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INTRODUÇÃO 
 
 

Analisando o histórico da sociedade, 

notou-se que, ao longo dos séculos, muitos 

indivíduos foram excluídos dos processos 

sociais por terem necessidades que os tornava 

diferentes da maioria das pessoas ditas 

“normais”. Verifica-se, nos últimos anos, uma 

preocupação maior do Estado em relação à 

inclusão de determinados indivíduos que, de 

alguma forma, se diferem dos demais. Os 

segmentos, conhecidos como minoritários 

representam grupos de indivíduos 

marginalizados pela coletividade. Assim sendo, a 

fim de acabar com a exclusão, o Estado passou 

a promover políticas públicas, com a intenção de 

propor de fato, a inclusão político-social. Tal 

situação é identificada em várias ações apoiadas 

pelo Estado, precariamente, tais como: Institutos 

Braile, Institutos para surdos, EJA – Educação 

de Jovens e Adultos, dentre outras. A 
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preocupação do Estado aos poucos pode ser 

visualizada, ao incentivar a formação de 

profissionais para atuar nas atividades voltadas 

para o ato de incluir, atendendo as 

especificidades próprias. 

Como se sabe é senso comum que o 

homem é um ser eminentemente social, e se 

relaciona por meio da linguagem.  Assim sendo, 

é necessária a criação de instrumentos de 

comunicação entre os indivíduos para que eles 

se tornem adequados ao padrão da coletividade. 

Notadamente conhecemos a língua escrita e 

falada como forma de interação. No contexto das 

linguagens, há outras formas de comunicação, 

dentre as quais, destaca-se, a Libras (Língua 

Brasileira de Sinais), utilizada pelos surdos, que 

não vivem em grupos isolados ou em 

comunidades próprias. Eles interagem a todo 

instante com todos os indivíduos da sociedade. 

Desse modo, faz-se necessário o conhecimento 

e o compartilhamento de idéias entre aqueles 

conhecidos diferentes dos ditos “normais” em 

termos de apropriação e exercício linguístico. 

É importante destacar que em atenção à 

atual reforma educacional em nosso País, 
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identifica-se o atendimento à diversidade como 

sendo um dos princípios básicos, ou seja, a 

promoção um ensino atento à individualidade de 

todos os alunos, tanto para aqueles que 

apresentam necessidades educacionais 

especiais, como para aqueles que não 

apresentam tais necessidades.  

Na maioria das vezes é a família que identifica a 

surdez e em decorrência, surgem várias 

interações, dentre os quais destacam-se: 

primeiramente se a pessoa é portadora de uma 

patologia, se é suscetível de intervenção médica; 

depois, qual língua deve ser aprendida, a de 

sinais ou a oral; e, por fim, em qual ambiente 

escolar poderá ser inserido, no comum, 

conhecido muitas vezes como “normal” ou o 

especial?  

No espaço escolar, aceitar que os alunos 

são diferentes uns dos outros é uma fácil tarefa, 

mas difícil de se trabalhar no que se diz respeito 

às habilidades e competências de cada um. É 

difícil trabalhar educacionalmente essas 

diferenças e usá-las para que enriqueçam o 

próprio processo de ensino e aprendizagem. 

Portanto, é necessária uma preocupação dos 



PAULO WILLIAN BRUNELLI VIÇOSI 
 

- 11 - 

educadores, a fim de implementar políticas de 

inclusão social de forma efetiva, sobretudo na 

modalidade infantil que é o estágio em que a 

criança tem mais facilidade de desenvolver suas 

potencialidades. 

A Libras (Língua Brasileira de Sinais), 

conforme já dito. É a língua materna dos surdos. 

Assim sendo, acredita-se que o Estado deve, por 

meio das políticas públicas educacionais, 

promover a inclusão dos indivíduos que 

apresentam necessidades especiais auditivas. 

Essa inclusão poderá ser realizada de diversas 

formas, dentre as quais destacamos: 

contratação de profissionais habilitados na 

língua materna dos surdos, admissão de 

intérpretes e instrutores; uso de professor 

bilíngue; adoção de recursos áudios-visuais, 

dentre outras. 

Salienta-se, também, que o surdo deve 

ser considerado como indivíduo diferente, que 

possui sua própria língua, conforme análise 

obtida pelas ciências humanas aplicadas, mas 

um cidadão como outro qualquer, que possui 

direitos. Imagina-se que no atual estágio de 

evolução da sociedade não se deve prosperar a 
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visão de deficiente, propagada muitas vezes 

pelas ciências biológicas, herdada pelo legado 

cultural, já que essa é uma atitude 

preconceituosa. Portanto, para haver inclusão, 

deve-se promover a interação dos surdos com 

os demais atores participantes do processo de 

construção do conhecimento, adotando medidas 

culturais, estruturais e organizacionais nas 

escolas em todos os níveis. 

Considerando essas reflexões, como utilizar a 

Libras (Língua Brasileira de Sinais) como 

instrumento de inclusão político-social dos 

surdos na Educação Infantil? Essa será a 

reflexão que norteará nossa pesquisa. Para 

facilitar uma compreensão dessa investigação, 

organizamos este estudo em três partes.  

A primeira parte se desenvolverá a partir 

da análise histórica da educação especial, a 

realidade vivenciada pelo Brasil e os 

instrumentos normativos. É cediço que a surdez 

faz parte de práticas da educação especial, por 

isto é de fundamental importância traçar o 

histórico das conquistas dos surdos, a fim de 

compreendermos a intenção do legislador ao 

oficializar a língua brasileira de sinais.  
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A segunda parte trará aspectos referentes 

a LIBRAS e a educação dos surdos, definindo a 

língua de sinais pátria, suas características, a 

aquisição da língua e suas etapas e o processo 

do bilinguismo. É de fundamental importância 

que o profissional da educação especial tenha 

conhecimentos básicos acerca da língua de 

sinais, entenda que esta constitui uma das 

línguas oficiais de nosso país, possuindo uma 

estrutura gramatical própria, dentre outras regras 

inerentes a qualquer tipo de língua existente. 

Como o objeto da presente pesquisa se trata da 

importância da LIBRAS na educação infantil, 

assim sendo, torna-se relevante abordar a 

aquisição da língua e suas etapas no processo 

de aprendizagem de nossas crianças.  

Por fim, iremos tratar da inserção do surdo 

na sociedade em uma perspectiva inclusiva, 

abordando os temas inerentes ao termo 

deficiente versus diferente, cultura surda e 

direitos humanos. Tratar o surdo como detentor 

de direitos e garantias fundamentais é 

reconhecer que ele é um ser diferente, detentor 

de uma realidade específica, não podendo sofrer 

limitações na questão de sua individualidade, 
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sob pena de violação dos preceitos básicos de 

nossa Carta Política, em especial destaque para 

o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Abordar sobre os direitos humanos é descrever 

o panorama científico acerca de tais direitos em 

relação à comunidade surda.  
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EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 
 

1.1 Tratamento ao surdo ao 

longo dos anos 
 

urante o período da Idade 

Antiga os chineses lançavam 

os surdos ao mar, em Esparta 

eram lançados do alto dos 

rochedos. Na Grécia, os 

surdos eram encarados como 

seres incompetentes. Um dos 

grandes filósofos, Aristóteles, ensinava que os 

que nasciam surdos, por não possuírem 

linguagem, não eram capazes de raciocinar. 
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Assim por muitos anos, essa crença, comum na 

época, fazia com que os Surdos não 

recebessem educação secular, não tivessem 

direitos, fossem marginalizados e, muitas vezes, 

fossem condenados à morte. No entanto, em 

360 a. C., Sócrates, declarou que era aceitável 

que os Surdos comunicassem com as mãos e o 

corpo. Desse modo, a surdez neste período 

histórico foi reconhecida com uma patologia, 

algo que não era tolerado pelo grupo social, 

portanto, naquelas sociedades, verifica-se que o 

surdo era um ser marginalizado e extirpado do 

convívio com os demais indivíduos da 

coletividade.  

A dicotomia entre os métodos de ensino 

para os surdos, o oralismo versus gestualismo, é 

uma discussão teórica muito antiga, embora 

tenha se tornado mais intensa nos últimos anos.  

