social, as respostas foram unanimes que 

“o professor prepara o material com os conteúdos e com as atividades e que a família 

auxilia na realização das mesmas”. 

Longe das lousas e agora atrás das telas, os educadores têm se desdobrado 
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para dar conta de todos os alunos, ao mesmo tempo em que aprendem a 
lecionar em um contexto completamente diferente de meses atrás. Mesmo 
com os avanços tecnológicos e de inteligência artificial que observamos nos 
últimos anos, a pandemia reforçou o papel docente na aprendizagem e, 
consequentemente, na sociedade (MANDELLI, 2020, n.p). 

 Certamente, com o retorno das aulas presenciais os professores terão que 

retomar muitos dos conteúdos trabalhados remotamente, senão todos. Realizar uma 

avaliação diagnostica para detectar o nível de aprendizagem e desenvolvimento do 

educando, para então traçar metas, objetivos e definir as futuras ações educacionais. 

Importante salientar que a aproximação da família com a escola durante a pandemia 

é uma conquista que precisa ser mantida e incentivada. 

3.8 APRENDIZAGEM E AUTONOMIA 

Quando se questionou se o educando surdo desenvolveu aprendizagem e 

autonomia no período de isolamento social por causa da pandemia da Covid 19, os 

pais e responsáveis oscilaram ao responder, sendo que três deixaram a pergunta sem 

resposta. A mãe do educando “D” respondeu: 

- “Sim, teve mais tempo para pesquisar e buscar por novos conhecimentos”. 

Segundo Mandelli “o fechamento das escolas também afetou o 

desenvolvimento das habilidades socioemocionais das crianças e jovens – e isso é 

mais prejudicial para os alunos menores” (MANDELLI, 2020, n.p). Faz-se necessário 

ter a sensibilidade para perceber as mudanças no comportamento das crianças dentro 

de casa. Impedidas de interagir com outras crianças, o desenvolvimento da 

comunicação e interação social, bem como dos relacionamentos com seus pares 

ficam automaticamente comprometidos.  

Sabemos que três dos educandos são usuários fluentes da LIBRAS e os outros 

dois estão em processo de aquisição da língua de sinais, visto que apesar do uso do 

AASI e do implante coclear os referidos educandos não desenvolveram a língua 

portuguesa oral. Entretanto até o momento nenhuma das famílias demonstrou 

interesse em aprender a LIBRAS. Portanto considera-se o tempo de isolamento um 

período onde a comunicação com o educando surdo aconteceu de forma insuficiente. 

Segundo Skliar (2016, p. 58) “alguns ouvintes podem ficar ofendidos com a afirmação 

de que contribuem para ouvintizar o surdo, ou que se fale do vício de referir-se ao 

surdo como portador de anomalias [...]”. Porém, os familiares demonstram pouco 

interesse em facilitar a interação e se aproximar de forma efetiva do educando surdo, 
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por falta de conhecimento e de contato com a comunidade surda local.   

Skliar (2016, p. 54) “salienta que o encontro surdo-surdo é essencial para a 

construção da identidade surda, é como um abrir o baú que guarda os adornos que 

faltam ao personagem”. É difícil para a família de ouvintes ver o surdo como um sujeito 

capaz e com potencialidades. A barreira da comunicação afasta pais ouvintes de filhos 

surdos. Entretanto, a partir do reconhecimento da Língua de Sinais, a pessoa surda 

passou a ser vista como diferente no sentido de que não é igual, modificado (COSTA, 

2010 apud LUCHESE, 2017).  

O reconhecimento da LIBRAS como língua oficial das comunidades surdas pela 

Lei Federal nº 10.436 de abril de 2002, trouxe consigo várias conquistas, das quais 

podem-se destacar “as diretrizes e obrigatoriedades para os diversos espaços sociais, 

educacionais” e uma maior visibilidade da língua de sinais nos meios de comunicação 

(LUCHESE, 2017, p.115). O autor destaca ainda que: 

Os surdos passaram a ter preservados seus direitos no âmbito educacional, 
sendo eles municipal, estadual e federal e, dessa forma, as instituições 
começaram a contratar interpretes, professores e instrutores de LIBRAS. 
Hoje, há um grande número de alunos surdos matriculados nessas redes 
educacionais. Graças a profissionais surdos e ouvintes, que apoiam as 
causas em favor dos surdos, foi possível a melhoria na educação das 
crianças surdas em trajetórias que conduziram, inclusive, à educação 
superior (LUCHESE, 2017, p.115). 

Por outro lado, no período de isolamento social os estudantes foram 

estimulados a desenvolver competências e habilidades como o gerenciamento de seu 

próprio tempo, tendo autonomia para organizar-se quanto ao estudo e realização de 

suas atividades, buscando motivação para aprender a aprender, procurando nos livros 

e na internet material formas de complementar para sua aprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao finalizar esse estudo, concluiu-se que o educando surdo é um indivíduo com 

potencial para a aprendizagem e assim como os demais estudantes sofreu perdas e 

teve certos ganhos com o processo de ensino remoto.  

Como tratou-se de um público peculiar, com características similares, e 

contemplado pela Educação Especial, com uma diferença cultural e política, 

ressaltamos que as respostas compartilhadas pelas famílias no questionário de 

pesquisa não contemplaram a questão da comunicação e interação familiar no 

período de isolamento social, basicamente todas as respostas foram direcionadas 

para o atendimento escolar. 

A sociedade ainda se encontra em um momento atípico, pois os 

acontecimentos gerados pela pandemia da COVID 19 e consequentemente o 

isolamento social, gerou obstáculos para a realização dessa pesquisa. Sendo 

necessário contar com a disponibilidade das famílias de levar o questionário para suas 

casas, respondê-los e devolvê-los para a realização da análise.   

