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de Escolas Bilíngues para Surdos: a fala de professores Surdos. Dissertação 

(Mestrado em Educação: Currículo). Pontifícia Universidade Católica de São 
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RESUMO 

 

Esta dissertação de mestrado, realizada por um pesquisador Surdo – Ricardo 

Nakasato, tem como foco de interesse a contextualização da Língua de Sinais, da 

Cultura Surda, do currículo e da educação bilíngue, ao relevar a importância da 

compreensão do currículo bilíngue como possibilidade de desenvolvimento da Cultura 

Surda na escola e a necessidade de reflexão crítica sobre o papel do professor Surdo 

nesse processo. Através de estudo referente aos parâmetros teóricos de diferentes 

autores sobre o tema, traça-se um paralelo com os pressupostos socioculturais e a 

visão antropológica da surdez, ao delinear características essenciais para a 

constituição do Ser Surdo como sujeito pleno de direitos. Justifica-se, portanto, o 

objetivo desta pesquisa: analisar as articulações entre a Cultura Surda e o currículo 

escolar em escolas bilíngues para Surdos, identificando suas concepções e 

implicações por meio de representações expressas na fala de professores Surdos. A 

base teórica da pesquisa teve como referência autores como: Abramowicz (2006), 

Pereira (2011), Quadros e Karnopp (2004), Sacks (1998), Skliar (1998, 1999), entre 

outros. Por meio de uma metodologia qualitativa, a pesquisa de campo se 

desenvolveu com a realização de entrevistas junto a quatro professores Surdos que 

atuam em escola bilíngue a fim de compreender suas práticas e seu posicionamento 

crítico frente ao currículo escolar, considerando sua relação com a Cultura Surda. 
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NAKASATO, Ricardo Quiotaca. Development of the Deaf Culture in the Curriculum 

of Bilingual Schools for the Deaf: the speech of Deaf teachers. Dissertation 

(Master in Education: Curriculum). Pontifical Catholic University of São Paulo/PUC-

SP. São Paulo, 2019. 

 

ABSTRACT 

 

This master's dissertation, conducted by a Deaf researcher - Ricardo Nakasato, 

focuses on the contextualization of Sign Language, Deaf Culture, curriculum and 

bilingual education, with a view to understanding the bilingual curriculum as a 

possibility for the development of Culture Deaf at school, so as to critically point out 

the role of the deaf teacher in this process. Through the study concerning the 

theoretical parameters of different authors on the theme, a parallel is drawn with the 

socio-cultural presuppositions and the anthropological view of deafness, seeking to 

point out essential characteristics for the constitution of the Deaf Being as subjects full 

of rights.The purpose of this research is therefore to analyze the articulations between 

the Deaf Culture and the school curriculum in bilingual schools for the Deaf, identifying 

their conceptions and implications through representations expressed in the view of 

Deaf teachers. Some authors were used as the theoretical basis of the research, as 

follows: Abramowicz (2006), Pereira (2011), Quadros e Karnopp (2004), Sacks (1998), 

Skliar (1998, 1999), among others. Through a qualitative methodology, the field 

research was developed through the interviews with four Deaf teachers who work in a 

bilingual school in order to understand their practices and their critical positioning in 

relation to the school curriculum, considering their relation with the Culture Deaf. 

 

Keywords: Curriculum; Libras; Deaf Culture; Bilingual School; Deaf Teacher. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os estudos realizados na área da Ciências Humanas têm se tornado 

referências importantes para a Comunidade Surda1 garantir seu acesso a uma filosofia 

bilíngue, que leve em consideração todas as implicações do Ser Surdo, como 

norteadora de seu processo educacional. As investigações têm resultado em 

comprovações de diversas ordens, como linguística, cultural e educacional, de forma 

que os sujeitos Surdos sejam reconhecidos por suas marcas de diferença como 

fundamentos de direito e não por sua identificação como pessoas com deficiência 

como pretexto de inferiorização. 

As investigações linguísticas apresentam argumentos que comprovam ser um 

equívoco pensar na preponderância da modalidade oral de uma língua sobre a 

modalidade visual-gestual da Língua de Sinais pois, cientificamente, existem muitas 

evidências de que os sistemas linguísticos das línguas de sinais constituem um 

caminho essencial para as pessoas Surdas construírem sua própria língua e 

exercitarem sua expressão. A língua é parte integrante do sujeito, e decorre dela a 

construção cultural e identitária. 