Nesse contexto, são oportunas as observações 

do autor Skliar, acerca do oralismo ou 

ouvintismo: 

 
Trata-se de um conjunto de 
representações dos ouvintes, a partir 
do qual o surdo está obrigado a olhar-
se e a narrar-se como se fosse ouvinte. 
Além disso, é nesse olhar-se, e nesse 
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narrar-se, que acontecem as 
percepções do ser deficiente, do não 
ser ouvinte; percepções que legitimam 
as práticas terapêuticas habituais.1 

 

Desse modo, a manutenção do método 

oralista é aquela que identifica o surdo como 

portador de certa anormalidade, devendo ele por 

meio de métodos orais, tornar-se ‘normal’, dentro 

do padrão da sociedade, como os demais.  

Em sentido contrário, o gestualismo 

constitui grande avanço para a comunidade 

surda, conforme observações de Santana: 

 
Para fugir do isolamento social 
resultante da ausência de língua, a 
criança surda usa gestos, icônicos e 
indicativos, a fim de comunicar-se com 
os ouvintes. O uso de gestos não é 
exclusivo dos surdos, pois pequenos 
ouvintes também os produzem e 
interpretam durante o seu 
desenvolvimento. Pelo fato de a língua 
de sinais possuir um canal visuo-
manual, os sinais são confundidos 
muitas vezes, com gestos. Contudo, 

                                                 
1 SKLIAR, Carlos (org.). A surdez: um olhar sobre as 
diferenças. 2005. p. 15.  
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uma seqüência de gestos não implica 
uma língua.2  

Em relação à origem da língua de sinais, 

destacam-se as observações do autor Skliar: 

 
Os surdos criaram, desenvolveram e 
transmitiram, de geração a geração 
uma língua, cuja modalidade de 
recepção e produção é viso-gestual. 
Muitos supõem que essa modalidade 
lingüística nasceu porque a deficiência 
auditiva impede os surdos de 
acederem à oralidade. Assim, a língua 
de sinais deixa de ser vista como um 
processo e como um produto 
construído histórica e socialmente 
pelas comunidades surdas.3 

 

A visão acerca dos surdos pelos romanos 

teve a influência do povo grego, com idéias 

semelhantes, vendo-os como seres imperfeitos, 

sem direito à pertencer a sociedade. Era comum 

lançarem as crianças surdas ao rio Tibre, para 

serem cuidados pelas Ninfas. Em 529 a. C., o 

imperador Justiniano criou uma lei que 

impossibilitava os Surdos de celebrar contratos, 

                                                 
2 SANTANA, Ana Paula. Surdez e linguagem. 2007. p. 79. 
3 SKLIAR, Carlos (org.). A surdez: um olhar sobre as 
diferenças. 2005. p. 23. 
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elaborar testamentos e até de possuir 

propriedades ou reclamar heranças. Desse 

modo, verifica-se uma reprodução autêntica do 

modelo grego, conforme já afirmado, relegando 

os surdos ao esquecimento e ao abandono por 

parte das famílias e do Estado. 

Foi Idade Moderna que se distinguiu, pela 

primeira vez, surdez de mudez. A expressão 

surdo-mudo deixou de ser a designação do 

Surdo. Nesse sentido, destacam-se as 

observações de Quadros, acerca da definição de 

surdo: 

 
Surdos – são as pessoas que se 
identificam enquanto surdas. Surdo é o 
sujeito que apreende o mundo por 
meio de experiências visuais e tem o 
direito e a possibilidade de apropriar-se 
da língua brasileira de sinais e da 
língua portuguesa, de modo a propiciar 
seu pleno desenvolvimento e garantir o 
trânsito em diferentes contextos sociais 
e culturais. A identificação dos surdos 
situa-se culturalmente dentro das 
experiências visuais. Entende-se 
cultura surda como a identidade 
cultural de um grupo de surdos que se 
define enquanto grupo diferente de 
outros grupos. Essa cultura é 
multifacetada, mas apresenta 
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características que são específicas, ela 
é visual, ela traduz-se de forma visual. 
As formas de organizar o pensamento 
e a linguagem transcendem as formas 
ouvintes.4 

 

A primeira escola para surdos foi fundada 

em Madrid, por Pedro Ponce de León, qual 

dedicou a maior parte de sua vida a ensinar os 

filhos surdos, de pessoas nobres, para que 

esses pudessem ter privilégios perante a lei. 

Assim León desenvolveu um alfabeto manual, 

que ajudava os surdos a soletrar as palavras. Na 

época era uma regra geral que as crianças, 

recebedoras desse tipo de educação e 

tratamento, fossem filhos de pessoas que tinham 

uma situação econômica boa. As demais eram 

colocadas em asilos com pessoas das mais 

diversas origens e problemas, pois não se 

acreditava que elas pudessem se desenvolver, 

em função da sua “anormalidade”. A iniciativa de 

León significou um pequeno avanço no 

tratamento para com os surdos. No entanto, não 

havia de fato, uma preocupação do Estado ou da 

                                                 
4 QUADROS, Ronice Müller. O Tradutor e intérprete de 
língua brasileira de sinais e língua portuguesa. 2007. p. 
10. 
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família para com todos os surdos, apenas uma 

pequena parcela da sociedade, pertencente das 

altas classes gozavam de tal privilégio. Portanto, 

era uma política educacional excludente, pois 

não propiciava a todos os surdos um tratamento 

digno. Poucos desfrutavam do reconhecimento 

como um ser diferente e não portador de 

patologia.   

Charles Michel de L`Épée, nascido em 

1712, ensinava os surdos, numa primeira fase, 

por motivos religiosos. Muitos o consideram 

criador da língua gestual, embora saibamos que 

ela existira antes dele, L`Épée reconheceu que 

essa língua realmente existia e que se 

desenvolvia, apesar de não a considerar uma 

língua com gramática. Suas principais 

contribuições foram: criação do Instituto Nacional 

de Surdos-Mudos, em Paris; reconhecimento do 

Surdo como ser humano, por reconhecer a sua 

língua; adoção do método de educação coletiva; 

reconhecimento de que ensinar o surdo a falar 

seria perda de tempo, antes que se devia 

ensinar-lhe a língua gestual. Como se vê 

destaca-se um avanço da língua de sinais no 

período de L`Épée, por mais que, não fosse 



LIBRAS COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO 

POLÍTICO-SOCIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

- 22 - 

reconhecida como tal por não identificar nela 

regras gramaticais próprias.  

Nesse contexto, Alexander Graham Bell, 

cientista, trabalhava com a oralização dos 

surdos. Casou-se com uma surda, Mabel. Ela 

era grande defensora do oralismo e opunha-se à 

língua gestual e às comunidades de surdos. 

Defendia que os surdos não pudessem se casar 

entre si e deveriam, obrigatoriamente, frequentar 

escolas normais, regulares. No entanto, em 1887 

Bell, no Congresso de Milão, admitiu que os 

surdos deveriam ser oralizados durante um ano, 

mas se isso não resultasse em aprendizagem, 

então poderiam ser expostos à língua gestual. 

Como resultado da evolução os campos 

da tecnologia e da ciência, no século XX, 

particularmente no campo da surdez, a 

educação dos surdos passou a ser dominada 

pelo oralismo, que encara a surdez como algo 

que poderia ser corrigido. No entanto, sem a 

cura da surdez os insucessos do oralismo 

começaram a ser evidenciados, pois esse 

método não ajudava os surdos educandos a 

conseguir um emprego, nem mesmo comunicar 
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com ouvintes desconhecidos ou manter uma 

conversa fluente. 

Em 1920, antes da chegada do nazismo 

ao poder, surgiu nos EUA e na Alemanha um 

movimento da comunidade médica, com apoio 

das sociedades em questão, em prol da 

esterilização de doentes mentais e psicopatas 

criminosos. Em 1933, com a chegada dos 

nazistas ao poder, esse movimento teve suporte 

político. Naquele mesmo ano, na Alemanha, foi 

aprovada uma lei para esterilizar as pessoas 

portadoras de doenças genéticas transmissíveis, 

incluindo a surdez. Na época, Berlim continha 

cerca de vinte e cinco comunidades de Surdos. 

Foi um período em que houve um grande 

retrocesso do tratamento social para com os 

surdos, devido à política excludente vivenciada 

pela Alemanha de Hitler.  

Em 1934, uma unidade militar composta de 

surdos, foi dissolvida, sob o pretexto de que o 

grupo não reunia o perfil da imagem do nazismo 

ideal. Assim, os surdos começaram a perder os 

seus direitos: os programas recreativos foram 

extintos, crianças surdas foram expulsas das 

escolas e denunciadas às autoridades. 
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Gradualmente, as escolas de Surdos foram 

encerradas e convertidas em hospitais militares. 