Foram meses dedicados para as leituras e seleção de dados bibliográficos para 

fundamentar o estudo de caso, além das inúmeras orientações para se chegar à 

conclusão do trabalho.  

Durante esse tempo, foram muitas as dificuldades encontradas no 

planejamento e na elaboração do trabalho. O tema nos fez buscar compreensão sobre 

o universo da pessoa surda e ou com deficiência auditiva. Um universo repleto de 

paradigmas e conceitos ultrapassados, quase sempre partindo do ponto de vista do 

ouvintismo, negando o direito ao educando surdo de apropriar-se do conhecimento 

através da comunicação espaço-visual, onde pequenas atitudes seriam capazes de 

tornar seu dia a dia muito mais interessante. 

Percebeu-se o quanto gestos simples, como a utilização de recursos visuais 

como estratégia de ensino facilitar a aprendizagem do educando surdo. Concluiu-se 

ao finalizar o estudo que ainda falta muito para o reconhecimento das potencialidades 

da pessoa surda, para que possam ser vistas e atendidas adequadamente. Existem 

paradigmas que estão enraizados na sociedade, perpetuados pela não aceitação da 

diferença linguística, que ainda percebe a pessoa surda a partir do ponto de vista 

médico-terapêutico, onde procuram trazê-lo o mais próximo possível do mundo do 

ouvinte, sem considerar suas necessidades e expectativas.  
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Ao final desse trabalho percebeu-se também que ainda há muito a se fazer nas 

esferas municipal e estadual para estabelecer e oferecer um ambiente bilingue que 

contribua de fato para o desenvolvimento do educando surdo e que também possa 

oferecer suporte para suas famílias.  

Constatou-se que nos últimos anos a comunidade surda vem ganhando espaço 

na mídia e em diferentes ambientes sociais e públicos que já oferecem o serviço do 

profissional interprete para facilitar a comunicação entre ouvintes e surdos. Entretanto, 

percebeu-se que tudo foi resultado de organização e muita luta de surdos e 

profissionais simpatizantes pela causa, mas que ainda é somente o começo, porque 

há muito a se fazer para essa minoria linguística, política e cultural se integrar na 

sociedade.  

Ao concluir mais esta etapa, é chegado o momento de agradecer à 

Universidade e aos nossos professores por terem se dedicado e contribuído com seu 

tempo e sabedoria para a aprendizagem e formação profissional das acadêmicas do 

curso de Pedagogia. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

 

 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe- UNIARP 
Acadêmica: Jane de Fátima Machado 
Professora orientadora: Cirlei Dias 
Curso: Licenciatura Pedagogia – 8º FASE 
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DE CAMPO PARA TCC 
 

1. Data do preenchimento do Questionário: ____/_____/_____ 
2. Sexo: Masculino (    )               Feminino (    )              
3. Idade:___________                             Profissão: ______________________ 
4. Qual seu nível de escolaridade: 
(  ) Ensino fundamental incompleto 

(  ) Ensino fundamental completo 

(  ) Ensino Médio incompleto 

(  ) Ensino Médio completo 

(  ) Ensino Superior  

(  ) Pós Graduação Latu sensu; 

(  ) Mestrado . 

5. Quem é o principal responsável por orientar e ajudar o educando(a) com 
surdez na realização de suas atividades escolares   em tempo de Pandemia? 
(  ) Pais 

(  ) avós  

(  ) irmãos  

(  ) professores 

(  ) amigos 

(   ) outros. Quem? ____________________________________________ 

6. Na sua opinião o atendimento disponibilizado para o estudante é adequado 
para garantir sua aprendizagem? 
(  ) Não  

(  ) Mais ou menos, necessita de mais auxilio 

(  ) Sim é o suficiente 

(  ) É excelente 

 

7. Na sua opinião qual foi a maior dificuldade enfrentada pelo estudante surdo(a) 
e sua família ocasionado pela pandemia da Covid 19? 
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(  )  na comunicação e interação; 

(  ) para compreender e realizar as atividades encaminhadas pela escola; 

(  ) para ter o auxílio remoto dos professores e escola devido a limitação de 

acesso à internet; 

(  ) não houve dificuldades. 

(  ) outros. Qual? ____________________________________________ 

8. Que mudanças e adequações as pessoas da família precisaram fazer para 
garantir a aprendizagem do estudante surdo(a) no período de isolamento 
social? 
(  ) aprender a se comunicar em Língua de Sinais; 

(  ) dedicar mais tempo e paciência para orientar o estudante; 

(  ) Contratar um profissional para atendimento domiciliar; 

(  ) Disponibilizar internet com acesso mais rápido; 

(  ) Não foram necessário nenhuma mudança ou adequação. 

(  ) Outros. Qual? __________________________________________ 

9. Como o professor e a família participam da organização do trabalho escolar 
durante o isolamento social? 
(   ) o professor prepara o material e a família ajuda na realização das mesmas; 

(  ) o professor faz as adequações, a família busca o material e o aluno faz 

sozinho; 

(  ) o professor prepara as aulas e o aluno faz o que sabe porque a família não 

consegue ajudar; 

(  ) o professor prepara o material com as atividades e a família auxilia na 

realização das mesmas.  

(  ) falta estrutura para oferecer suporte ao aluno surdo durante o isolamento 

social, principalmente na comunicação. 

(   ) Outros. Especifique:_________________________________________ 

10. Na sua opinião seu filho desenvolveu aprendizagem e autonomia nesse 
momento de pandemia? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Grata pela colaboração! 

 