Dessa forma devemos, e é possível, dar aos Surdos a oportunidade de se 

constituírem como seres humanos, se descobrirem como diferentes, partindo das 

interações sociais em diversos grupos socioculturais, de modo a realizarem, como 

todo ser humano, a plenitude de suas potencialidades. Considerando a relação entre 

surdez, linguagem e cultura assumimos como propósito o desejo de difundir e 

defender o reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (Libras) como sistema 

linguístico natural dos Surdos brasileiros e a Cultura Surda como própria desse povo, 

fazendo com que isso esteja implícito também nos Currículos das escolas bilíngues 

para Surdos.  

Num primeiro momento, pode parecer que tratar de temas que se referem à 

utilização da Língua de Sinais por Surdos ou escolas bilíngues é dizer o óbvio, visto 

que essa questão tem sido intensamente discutida. Porém a realidade nos mostra 

que, embora já existam leis, portarias e declarações que aparentemente garantem os 

                                                 
1 (...) uma comunidade surda é um grupo de pessoas que vivem num determinado local, partilham os 
objetivos comuns dos seus membros, e que por diversos meios trabalham no sentido de alcançarem 
estes objetivos. Uma comunidade surda pode incluir pessoas que não são elas próprias Surdas, mas 
que apoiam ativamente os objetivos da comunidade e trabalham em conjunto com as pessoas Surdas 
para os alcançar. (PADDEN e HUMPHRIES apud STROBEL, 2008, p. 30). 
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direitos legais para o uso dessa modalidade linguística ou desse tipo de educação, a 

sombra do preconceito e da discriminação continua a impedir que os Surdos tenham 

uma vida integrada à sociedade, consolidando-se enquanto cidadãos.  

Encontramos, principalmente no Brasil, um discurso “politicamente correto” 

sobre os Surdos, mas ao abordar a realidade desses sujeitos é possível identificar que 

são privilegiadas as formas de comunicação por meio do uso da língua oral, assim 

como predominam propostas e ações que apresentam conotação terapêutica na 

busca da “cura” da surdez, que ainda é entendida por grande parte da sociedade como 

doença/deficiência. 

A fim de contribuir com a desconstrução e superação desse preconceito, esta 

pesquisa pretende dissertar sobre questões tais como: Qual o papel da Língua de 

Sinais na constituição da identidade linguística e sociocultural do Surdo? Como se 

caracteriza o processo de aquisição de língua dos sujeitos Surdos e a sua relação 

com as estratégias didático-pedagógicas de ensino em escolas bilíngues? Como é 

articulada a questão da Cultura Surda nos currículos bilíngues? Qual o papel do 

professor Surdo na formação dos alunos Surdos? 

Vale ressaltar, ainda, que as pesquisas desenvolvidas por ouvintes sobre as 

áreas ligadas a linguagem, surdez e educação bilíngue para Surdos, muitas vezes, 

limitam-se à contribuição teórica – respaldada na formação acadêmica e, em parte, 

pela observação dos aspectos culturais e linguísticos do povo Surdo2. No caso desta 

pesquisa, realizada por um pesquisador Surdo, confere-se um diferencial expressivo 

nas interpretações e construção de conhecimentos científicos, pois o “lugar de fala” 

(RIBEIRO, 2017) que se busca defender em relação aos sujeitos dessa pesquisa é, 

em primeira instância, ocupado pelo seu autor.  

A delimitação do problema da pesquisa tem como pressuposto que a língua é 

um dos principais meios pelos quais o homem adquire conhecimento de mundo, fator 

este que tem participação crucial na organização da própria língua. Nesta dimensão, 

os estudiosos dedicados ao tema da aquisição da língua por pessoas surdas 

enfatizam a ideia de que toda criança surda deveria crescer em um ambiente bilíngue.  

Tal concepção propõe o uso tanto da Língua de Sinais como L1, quanto da 

língua majoritária, como L2, (em sua modalidade escrita prioritariamente), pois as 

pesquisas indicam que, dessa maneira, as crianças conseguem desenvolver melhor 

                                                 
2 Povo Surdo: “o grupo e sujeitos Surdos que usam a mesma língua, que têm costumes, história, 
tradições comuns e interesses semelhantes”. (STROBEL, 2008, p. 31). 
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suas capacidades cognitivas, linguísticas e sociais, constituindo-se enfim enquanto 

sujeitos. 