Assim que começou a Segunda Guerra, a 

Alemanha passou da esterilização para a 

eutanásia, tanto por razões econômicas quanto 

ideológicas. Em 1941, era comum o uso de 

eutanásia nos hospitais. Eram mortas as 

crianças com deficiência, incluindo os surdos. 

Poucos surdos escaparam, sobrevivendo nos 

campos de concentração na Alemanha, Polônia 

e Hungria. 

Como é sabido, no período da Segunda 

Guerra Mundial, aconteceu a restrição dos 

direitos humanos, incluindo-se o tratamento para 

com os surdos alemães. Com o fim da Guerra 

houve o restabelecimento dos direitos e 

garantias dos cidadãos, por meio da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948. 

Ressalta-se que a referida Declaração constitui 

um marco histórico importante, na vida dos que 

apresentam necessidades especiais, uma vez 

que por meio dela ocorreu a edição de diversos 

tratados internacionais, com especial destaque o 

Tratado Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos, e o Tratado Internacional dos Direitos 
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Econômicos, Sociais e Culturais. Por via de 

consequência a Declaração de Salamanca é o 

marco normativo de grande relevância para a 

área da surdez.  

Seguindo-se à declaração a Unesco 

promoveu outras conferências cujos anais o 

Brasil subscreveu. Em 2002 o Governo brasileiro 

sancionou a Lei n.º 10.436 que reconhece como 

meio legal de comunicação e expressão a 

Libras, Língua Brasileira de Sinais. Neste 

momento a língua de sinais brasileira foi elevada 

à categoria de língua oficial, propiciando a 

inclusão política da comunidade surda. 

Regulamentando a referida Lei brasileira, 

o Poder Executivo Federal editou o Decreto N.º 

5626/05, estabelecendo critérios e definições 

pormenorizadas da lei. Verifica-se então que o 

Brasil vivencia uma realidade normativa de 

inclusão. No entanto, a inclusão de fato está 

sendo construída no decorrer dos anos, com 

aplicação da lei e decreto, com as modificações 

que se fizerem necessárias. 

 

 



LIBRAS COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO 

POLÍTICO-SOCIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

- 26 - 

1.1.1 Especificidade do Brasil 
 

No Brasil, o tratamento ao surdo sempre 

refletiu a cultura europeia. Não há registros de 

segregação, mas nota-se que até hoje a 

sociedade trata os que apresentam 

necessidades especiais, como um favor e não 

por um direito adquirido. Tanto que o governo 

tem investido em campanhas de conscientização 

e sensibilização. Mas como remontou a nossa 

trajetória histórica em relação ao tratamento dos 

surdos? 

A língua brasileira de sinais tem sua 

origem no Brasil Império. Em 1855, um professor 

surdo, E. Huet oriundo do Instituto de Surdos de 

Paris apresentou um relatório a D. Pedro II, cujo 

conteúdo revelava a intenção de fundar uma 

escola para surdo no Brasil. Neste relatório 

verifica-se um prévio conhecimento do professor 

E. Huet da realidade brasileira. 

No relatório entregue ao imperador, Huet 

apresentou duas propostas para que o governo 

ajudasse na criação do colégio, já que, segundo 

ele, a maioria dos surdos pertencia a famílias 

pobres e, portanto, sem condições de arcar com 
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as despesas relativas à educação. Assim sendo, 

ficou a cargo do imperador estabelecer o colégio 

como propriedade particular ou pública. No 

entanto, Huet argumentara que por experiência 

própria o modelo privado com subvenções 

nacionais seria o mais adequado.  

Para ser matriculado, o aluno deveria ter 

entre sete e dezesseis anos e apresentar um 

certificado de vacinação. O curso tinha duração 

de seis anos, com foco no ensino agrícola, em 

atenção às características socioeconômicas do 

Brasil. A escola para surdos passou a funcionar 

em primeiro de janeiro de 1856, nas 

dependências do colégio de M. De Vassimom, 

num modelo privado. Na inauguração, Huet 

apresentou o programa de ensino que 

compreendia as seguintes disciplinas: Língua 

Portuguesa, Aritmética, História do Brasil, 

Escrituração Mercantil, Geografia, Linguagem 

Articulada e Doutrina Cristã. 

Em 1855 Huet enviou à Câmara dos 

Deputados um requerimento para a criação de 

uma Instituição dos Surdos-Mudos. Seu 

requerimento foi aceito e obteve decisão 

favorável para a criação do Instituto. Que foi 
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agraciado pela Lei n.º 939, de 1857, para o 

recebimento de recursos vindo do Império.  

Em outubro de 1857, um grande desejo 

de Huet foi alcançado, ou seja, a Instituição de 

Surdos-Mudos foi transferida para uma casa 

maior, situada no Morro do Livramento.  

Em 1861, verifica-se que houve a saída 

de Huet da direção do Instituto. Não há 

registrado razões para a sua saída, acredita-se 

que se deve a questões ligadas a vida pessoal. 

Após sair do Instituto seu destino é incerto, 

alguns registros históricos indicam que ele 

esteve no México, na fundação de uma 

Instituição similar à do Brasil. 

Em julho de 1862, chegou ao Brasil o 

professor contratado Dr. Manoel de Magalhães 

Couto, tomando posse como diretor do Instituto 

em 1º de agosto do mesmo ano. Aquele instituto 

fundado no século XIX é atualmente o INES 

(Instituto Nacional de Educação de Surdos) um 

centro de grande importância para a surdez, e 

colaborador com a difusão do ensino de Libras 

(Língua Brasileira de Sinais), com a formação de 

profissionais específicos para atuação no campo 

da surdez e com ajuda direta ou indireta a outros 
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Centros de Apoio aos Surdos por todo o nosso 

país.     
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LIBRAS 
 

2.1 Definição e Características 
 

 

Libras (Língua Brasileira de 

Sinais), conforme 

entendimento teórico, é a 

língua materna dos surdos. 

Constitui como sendo uma 

língua de sinais própria dos 

surdos no Brasil. Destaca-se a Lei Federal n.º 

10.436/02 se refere a definição de Libras, como: 

“forma de comunicação e expressão, em que o 

sistema lingüístico de natureza é o visual-

motora, com estrutura gramatical própria, 

constituindo um sistema lingüístico de 
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transmissão de idéias e fatos, oriundos de 

comunidades de pessoas surdas do Brasil”. 

Esse reconhecimento linguístico é um grande 

avanço para os surdos, grupo minoritário em 

nosso País. 

Atualmente no Brasil há três línguas 

oficiais, quais sejam: Língua Portuguesa, Libras 

e o Tupi. A Libras é a segunda língua mais 

utilizada no País, isso representa um grande 

avanço e conquista para os surdos, uma vez 

que, não são mais obrigados a desenvolverem 

técnicas e habilidades contrárias às suas 

especificidades, como por exemplo, o oralismo. 

Conforme assinalado pela professora Ronice 

(2007), a Língua Brasileira de Sinais é uma 

língua visual-espacial, articulada por intermédio 

das mãos, expressões faciais e do corpo. 

A Libras é uma língua própria dos surdos 

é um fato de grande relevância social, pois 

permite a interação destes indivíduos entre eles 

e para com os demais. O ser humano, 

independentemente de suas especificidades é 

eminentemente um ser social. Assim, destaca-se 

a definição de língua elaborada pela professora 

Quadros: 
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Língua – é um sistema de signos 
compartilhado por uma comunidade 
lingüística comum. A fala ou os sinais 
são expressões de diferentes línguas. 
A língua é um fato social, ou seja, um 
sistema coletivo de uma determinada 
comunidade lingüística. A língua é 
expressão lingüística que é tecida em 
meio a trocas sociais, culturais e 
políticas. As línguas naturais 
apresentam propriedades especificas 
da espécie humana: são recursivas (a 
partir de um número reduzido de 
regras, produz-se um número infinito 
de frases possíveis), são criativas (ou 
seja, independentes de estímulo), 
dispõem de uma multiplicidade de 
funções (função argumentativa, função 
poética, função conotativa, função 
informativa, função persuasiva, função 
emotiva, etc.) e apresentam dupla 
articulação (as unidades são 
decomponíveis e apresentam forma e 
significado).5  

 

É importante também ressaltar que Libras 

é uma sigla difundida pela Federação Nacional 

de Educação e Integração de Surdos - FENEIS. 

                                                 
5 QUADROS, Ronice Müller. O Tradutor e Intérprete de 
Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa. 2007. p 
08. 
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As diferenças entre a língua de sinais e as 

orais, centram-se no fato de que estas se 

utilizam dos canais oral-auditivos, enquanto 

aquelas se estabelecem por meio do sistema 

espaço visual. Desse modo, identifica-se as 

principais características da língua de sinais, 

pela visualidade e pela exploração do espaço. 

Nesse sentido, destacam-se as 

observações de Quadros: 

 
Em primeiro lugar, as línguas de sinais 
apresentam-se numa modalidade 
diferente das línguas orais; são línguas 
espaço-visuais, ou seja, a realização 
dessas línguas não é estabelecida 
através dos canais oral-auditivos, mas 
através da visão e da utilização do 
espaço. A diferença na modalidade 
determina o uso de mecanismos 
sintáticos especialmente diferente dos 
utilizados nas línguas orais. As línguas 
de sinais são sistemas lingüísticos 
independentes dos sistemas da línguas 
orais, desmistificando a concepção “e”. 
São línguas naturais que se 
desenvolvem no meio em que vivem a 
comunidade surda.6 

 

                                                 
6 QUADROS, Ronice Müller. Educação de Surdos: a 
aquisição da linguagem. 2008. p. 46-47.   
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Poucas pessoas em nossa sociedade têm 

conhecimento acerca da Língua Brasileira de 

Sinais. Isso dificulta a comunicação com os 

surdos, uma vez que os ouvintes não observam 

o quesito da visualidade, tentam estabelecer um 

diálogo distante, por trás ou de costas. A 

visualidade é para a comunicação com os 

surdos. Por isso o interlocutor deve estar atento 

para as expressões faciais, corporais e 

movimentos. A simples expressão facial poderá 

denotar um sim ou um não, já que Segundo 

Quadro, a língua brasileira de sinais é uma 

língua visual-espacial articulada através das 

mãos, das expressões faciais e do corpo.7 

A visualidade na Libras se estabelece 

através dos parâmetros, conforme já 

identificado, dentre os quais destacam-se: 

configuração das mãos, ponto de articulação, 

movimento, orientação e expressões faciais e/ou 

corporais.  

A língua de sinais é natural, ou seja, tem 

uma existência própria, não se originou como 

subcategoria das línguas orais. Em sentido 

                                                 
7 QUADROS, Ronice Müller. Educação de Surdos: a 
aquisição da linguagem. 2008. p. 19. 
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contrário surgiu da necessidade da comunicação 

das pessoas surdas. Conforme já afirmado a 

língua é um fato social, sendo um dos elementos 

mais importantes de uma sociedade, pois 

permite a comunicação e interação entre os 

indivíduos.  

 

2.2 Aquisição da língua e suas 

etapas 
 

Inicialmente, antes de adentramos na 

explicitação acerca das etapas da aquisição da 

língua, necessário se faz trazer a idéia sobre 

língua, conforme já apresentado pelas 

observações da Professora Ronice. Assim 

sendo, língua antes de mais nada é um fato 

social, sendo a expressão linguística de 

determinada comunidade, a fim de promover a 

troca e interação social.  

É importante ressaltar que a linguagem é 

um dos elementos marcantes na diferenciação 

dos seres humanos para os demais seres 

existentes em nosso planeta. Destacam-se as 

observações da Professora Heloísa Maria 

Moreira Lima Salles: 
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Possuir uma língua constitui então um 
atributo que distingue os seres 
humanos de outros animais, havendo 
evidências de que a linguagem 
interagem crucialmente com outras 
habilidades cognitivas, no 
desenvolvimento das estruturas 
neurológicas e do perfil cognitivo do 
indivíduo. É importante, porém, notar 
que o cérebro está neurologicamente 
equipado para adquirir língua, não 
necessariamente fala (oral). Pessoas 
que nascem surdas e aprendem a 
língua de sinais são um exemplo de 
que o ouvir a fala não é condição para 
a aquisição e o uso de uma língua. 
Além disso, a capacidade lingüística 
não resulta simplesmente de 
habilidades voltadas para cumprir 
funções comunicativas. Existem 
distúrbios da linguagem, as chamadas 
afasias, em que a pessoa revela 
conhecimento pleno das propriedades 
estruturais da língua, mas não é capaz 
de utilizar regras pragmáticas e 
comunicativas.8 

 

Conforme já identificado a existência da 

língua não é apenas uma realidade para os 

                                                 
8 SALLES, Heloisa Maria Moreira Lima ... [et al]. Ensino de 
Língua Portuguesa para surdos: caminhos para a 
práticas pedagógica. 2007. p. 67. 
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ouvintes, mas também para toda a comunidade 

surda, uma vez que estes possuem uma língua 

materna, denominada como língua de sinais. 

Segundo entendimento teórico, a língua é 

algo inato ao ser humano, uma necessidade 

intrínseca ao indivíduo. Nesse sentido, 

destacam-se as observações de Petitto e 

Marantette, apud, Eulália Fernandes: 

 
Petitto e Marantette (1991) revelaram, 
através de suas pesquisas, que os 
seres humanos (ouvintes e surdos) 
balbuciam naturalmente, aos três 
meses de idade, tanto em língua de 
modalidade oral, quanto em de 
modalidade sinalizada. Se crianças 
ouvintes, filhas de ouvintes, sem 
contato com língua de sinais balbuciam 
tanto em língua de característica oral-
auditiva como espaço-visual e crianças 
que nascem surdas, filhas de pais 
surdos, do mesmo modo, balbuciam 
nessas duas modalidades, é factual 
concluirmos que a capacidade humana 
para a aquisição da linguagem é 
intrínseca ao indivíduo e, mais, que o 
domínio de uma língua em toda a sua 
potencialidade é tão imprescindível ao 
desenvolvimento que a natureza prevê 
para todos esta dupla possibilidade. O 
fato de crianças ouvintes não 
desenvolverem a língua de sinais após 
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o balbucio se deve apenas ao fato de 
não estarem expostas a ela (bem como 
crianças brasileiras desenvolvem a 
aquisição do português e não do 
inglês, se não estiverem expostas a 
essa língua, por exemplo). Do mesmo 
modo, o fato de crianças surdas não 
desenvolverem a língua oral-auditiva 
após o balbucio se deve ao fato de não 
estarem expostas a ela, naturalmente 
por causa da surdez. É uma 
constatação óbvia. Deveria, no entanto, 
ser igualmente óbvio que o balbucio 
nas duas modalidades lingüísticas é 
uma constatação de quão 
imprescindível a natureza humana 
demonstra ser a aquisição da língua 
nas fases naturais a sua maturação. 
Também deveria ser óbvio que uma 
criança surda não consegue adquirir 
uma língua de modalidade oral-auditiva 
no tempo necessário exigido para o 
seu desenvolvimento.9 

 

Segundo entendimento teórico de Ronice 

Quadros, as etapas da aquisição da língua são: 

período pré-lingüístico, estágio de um sinal, 

estágio das primeiras combinações e estágio de 

múltiplas combinações.  

                                                 
9 FERNANDES, Eulália ... [et al]. Surdez e bilingüismo. 
2005. p. 19. 
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Em análise a experiências com bebês, 

verifica-se que ouvintes ou surdos possuem 

duas formas de balbucio, quais sejam: o oral e o 

manual. Estas duas formas perduram-se até 

uma determinada fase da vida. No entanto, cada 

bebê com sua especificidade desenvolvem um 

tipo de balbucio.  

Ressaltam-se as observações da 

Professora Heloísa Salles: 

 
As crianças aprendem a língua como 
aprendem a andar. Ninguém lhes 
ensina a andar ou a falar. Aprender a 
andar ou aprender a falar é diferente 
de aprender a ler ou aprender a andar 
de bicicleta. Embora todas essas 
atividades envolvam habilidades 
cognitivas, em condições normais, as 
duas primeiras acontecem, 
inexoravelmente, as duas últimas 
podem não ser desenvolvidas e 
permanecer desconhecidas (...)10 

 

Ressalta-se a existência da teoria inatista, 

por meio do qual se acredita que as crianças 

possuem um conhecimento lingüístico inato que 

                                                 
10 SALLES, Heloisa Maria Moreira Lima ... [et al]. Ensino de 
Língua Portuguesa para surdos: caminhos para a 
práticas pedagógica. 2007. p. 68. 
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as direciona no processo de aquisição da sua 

língua. Desse modo, necessário se faz o 

respeito integral a modalidade linguística 

adotada pela criança, a fim de observar suas 

especificidades inatas e garantir seu pleno 

desenvolvimento.  

O estágio de um sinal começa por volta 

dos 12 meses na criança surda, segundo Ronice 

Quadros. Neste período a criança surda utiliza-

se de sinais isolados para indicar determinadas 

coisas, pessoas ou objetos.  