Nessa perspectiva, a ausência total ou o uso de uma linguagem indevidamente 

fundamentada pode ter sérias consequências negativas para o desenvolvimento 

cognitivo, uma vez que por meio da língua a criança pode aprimorar habilidades como 

abstração, pensamento crítico e memorização, que são essenciais para o seu 

desenvolvimento pessoal, bem como para processar e reelaborar as informações do 

mundo. 

Assim como o ouvinte, o Surdo precisa interagir com e sobre seu conhecimento 

linguístico e, para isso, a interação com os pais e a família deve ocorrer o mais rápido 

possível, pois a língua é importante para estabelecer e solidificar laços sociais e 

pessoais, além da questão da afetividade.  

Nesse sentido, uma proposta bilíngue para Surdos deve levá-los a, 

progressivamente, tornarem-se sujeitos de ambas as culturas: surda e ouvinte. Eles 

precisam se identificar com a comunidade ouvinte, em especial o grupo social da 

família, que em sua grande maioria desconhece a surdez até ter um filho, parente, 

familiar ou amigo Surdo. Além deste ambiente, a pessoa surda deve poder, o mais 

cedo possível, entrar em contato com o seu próprio povo para sentir-se parte de uma 

cultura, no caso a surda, identificar-se com um grupo, reconhecendo-se enquanto 

pessoa que é parte integrante de um determinado grupo.  

Podemos afirmar que o bilinguismo é a única forma de dotar o Surdo de 

instrumentos que lhe permitam, além de interagir em primeiro plano com seus pais, 

desenvolver suas habilidades cognitivas, adquirir conhecimento de mundo, aprimorar 

a interação com a comunidade surda, integrando-se à cultura dentro de ambos os 

grupos sociais. Esse é o caminho para que o Surdo tenha possibilidade de dominar 

as mais diversas linguagens. 

Diante do exposto, e com base nas diversas problematizações, pode-se 

delinear premissas que norteiam esta pesquisa como:  

 A estrutura linguística própria da pessoa surda é a Língua de Sinais; 

 O fato de a Língua de Sinais não ser falada, portanto ser de modalidade 

visual-espacial constitui-se numa organização estrutural que leva a constituição 

cultural diferenciada dos sujeitos Surdos; 

 A Língua de Sinais faz parte do conjunto da linguagem humana, com a 

especificidade de se apresentar como uma modalidade específica: visual-espacial.  
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Essas premissas conduzem ao pressuposto de que é imperiosa a necessidade 

de que os Surdos tenham como sua língua materna a modalidade linguística de sinais, 

uma vez que isso lhes dará oportunidade para desenvolverem seu entendimento 

sobre como são organizados os princípios dos sistemas fonológicos, morfológicos, 

sintáticos e pragmáticos. Assim, os Surdos, além de adquirirem uma identidade 

linguística que os conduzirá a uma sociabilização com seus pares Surdos, terão mais 

oportunidades de se tornarem pessoas com conhecimento mais amplo sobre Cultura 

Surda no mundo linguístico visual.  

A contextualização e os questionamentos apresentados justificam a 

delimitação dos objetivos previstos que direcionaram esta pesquisa, na sua 

formulação geral e específica, como apresentado a seguir. 

 

Objetivo Geral 

 

Analisar as articulações entre a Língua de Sinais, a Cultura Surda e o Currículo 

escolar, em escolas bilíngues para Surdos, identificando suas concepções e práticas 

por meio de representações expressas na fala crítica de professores Surdos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Sistematizar a concepção sobre Cultura Surda e Currículo em escola 

bilíngue para Surdos; 

 Investigar a compreensão de professores Surdos que realizam a 

docência junto a alunos Surdos em escola bilíngue sobre Ser Surdo; 

 Caracterizar o papel do professor Surdo no ensino em escolas bilíngues 

para Surdos. 

O alcance dos objetivos previstos para realização deste estudo tem como 

respaldo a definição metodológica da pesquisa que se caracteriza por sua abordagem 

qualitativa, a qual permitirá analisar as articulações da Cultura Surda com o Currículo 

escolar em uma escola bilíngue na qual a Língua de Sinais aparece como primeira 

língua (L1), além de viabilizar reflexões sobre o desenvolvimento de propostas e 

práticas de aprimoramento metodológico na docência de professores Surdos. Essa 

abordagem propicia o conhecimento de um conjunto de técnicas e de experiências e 
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vivências dessa natureza, demonstrando conexões entre quem ensina, o que é 

ensinado e quem aprende.  

Tendo em vista o objetivo geral deste trabalho, ressalta-se a perspectiva de 

contribuição desta pesquisa voltada à criação de uma proposta de currículo que 

atenda às necessidades culturais das crianças surdas em fase de aquisição da Língua 

de Sinais, o que torna necessária uma pesquisa de abordagem qualitativa. Esta 

concepção concorda com Silva e Menezes ao ressaltar que uma pesquisa de ordem 

qualitativa apresenta como característica: 

 
Considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto 
é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito 
que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a 
atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. 
Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a 
fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É 
descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O 
processo e seu significado são os focos principais de abordagem. (2005, p. 
20). 
 

Um estudo bibliográfico e análises documentais foram utilizados como 

procedimentos metodológicos considerados pertinentes em vistas de auxiliar nas 

reflexões teórico conceituais sobre a concepção do desenvolvimento da Cultura Surda 

no currículo e sua articulação com a Língua de Surdos. 

Foram selecionados para compor o referencial teórico autores que apresentam 

estudos relevantes sobre o Ser Surdo3, a cultura escolar, Cultura Surda, Língua de 

Surdos e currículo. Os fundamentos teórico conceituais desta pesquisa foram 

definidos visando contribuir com a literatura existente para discussão sobre a 

valorização do Sujeito Surdo enquanto profissional apto a ensinar sua própria Língua, 

o que se constitui num enriquecimento dos conhecimentos existentes. 

A realização de estudos sobre a língua, identidade e Cultura Surda pode 

auxiliar nas discussões sobre o currículo atual e as mudanças que se fazem 

necessárias na busca de um ensino de qualidade que reconheça a Libras como 

importante subsídio de constituição do Sujeito Surdo e de reconhecimento do valor da 

Cultura Surda por parte dos não-Surdos. 

Nesse sentido, a base teórica da pesquisa se reporta a obras e autores cuja 

fundamentação viabilizam a discussão do problema de pesquisa proposto, tendo em 

                                                 
3 “Ser Surdo se refere ao Surdo na sua diferença sócio-política-cultural, longe das atribuições que nos 
inferem com muita literatura: com maior ou menor grau de perda auditiva, ou ainda se referindo a 
surdez, a minoria linguística, deficiência”. (PERLIN, 2003, p. 91). 
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vista o objetivo geral deste estudo. Os livros, teses e artigos consultados se constituem 

referências que alicerçam a base conceitual deste trabalho e a discussão de questões 

consideradas relevantes no contexto educacional brasileiro, conforme mencionado 

anteriormente. 

O estudo realizado busca aprofundar o estudo sobre cultura, considerando as 

características da Cultura Surda, principalmente em relação a padrões de 

comunicação, o que permite que a Dissertação desenvolva uma discussão sobre a 

arte performática, o folclore, a literatura surda e a história real de Surdos. Considera-

se relevante para os professores Surdos e alunos ouvintes de Língua de Sinais, as 

reflexões que os autores de diversas obras apresentam em relação ao “olhar do outro”, 

ao mesmo tempo em que remetem à necessidade da conscientização sobre as 

diferenças culturais.  

A metodologia utilizada neste trabalho segue critérios rigorosos de seleção do 

aparato teórico a fim de subsidiar as discussões e análises, priorizando estudos que 

enfatizam a surdez como condição social e cultural, e não como deficiência, o que 

implicaria numa visão patológica de ausência do sentido da audição. Estes e os 

demais conceitos desenvolvidos têm, dentre os autores tomados como referências 

teóricas, as produções de Abramowicz (2006), Pereira (2011), Quadros e Karnopp 

(2004), Sacks (1998), Skliar (1998, 1999), entre outros. 

Retomando a ênfase dada ao problema da pesquisa e aos objetivos propostos, 

que tem como foco a Língua de Sinais e Cultura Surda linguística, no ensino da língua 

visual, tornou-se imperativa a opção pela realização de uma pesquisa de campo para 

viabilizar o reconhecimento das práticas de ensino de Libras realizadas por 

professores Surdos que atuam hoje em Cursos de Libras.  

Considerando o foco central do seu objeto de estudos, esta pesquisa tem como 

um de seus objetivos específicos identificar como os professores Surdos adultos 

selecionados para participarem desta pesquisa, que dominam a Língua de Sinais e 

estão profundamente imersos na Cultura Surda, realizam a transmissão de valores 

culturais para as crianças em fase de aquisição de língua, admitindo-se que a questão 

da formação da identidade pode fortalecer os laços culturais. 