Por volta dos dois anos, surgem a 

combinação dos primeiros sinais e a logo após o 

estágio de múltiplas combinações. Em ambos os 

casos é necessário que os responsáveis pela 

criança já comecem a demonstrarem as 

primeiras noções dos sinais da língua materna 

do surdo, assim como ocorre com a criança 

ouvinte.  

 

2.3 O processo do bilinguismo 
 

Conforme já observado, os surdos 

possuem a sua língua materna, qual seja a 

língua brasileira de sinais, como aquela principal 
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para a sua comunicação para com os outros 

seres. No entanto, tendo em vista a escrita que 

se faz necessário para eles, torna-se 

imprescindível o ensino em concomitância com 

aquela da língua portuguesa. Sendo imperioso 

descrever que em relação à escrita, os surdos 

assumem algumas distinções com a escrita dos 

ouvintes, em razão das regras específicas da 

LIBRAS. Neste diapasão, a criança surda 

inserida no seio escolar irá aprender duas 

línguas oficiais de nosso país, a língua brasileira 

de sinais e a língua portuguesa.  

Neste sentido assevera a Professora 

Ronice Muller de Quadros: 

 
O bilingüismo é uma proposta de 
ensino usada por escolas que se 
propõem a tornar acessível à criança 
duas línguas no contexto escolar. Os 
estudos têm apontado para esta 
proposta como sendo mais adequada 
para o ensino de crianças surdas, 
tendo em vista que consideram a 
língua de sinais como língua natural e 
parte deste pressuposto para o ensino 
da língua escrita.11  

                                                 
11 QUADROS, Ronice Muller. Educação de Surdos: A 
aquisição da linguagem. 1997. p. 27. 
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Insta ressaltar que a língua de sinais é um 

direito natural dos surdos, este adquire de forma 

espontânea a partir de sua inserção na 

comunidade surda, em sentido contrário, a 

língua oral (língua portuguesa) é adquirida de 

forma diversa, assim sendo, os surdos tem a 

garantia fundamental de ser ensinado em sua 

língua materna. Neste sentido, a proposta do 

bilinguismo visa assegurar este direito.   

Destacam-se as observações da 

Professora Ronice Muller, parafraseando 

Skutnabb-Kangas: 

 
Afirma que o nível ótimo de bilingüismo 
deve ser o objetivo educacional para 
todas as crianças surdas. Suas razões 
para afirmar isto provem de análises 
sobre os direitos humanos lingüísticos. 
Tais direitos devem garantir: a) que 
todos os seres humanos têm direito de 
identificarem-se como uma língua 
materna (s) e de serem aceitos e 
respeitados por isto; b) Que todos têm 
o direito de aprender a língua materna 
(s) completamente, na suas formas oral 
(quando fisiologicamente possível) e 
escrita (pressupondo que a minoria 
lingüística seja educada na sua língua 
materna); c) Que todos tem o direito de 
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usar a sua língua materna em todas as 
situações oficiais (inclusive na escola); 
d) Que qualquer mudança que ocorra 
na língua materna seja voluntária e 
nunca imposta. 12 

 

É imperioso destacar, que a língua de 

sinais constitui em tese um direito fundamental, 

inalienável e imprescritível para os surdos, 

devendo ser respeitado por toda a sociedade. 

Assim sendo, as escolas, em especial destaque 

para as séries iniciais devem possuir 

profissionais capacitados para esta realidade 

linguística, a fim de respeitarem a individualidade 

do ser surdo.  

 

 

                                                 
12 QUADROS, Ronice Muller. Educação de Surdos: A 
aquisição da linguagem. 1997. p. 28. 
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A INSERÇÃO 

DO SURDO NA 

SOCIEDADE 
 

 

3.1 Deficiente versus diferente 
 

 

onforme análise já realizada 

acerca do tratamento para 

com os surdos ao longo dos 

anos, verifica-se a existência 

da dicotomia deficiente versus 

diferente. Essa diferença por 

muitas vezes é dita como 
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normal ou anormal. Assim sendo, por um longo 

período em nossa história, verifica-se que o 

indivíduo surdo era visto apenas como um ser 

possuidor de uma patologia, sendo denominado 

de deficiente. Verifica-se ainda que este termo 

deficiente denota certa anormalidade para com 

os outros indivíduos do grupo social.  

Tal fato é de grande relevância para a 

cultura surda, pois foi a partir da conquista do 

status de surdo, que estes indivíduos 

conquistaram um espaço de fato em nossa 

sociedade. Desse modo, verifica-se que o 

indivíduo surdo é sujeito de direitos, dentre os 

quais, destaca-se o direito de ser diferente 

previsto como fundamento do Estado 

Democrático de Direito. A partir de tal conquista, 

também foi consagrado a Libras (Língua 

Brasileira de Sinais) como língua materna 

própria dos surdos, o instrumento de 

comunicação efetiva desses indivíduos, não 

sendo mais obrigados a utilizarem formas de 

comunicação contrária a sua própria natureza.  

A dicotomia deficiente auditivo versus 

surdo é de grande relevância para o setor da 

educação inclusiva de nosso País, pois 
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reformula toda estrutura pedagógica, como o 

objetivo profícuo de atender as necessidades 

específicas do surdo, com atenção a sua 

diferença. Essa diferença não é vista mais como 

anormalidade ou patologia, mas uma 

especificidade própria do grupo dos surdos, pelo 

qual, possuem uma língua própria, composta de 

regras gramaticais próprias e uma estrutura 

linguística específica. 

Conforme assevera a Professora Ana 

Paula Santana: 

 
Quando um pesquisador propõe 
determinadas abordagens para lidar 
com a surdez, não consegue ser 
imparcial, pois sua proposta sempre 
refletira uma concepção própria de 
surdez. Tal concepção resulta do modo 
como cada estudioso encara a surdez, 
seja como deficiência, seja como 
diferença. A uma espécie de 
competição, de disputa implícita ou 
explicita por fornecer a solução 
primordial para o problema da 
comunicação dos surdos. Em linhas 
gerais, essa solução tem duas bases: 
uma oferecida pelas ciências 
biológicas, buscam a ‘normalidade’ e a 
fala, dispondo de avanços tecnológicos 
(próteses auditivas, implantes 
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cocleares) para oferecer ao surdo a 
possibilidade de ouvir e falar; outra 
sustentada pelas ciências humanas 
que comumente enxerga o surdo como 
diferente e defendem a língua de sinais 
como sendo a língua dos surdos e a 
idéia de uma cultura surda, 
direcionando o debate para uma 
questão de ordem ideológica.13  

 

Em análise ao modelo pedagógico 

adotado em nosso país, verifica-se uma 

pacificação do termo surdo e não mais 

deficiente, a fim de garantir a inclusão político-

social desses indivíduos. A discussão teórica é 

importante para aprimorar os conceitos e 

definições, contudo, é necessária uma política 

efetiva para com o segmento dos surdos, a fim 

de garantir igualdade de direitos e condições.  

Verifica-se que os surdos constituem um 

grupo de extrema organização, sendo dotados 

de uma língua própria, bem como, algo superior 

a isto, a cultura surda, com regras e práticas 

próprias do povo surdo.  

A idéia de deficiente levou os surdos a 

serem tratados por um longo período como 

                                                 
13 SANTANA, Ana Paula. Surdez e linguagem: aspectos e 
implicações neurolinguísticas. p. 21 e 22.  
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pessoas que apresentam uma patologia. O uso 

de língua de sinais neste período foi vedado 

para os surdos, sendo disseminadas novas 

formas de comunicação, dentre as quais, 

destaca-se o oralismo.  

Destacam-se neste período da história, as 

observações do Professor Carlos Skiliar: 

 
A conjugação das representações 
clínicas e terapêuticas levou 
historicamente, em primeiro lugar, a 
uma transformação do espaço 
educativo e escolar em território 
médico-hospitalares (LANE, 1993). Tal 
transformação deve ser entendida 
como uma das causas fundamentais 
na produção do holocausto lingüístico, 
cognitivo e cultura que viveram os 
surdos. Situação esta, que pode ser 
comparada aquela que também 
viveram outras comunidades, definidas 
como subalternas, como, por exemplo, 
os indígenas, os negros, as mulheres, 
os loucos, etc.14 

 

O surdo não pode mais ser identificado 

como deficiente, sob pena de incorrermos em 

uma grave violação dos princípios de nossa 
                                                 
14 SKILAR, Carlos. A surdez: um olhar sobre as diferenças. 
p. 16.  
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Carta Política. Tal fato é de grande relevância 

política, uma vez que foi reconhecida por lei a 

Libras (Língua Brasileira de Sinais) própria dos 

surdos. Assim sendo, foi implementado uma 

forma de comunicação específica para com os 

surdos, não se admitindo mais uma política 

excludente para como estes indivíduos.  