A pesquisa de campo foi desenvolvida por meio de entrevistas realizadas com 

quatro professores Surdos que ensinam a Língua de Sinais para crianças surdas do 

Ensino Fundamental I de uma escola bilíngue privada, situada no município de São 
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Paulo. A escolha dos participantes da pesquisa obedeceu a critérios conforme 

explicitado a seguir: 

 Ser professor Surdo usuário de Libras. A opção feita pela centralização 

em professores Surdos deve-se ao fato de serem esses os maiores divulgadores de 

Cultura Surda, e pelo significado do seu trabalho com crianças Surdas em fase de 

aquisição de língua, o que evidencia de forma mais ampla o processo de apropriação 

da Cultura por essas crianças. Outro fator importante nessa escolha foi a empatia, a 

identificação que os alunos possuem com um professor que é Surdo como eles. Cabe 

ressaltar que existem poucos professores Surdos atuando em escolas de Surdos, pois 

majoritariamente essa posição é ocupada por professores ouvintes, e estes em geral 

não estão inteiramente inseridos na Cultura Surda; 

 Atuação em escola bilíngue para Surdos com contato direto e diário com 

alunos Surdos, de acordo com o foco da pesquisa e seus objetivos; 

 Estar imerso na Cultura Surda. Este critério é de extrema importância ao 

implicar que sejam usuários da Língua Brasileira de Sinais como primeira língua, 

tenham acesso à comunidade surda brasileira, além de se auto identificarem como 

pessoas Surdas. 

Uma vez contemplados todos os requisitos, os sujeitos selecionados foram 

informados sobre a pesquisa e o procedimento adotado para coleta dos dados, o qual 

se caracterizou pela utilização de um questionário que foi aplicado na forma de 

entrevistas individuais conduzidas com uso da Libras. As entrevistas foram realizadas 

pelo pesquisador por meio de vídeo, visando posterior transcrição por um profissional 

intérprete de Libras. O questionário compõe-se de itens de identificação dos sujeitos 

e quatro questões condizentes com os objetivos da pesquisa, indicadas a seguir: 

1) Como o aluno Surdo é incentivado a adquirir a Língua de Sinais? 

2) Como a Cultura Surda é trabalhada e inserida durante o processo de 

aquisição da Língua de Sinais? 

3) De que modo se trabalha a construção da subjetividade surda? 

4) Qual a importância da inclusão da Cultura Surda no Currículo escolar? 

O processo de coleta de dados atendeu às exigências éticas, com utilização do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice), após aprovação do 

Comitê de Ética da PUC-SP, aprovação esta formalizada via Plataforma Brasil sob o 

Número do Parecer 3.100.068, emitido em 21 de dezembro de 2018. 
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A dissertação está estruturada incluindo a Introdução e três capítulos: Capítulo 

1 – Língua de Sinais, Cultura Surda e Ser Surdo; Capítulo 2 – Currículo e Escola 

Bilíngue para Surdo; Capítulo 3 – Professores Surdos: experiências e vivências. O 

trabalho é concluído com a apresentação de Considerações Finais e Referências. 
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CAPÍTULO I 

1 LÍNGUA DE SINAIS, CULTURA SURDA E SER SURDO 

 

Pensar a educação de Surdos implica um olhar mais profundo para esses 

sujeitos; assim, o presente capítulo se propõe a discutir aspectos fundamentais da 

constituição cultural e identitária da pessoa Surda. Tais aspectos são de grande 

relevância para, posteriormente, atingir o objetivo central do trabalho: analisar as 

articulações entre a Cultura Surda e o currículo escolar em escolas bilíngues para 

Surdos, identificando suas concepções e implicações por meio de representações 

expressas na visão de professores Surdos. 

 

1.1 Língua de Sinais 

 

As línguas de sinais sempre foram alvo de inúmeros equívocos, desde a ideia 

de universalidade até a de gesticulação desestruturada. Tais equívocos se devem ao 

fato de um início tardio dos estudos linguísticos sobre as línguas de sinais.  