Faz se necessário a observação por meio 

de relato da Professora Karin Strobel: 

 
Fui uma adolescente revoltada e vivia 
isolada por que a escola oralista 
orientou a minha família que eu não 
poderia ter contato com outros sujeitos 
surdos adultos, havia muitos 
estereótipos em relação a língua de 
sinais e, conseqüente, não tinha 
amigos surdos e nem ouvintes. Os 
adolescentes ouvintes me achavam 
chata por eu ter uma comunicação 
limitada e sem graça e se afastavam. 
Então me isolava, me fechava no 
quarto e chorava todos os dias que era 
castigo de Deus por ter me feita surda 
e queria morrer, já que na vida não 
tinha espaço para mim. Isto é inclusão? 
É inclusão a pessoa ouvinte resolver o 
que é melhor para o sujeito surdo sem 
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‘sentir na própria pele’ as dificuldades e 
o sofrimento dos surdos?15 

 

Muitas pessoas desprovidas de 

informações continuam tratando os surdos como 

deficientes ou incapazes, sem conhecerem os 

processos culturais específicos deles. A cultura 

surda refere-se aos códigos próprios dos surdos, 

suas formas de organização, de solidariedade, 

de linguagem, de juízos de valor e arte.  

É sabido que as crianças constituem o 

futuro de uma determinada nação. Assim sendo 

faz-se necessário uma política educacional para 

todos os indivíduos, sejam surdos ou ouvintes. 

Como nos ensinou Arendt, a criança é a 

possibilidade de que esse amanhã seja melhor, 

desde que não a abandonemos e a excluamos, 

como tudo que ela nos traz de novo e 

surpreendente, na originalidade de seu ser e na 

singularidade imprevista de seu viver.  

A escola é o instrumento utilizado pelo 

Estado para a formação teórica dos indivíduos. 

Desse modo, ela tem que se adequar as 

alterações de nossa sociedade, não podendo se 

                                                 
15 STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a cultura 
surda. p. 100.  
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anular frente às diferenças que se estabelecem 

entre os indivíduos. Em sentido contrário, deve 

respeitar tais diferenças e possibilitar a inclusão 

de todos de forma efetiva.  

Os indivíduos são notadamente marcados 

por especificidades, sendo que são estas que os 

diferem, desta feita, ressalta-se a afirmação de 

Boaventura:  

 
[...] temos o direito a ser iguais quando 
a nossa diferença nos inferioriza; e 
temos o direito a ser diferentes quando 
a nossa igualdade nos descaracteriza. 
Daí a necessidade de uma igualdade 
que reconheça as diferenças e de uma 
diferença que não produza, alimente ou 
reproduza as desigualdades.16  

 

Por este motivo, é de fundamental 

importância o respeito às diferenças sociais, a 

fim de promover a manutenção das 

especificidades de determinados indivíduos.  

                                                 
16 SANTOS, Boaventura de Souza. Introdução: para ampliar o 
cânone do reconhecimento, da diferença e da igualdade. In: 
Reconhecer para Libertar: Os caminhos do 
cosmopolitanismo multifuncional. Civilização Brasileira: Rio de 
Janeiro. 2003. p. 56.  
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Encarar o surdo como sujeito de direitos é 

elevá-lo ao status de cidadão de fato, uma vez 

que este pode utilizar-se de suas regras 

próprias.  

 

3.2 Cultura Surda 
 

Em análise ao processo histórico já 

desenvolvido, verifica-se que a cultura surda foi 

marcada por muitos estereótipos, uma vez que 

em muitos momentos foi praticamente anulada 

em razão da sobreposição da cultura dominante, 

em especial, a dos ouvintes. O atual modelo que 

conhecemos acerca da surdez é muito recente, 

a história registra um tratamento desumano e 

transgressor em relação as especificidades dos 

surdos. Desse modo, é de fundamental 

importância o estudo da cultura surda, sua 

definição e os delineamentos históricos.  

É de fundamental importância, antes de 

adentrarmos ao referido tempo, delimitarmos a 

noção de cultura. Assim sendo, segundo 

definição da Wikipédia, cultura (do latim cultura, 

cultivar o solo, cuidar) é um conceito 

desenvolvido inicialmente pelo antropólogo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_latina
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Edward Burnett Tylor para designar o todo 

complexo e metabiológico criado pelo homem. 

São práticas e ações sociais que seguem um 

padrão determinado no espaço. Refere-se a 

crenças, comportamentos, valores, instituições, 

regras morais que permeiam e identificam uma 

sociedade. Explica e dá sentido à cosmologia 

social. É a identidade própria de um grupo 

humano em um território e num determinado 

período. 

Conforme já desenvolvido, a surdez não 

deve ser vista como uma patologia, mas sim 

algo diferente, dado que propicia ao surdo o 

respeito aos seus direitos e sobretudo sua 

individualidade. Assim sendo, ao identificar a 

existência da cultura surda, passamos 

primeiramente sob a ótica de que o surdo é um 

ser diverso ou diferente. Nesse sentido, 

relevante são as observações da Professora 

Maura Corcini Lopes, que assim aduz: 

 
Distante de querer somar mais uma 
referência na vasta biografia que 
aborda a surdez como uma deficiência, 
bem como longe de querer somar mais 
uma referência sobre metodologias de 
ensino, proponho olhar a surdez de um 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Edward_Burnett_Tylor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metabiol%C3%B3gico
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outro lugar que não o da deficiência, 
mas o da diferença cultura. Não nego a 
falta de audição do corpo surdo, porém 
desloco meu olhar para o que os 
próprios surdos dizem de si quando 
articulados e engajados na luta por 
seus direitos de se verem e de 
quererem ser vistos como sujeitos 
surdos, e não como sujeitos com 
surdez. Tal diferença, embora pareça 
sútil, marca substancialmente a 
constituição de uma comunidade 
específica e a constituição de estudos 
que foram produzindo e inventando a 
surdez como um marcador cultural 
primordial.17 

 

De acordo como o senso comum, os 

surdos vivem isolados e para se integrarem ao 

mundo, utilizam-se práticas ouvintistas. No 

entanto, tal fato não condiz com a realidade nas 

comunidades surdas, os surdos possuem 

práticas próprias, língua, hábitos, em regra geral 

modos específicos. É de fundamental 

importância, segundo a Professora Karin Strobel, 

que entendamos que a cultura surda é o jeito de 

o sujeito surdo entender o mundo e de modificá-

                                                 
17 LOPES, Maura Corcini. Surdez e Educação. 2007. p. 09.  
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lo a fim de se torná-lo acessível e habitável 

ajustando-o com as suas percepções visuais.18 

É de fundamental importância entender-se 

que a manutenção da idéia sobre a existência da 

cultura surda, não é apenas um debate teórico, 

mas uma forma de tutelar os direitos e garantias 

dos surdos e o respeito a sua diferença. Nesse 

sentido, destacam-se as observações da 

Professora Ana Paula Santana: 

 
(...) longe de ser apenas um debate por 
direitos ou por tentar de trazer 
melhorias para o surdo, a defesa da 
cultura surda atualiza os mecanismos 
de reprodução da própria 
desigualdade, e o termo “cultura” passa 
a ser um dos instrumentos de 
legitimação dessa desigualdade e da 
tentantiva de preservar uma idéia de 
homogeneidade.19 
Acredita-se também que o termo 
“cultura surda” (e sua legitimação) é 
produto exclusivamente dos surdos, 
enquanto que aos demais grupos da 
sociedade, o melhor, aos ouvintes, é 
subtraída qualquer participação na 

                                                 
18 STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a cultura 
surda. p. 24.  
19 SANTANA, Ana Paula. Surdez e linguagem: aspectos e 
implicações neurolinguísticas. p. 46. 
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adoção do termo. Sob várias formas, 
todos aqueles que estão distantes da 
comunidade surda são considerados 
sem relevância e não podem contar 
como referência. Assim, toda idéia de 
cultura surda fica ligada 
exclusivamente ao surdo e aos 
profissionais da área, como se a 
criação do termo “cultura” fosse 
associada apenas a um grupo 
específico.20  

 

A existência da cultura surda foi ratificada 

com a sanção da Lei Federal que elevou a 

Língua Brasileira de Sinais (Libras) a categoria 

de oficial, uma vez que conforme entendimento 

teórico a existência de uma língua é de 

fundamental importância para qualquer definir a 

existência de uma cultura. O fato normativo da 

edição da referida lei, possibilitou uma inclusão 

de fato dos surdos nas escolas de nosso país, 

destaca-se um relato de Vilhalva, apud¸ Karin 

Strobel, no qual demonstra claramente a 

vivência de um surdo: 

 
Quantas vezes eu pedi uma Escola de 
Surdo e você achou melhor uma escola 

                                                 
20 SANTANA, Ana Paula. Surdez e linguagem: aspectos e 
implicações neurolinguísticas. p. 46 e 47. 
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de ouvinte. Várias vezes eu sinalizei as 
minhas necessidades e você as 
ignorou, colocando as suas idéias no 
lugar.  
Quantas vezes levantei a mão para 
expor minhas idéias e você não viu. Só 
prevaleceram os seus objetivos ou 
você tentava me influenciar com a 
história de que a Lei agora é essa. E 
que a Escola de Surdo não pode existir 
por estar no momento da “Inclusão”.  
Eu fiquei esperando mais uma vez...em 
meu pensamento...Ser Surdo de Direito 
é ser “ouvido”...é quando levanto a 
minha mão e você me permite mostrar 
o melhor caminho dentro de minhas 
necessidades. Se você Ouvinte me 
representa, leve os meus ensejos e as 
minhas solicitações como eu almejo e 
não que você pensa como deve ser. 
No meu direito de escolha, pulsa 
dentro de mim: Vida, Língua, 
Educação, Cultura e um Direito de ser 
Surdo. Entenda somente isso!21 

 

Desse modo, em atenção ao relato acima, 

defender a idéia da cultura surda é entender que 

os surdos possuem práticas, hábitos e maneiras 

próprias, conforme já visto. Nesse sentido, 

                                                 
21 STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a cultura 
surda. p. 106 e 107.  
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destacam-se as observações de Marlene 

Canarim Danesi: 

 
A cultura surda tem sua língua, seus 
hábitos, costumes, a sua estrutura 
familiar, seu jeito de dirigir, de assistir a 
um filme, de ir a um restaurante. Tem 
valores e idéias próprias, porque 
queriam ser socializados, hoje querem 
ter sua cultura aceita, a Língua de 
Sinais valorizada. Envolve futebol, 
drama, arte e outras coisas próprias do 
surdo.22 
 

3.3 Direitos Humanos 
 

É cediço que os direitos humanos são 

históricos assim com observou Noberto Bobbio, 

ou seja, independem de qualquer positivação 

para sua efetividade por parte de qualquer 

sociedade, uma vez que constituem elemento 

preponderante para a manutenção da vida, da 

paz e ordem social.  

Atualmente há uma concepção 

contemporânea acerca dos direitos humanos, 

                                                 
22 DANESI, Marlene Camarim. O admirável mundo dos 
surdos: novos olhares do fonoaudiólogo sobre a surdez. 
2007. p. 113. 
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por meio do qual é notadamente marcado pela 

sua internacionalização e constitucionalização. 

Desse modo, verifica-se atualmente que o 

campo de análise destes direitos se desenvolve 

em um plano super estatal, devendo ser 

observado por todos os Estado, o denominado 

mínimo ético, a fim de ser assegurada condições 

mínimas de respeito à dignidade humana em 

todas as sociedades contemporâneas. Neste 

sentido, destacam-se as observações 

assinaladas pela Professora Flávia Piovesan: 

“fortalece-se a idéia de que a proteção dos 

direitos humanos não deve se reduzir ao 

domínio reservado do Estado, porque revela 

tema de legítimo interesse internacional”. 23 

O respeito aos surdos é dever a ser 

perquirido pelo Estado, segundo nossa ordem 

constitucional, em especial destaque para o 

princípio da dignidade da pessoa humana. 

Pensar em direitos humanos para os surdos é 

primeiramente pensar em conceder-lhes 

dignidade humana, ou seja, não os excluir da 

                                                 
23 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos: Desafios da Ordem 
Internacional Contemporânea. In: Direitos Humanos: 
volume I. Editora Juruá: Curitiba. 2006. p. 18. 
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sociedade, mas promover políticas de inclusão, 

respeitando suas diferenças. Destaca-se a 

relevância das polícias de inclusão na educação 

infantil, a fim de passar para as crianças surdas 

conhecimentos básicos sobre a sua língua mãe, 

qual seja a língua de sinais.  

Neste aspecto, insta destacar as 

observações da Professora Flávia Piovesan: 

 
Torna-se, contudo, insuficiente tratar o 
indivíduo de forma genérica, geral e 
abstrata. Faz-se necessária a 
especificação do sujeito de direito, que 
passa a ser visto em sua peculiaridade 
e particularidade. Nesta ótica, 
determinados sujeitos de direito, ou 
determinadas violações de direitos, 
exigem uma resposta específica e 
diferenciada. Neste cenário as 
mulheres, as crianças, a população 
afrodescendente, os migrantes, as 
pessoas portadoras de deficiência, 
dentre outras categorias vulneráveis, 
devem ser vistas nas especificidades e 
peculiaridades de sua condição social. 
Ao lado do direito à igualdade, surge, 
também, como direito fundamental, o 
direito à diferença. Importa o respeito à 
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diferença e à diversidade, o que lhes 
assegura um tratamento especial. 24 

 

É importante comentar acerca do princípio 

da dignidade da pessoa humana, base 

motivadora para as alterações promovidas no 

campo da surdez em nosso país. O princípio da 

dignidade da pessoa humana foi inserido pelo 

legislador constituinte originário pátrio a 

categoria de fundamento de nossa República. 

Desse modo, verifica-se que a dignidade da 

pessoa humana é o escopo dos princípios, 

aquele que orienta e traduz a realidade fática, 

tornando-se elemento de interpretação.  

Insta ressaltar que o legislador constituinte 

não procedeu qualquer definição acerca deste 

princípio, uma vez que este deve ser analisado 

sob dois aspectos distintos, quais sejam: como 

princípio fundamental; e, de outro lado, 

manifestação específica do exercício dos direitos 

fundamentais.  

                                                 
24 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos: Desafios da Ordem 
Internacional Contemporânea. In: Direitos Humanos: 
volume I. Editora Juruá: Curitiba. 2006. p. 31-32. 
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No tocante sua relevância, insta ressaltar 

as observações do Professor Jean-Jacques 

Israel, que assim aduz: 

 
Princípio fundador dos direitos do 
homem, o princípio de proteção da 
dignidade da pessoa humana traduz, 
por sua vez, a própria essência da 
concepção humanista da consciência 
universal originária de uma exigência 
ética fundamental. 25 

 

A dignidade da pessoa humana 

independe de qualquer positivação, uma vez que 

se constitui no elemento de preponderância para 

os Direitos Humanos. Tal fato é assim, uma vez 

que a partir da dignidade da pessoa humana, 

todo ser humano tem o direito de ser respeitado 

como pessoa, de não ser prejudicado em sua 

existência e de fruir de seu espaço.  

Neste diapasão, é interessante destacar o 

conceito do constitucionalista pátrio, Professor 

Alexandre de Moraes, que assim aduz: 

 

                                                 
25 ISRAEL, Jean-Jacques. Direitos das Liberdades 
Fundamentais. 1ª Edição. São Paulo: Editora Manole. 2005. 
p. 388. 
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(...) a dignidade é um valor espiritual e 
moral inerente a pessoa, que se 
manifesta singularmente na 
autodeterminação consciente e 
responsável da própria vida e que traz 
consigo a pretensão ao respeito por 
partes das demais pessoas, 
constituindo-se em um mínimo 
invulnerável que todo estatuto jurídico 
deve assegurar, de modo que, 
somente excepcionalmente, possam 
ser feitas limitações ao exercício dos 
direitos fundamentais, mas sempre 
sem menosprezar a necessária estima 
que merecem todas as pessoas 
enquanto seres humanos. O direito à 
vida privada, à intimidade, à honra, à 
imagem, dentre outros, aparecem 
como conseqüência imediata da 
consagração da dignidade da pessoa 
humana como fundamento da 
República Federativa do Brasil. Esse 
fundamento afasta a idéia de 
predomínio das concepções 
transpessoalistas de Estado e Nação, 
em detrimento da liberdade individual. 
A idéia de dignidade da pessoa 
humana encontra no novo texto 
constitucional total aplicabilidade em 
relação ao planejamento familiar, 
considerada a família célula da 
sociedade, seja derivada do 
casamento, seja de união estável entre 
homem e mulher; pois fundado nos 
princípios da dignidade da pessoa 
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humana e da paternidade responsável, 
o planejamento familiar é livre decisão 
do casal, competindo ao Estado 
propiciar recursos educacionais e 
científicos para o exercício desse 
direito,  vedada qualquer forma 
coercitiva por parte das instituições 
oficiais ou privadas (CF, art. 226,  § 7º). 
O princípio fundamental consagrado 
pela Constituição Federal da dignidade 
da pessoa humana apresenta-se em 
dupla concepção. Primeiramente, 
prevê um direito individual protetivo, 
seja em relação ao próprio Estado, seja 
em relação aos demais indivíduos. Em 
segundo lugar, estabelece verdadeiro 
dever fundamental de tratamento 
igualitário dos próprios semelhantes. 
Esse dever configura-se pela exigência 
do indivíduo respeitar a dignidade de 
seu semelhante tal qual a Constituição 
Federal exige que lhe respeitem a 
própria. A concepção dessa noção 
fundamental resume-se a três 
princípios do direito romano: honestere 
vivere (viver honestamente), alterum 
non laedere (não prejudique ninguém) 
e suun tribuere (dê a cada um o que 
lhe é devido). Ressalte-se, por fim, que 
a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, adotada e proclamada pela 
Resolução n. 217 (III) da Assembléia 
Geral das Nações Unidas, em 10-12-
1948 e assinada pelo Brasil na mesma 
data, reconhece a dignidade como 
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inerente a todos os membros da família 
humana e como fundamento da 
liberdade, da justiça e da paz no 
mundo. 26 

 

Eis que, conforme já foi observado, a 

Constituição Federal de 1988 elevou a dignidade 

da pessoa humana à categoria de valor máximo 

de nosso ordenamento, por conseguinte, torna-

se princípio orientador de toda a interpretação da 

legislação infraconstitucional.  

O Professor Rodrigo da Cunha Pereira em 

sua obra Princípios Fundamentais, assim 

observa em relação ao princípio da dignidade da 

pessoa humana: é o mais universal de todos os 

princípios, pois serve de baliza aos demais. É 

um macroprincípio do qual se irradiam todos os 

demais: liberdade, autonomia privada, cidadania, 

igualdade, e solidariedade, uma coleção de 

princípios éticos. 27  

                                                 
26 MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos 
Fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º ao 5º 
da Constituição da República Federativa do Brasil, 
doutrina e jurisprudência. 1º Edição. São Paulo: Editora 
Atlas. 1998. 
27 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais e 
norteadores para a organização jurídica da família. 
Curitiba: Faculdade de Direito, 2003, 155 f. Tese (Doutorado 
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Identifica-se que a finalidade desta tutela 

por parte do Estado e sociedade tem como 

finalidade precípua, a manutenção da obrigação 

por parte de todos de garantir ao indivíduo um 

patamar mínimo de recursos, capaz de prover-

lhe sua subsistência e de sua família. Desse 

modo, qualquer ato estatal que inibe o exercício 

de quaisquer direitos fundamentais previstos da 

Magna Carta, será notadamente transgressor do 

princípio maior tutelado pelo constituinte 

originário, qual seja, da dignidade da pessoa 

humana.  

Sobre a dignidade da pessoa humana, J. 

J. Gomes Canotilho, a fim de observar a 

amplitude de sua definição, determina a 

existência de cinco componentes que delineiam 

a carga de sua incidência da seguinte forma:  

 
A afirmação da integridade física e 

espiritual do homem como dimensão 

irrenunciável de sua individualidade 

autonomamente responsável; Garantia 

da identidade e integridade da pessoa 

humana do livre desenvolvimento da 

                                                                         
em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal do 
Paraná, 2004. 
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personalidade; Libertação da ‘angústia 

da existência’ da pessoa mediante 

mecanismos de socialidade, dentre os 

quais se incluem a possibilidade de 

trabalho e a garantia de condições 

existência mínimas (...); Garantia e 

defesa da autonomia individual através 

da vinculação dos poderes públicos a 

conteúdos, formas e procedimentos do 

Estado de direito; e, Igualdade dos 

cidadãos, expressa na mesma 

dignidade social e na igualdade de 

tratamento normativo, (...), isto é, 

igualdade perante a lei. 28 

 

                                                 
28 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. 6ª 
Edição. Coimbra: Editora Almedina. 1993. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Falar em educação de surdos com 

respeito à língua de sinais de nosso país é algo 

notadamente novo, verifica-se que tal prática 

não foi desenvolvida ao longo dos anos nos 

moldes adotados pelos programas pedagógicos 

atuais. O surdo foi tratado como um ser 

deficiente, no aspecto das ciências biológicas 

por um longo período, não possuindo a liberdade 

de expressão pelo uso de sua língua mãe, qual 

seja, a língua de sinais. Desse modo, tal ato 

constituiu um ultraje a sua liberdade de 

expressão e principalmente ao princípio da 

dignidade da pessoa humana consagrado em 

nossa Constituição Federal de 1988.  

Os avanços conquistados na educação 

especial são de grande valia para os segmentos 

minoritários, dentre o qual, destaca-se no 

presente caso, os surdos. Estamos vivenciando 

novos tempos, em que novos profissionais 

surgem no campo da educação dos surdos, 

como por exemplo, os instrutores, tradutores e 

intérpretes de LIBRAS. Vivenciamos uma 
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mudança extrema em relação ao molde anterior 

adotado, neste sentido, estes novos profissionais 

estão surgindo em nossas escolas, a fim de 

atuarem na educação dos surdos e cumprirem 

os preceitos estabelecidos pela lei que oficializou 

a língua brasileira de sinais.  

Como é sabido, a educação infantil é de 

grande importância, pois constitui o momento em 

que a criança adquire conhecimentos básicos e 

fundamentais para todo o processo de 

aprendizagem a ser desenvolvido ao longo de 

sua vida. Assim sendo, é de grande relevância 

desenvolver os conhecimentos básicos acerca 

da língua brasileira de sinais neste período, a fim 

de que o surdo já aprenda acerca de seu 

instrumento lingüístico próprio. Portanto, faz-se 

necessário a existência de profissionais 

capacitados e com novos parâmetros no tocante 

ao processo pedagógico, nos termos da lei 

citada.  

Preparar o aluno surdo neste novo 

processo de aprendizagem é garantir-lhe o uso 

correto e devido da sua língua mãe. É muito 

comum atualmente depararmos com surdos no 

ensino médio que não possuem conhecimento 
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da língua de sinais. Neste sentido, verifica-se 

grande prejuízo na comunicação e no processo 

de ensino. Devendo então os profissionais sanar 

este vácuo que os alunos vivenciaram e 

tentarem resgatar conhecimentos que deveriam 

ter sido transmitidos no período educacional 

devido, qual seja na educação infantil. 

Em análise ao modelo adotado em 

algumas escolas de nosso Estado, verifica-se a 

existência do modelo da proposta do AEE 

(Atendimento Educacional Especializado) 

previsto na forma de ato administrativo próprio 

do Ministério da Educação. Esta proposta visa a 

inclusão dos surdos em nossas escolas, assim 

sendo, o surdo é inserido nas salas de aula 

regular, contando com profissionais específicos, 

tais como, instrutores, tradutores e intérpretes, 

objetivando acima de tudo o respeito a sua 

língua mãe.  

Diante do vácuo do processo de 

aprendizagem já abordado, faz-se necessário a 

criação de CAS (centro de apoio ao surdo), 

objetivando dar um apoio aos surdos nos 

conteúdos trabalhados na escola regular. É de 

fundamental importância que nestes centros haja 
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profissionais conhecedores da língua brasileira 

de sinais nas diversas modalidades de 

disciplinas, a fim de facilitar o aprendizado dos 

surdos.  

Portanto, vivemos novos momentos e uma 

nova realidade na educação de surdos de nosso 

país, uma conquista muito recente de um 

problema antigo, qual seja, a exclusão dos 

surdos que era notadamente conhecida de 

nossas escolas regulares e o desrespeito da sua 

individualidade. Neste diapasão, faz-se 

necessário a existência de profissionais 

conhecedores da história dos surdos, no tocante 

as conquistas legislativas da comunidade e a 

disposição de se inserirem neste novo modelo 

de forma efetiva e responsável.  
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