William Stokoe foi um dos primeiros pesquisadores da linguística a se dedicar 

a estudos sobre as línguas de sinais, mais precisamente, a Língua de Sinais 

Americana – ASL. Em sua primeira publicação, de 1960, Stokoe (apud VIEIRA, 2000) 

tinha como objetivo atribuir status linguístico à ASL, e segundo ele, ao contrário do 

que poderia pensar à primeira vista, os sinais não eram constituídos por gestos 

holísticos, aos quais faltava uma estrutura interna, porém podiam ser descritos em 

termos de um conjunto limitado de elementos formacionais que se combinavam para 

formar os sinais.  

Como base de seu estudo comparativo entre as línguas de sinais e as línguas 

orais, Stokoe (apud VIEIRA, 2000) constatou que as diferenças entre elas estão 

relacionadas, principalmente, às condições de produção e de percepção da língua. 

Enquanto as línguas orais fazem uso do canal oral-auditivo, as línguas de sinais fazem 

uso do canal visual-gestual. Tais condições de produção e percepção foram 

analisadas, posteriormente, por Quadros e Karnopp: 

 
[...] as línguas de sinais são línguas de modalidade viso-espacial que 
apresentam uma riqueza de expressividade diferente das línguas orais, 
incorporando tais elementos na estrutura dos sinais através de relações 
espaciais, estabelecidas pelo movimento ou outros recursos. (2004, p. 35). 
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Embora as diferenças tenham sido encontradas, elas não são fatores limitantes 

que impeçam qualquer tipo de comunicação ou de abstração por parte dos usuários 

das línguas de sinais. Os estudos realizados sobre a Língua de Sinais:  

 
[...] tanto no nível de sua estruturação interna como de sua gramática, 
provaram que tinha valor linguístico semelhante às línguas orais e que 
cumpria as mesmas funções, com possibilidades de expressão em qualquer 
nível de abstração. (MOURA, 2000, p. 56). 
 

Uma vez posto que as línguas de sinais se assemelham às línguas orais em 

termos funcionais, Stokoe (apud QUADROS; KARNOPP, 2004, p. 34) se voltou para 

a estrutura interna da língua enquanto sistema, e ao longo de seus estudos “surgiram 

fortes evidências de que as línguas de sinais não são um apanhado de gestos sem 

princípio organizacional, mas consistem em uma configuração sistêmica de uma nova 

modalidade de língua”. 

Em suas observações, Stokoe (apud QUADROS; KARNOPP, 2004) identificou 

que os sinais não eram exatamente imagens, mas se tratava de símbolos abstratos 

com uma estrutura complexa interior, sendo então componente de um sistema 

simbólico, como todas as outras línguas identificadas. Complementações são 

adicionadas a esta interpretação pelo autor que:  

 
[...] comprovou, inicialmente, que cada sinal apresentava pelo menos três 
parâmetros independentes (em analogia com os fonemas da fala) – a 
localização, a configuração de mãos e o movimento – e que cada parte 
possuía um número ilimitado de combinações. (QUADROS; KARNOPP, 
2004, p. 30). 
 

A combinação de parâmetros para a formação dos sinais passou a ser a base 

para os estudos morfológicos das línguas de sinais, visto que cada parâmetro é um 

traço distintivo. 

 
Os sinais, na Libras, são formados a partir da combinação do movimento das 
mãos com um determinado formato em um lugar específico, podendo este 
ser uma parte do corpo ou um espaço em frente ao corpo. Em outras 
palavras, na formação dos sinais da Libras, os seguintes parâmetros são 
considerados: configuração das mãos, localização, movimento, orientação 
das palmas das mãos e traços não manuais. (FELIPE apud PEREIRA, 2011, 
p. 61). 
 

Ampliando o conceito de como os sinais são formados, podemos elencar os 

cinco parâmetros que, combinados – ou não –, constituem a Língua de Sinais. Como 

o nome diz, parâmetro é aquilo que serve de base para constituição de alguma coisa, 

como padrão ou ainda, como princípio. No caso da Língua de Sinais, independente 
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do país ao qual pertença, a regra que se estabelece é sua modalidade visual-espacial, 

sendo, portanto, obrigatórios para sua existência os cinco parâmetros (BRITO, 1995 

e PEREIRA, 2011) explicados a seguir: 

 Configuração de mãos (CM): A forma que a mão está disposta no 

momento da sinalização, variando o jeito de se posicionar os dedos e o formato da 

palma da mão; são inúmeras as configurações que se utilizam, sendo a cada nova 

pesquisa, identificada uma quantidade maior de possibilidades; não existe sinal sem 

configuração de mão.  

 Ponto de Articulação (PA): Também conhecida como Localização (L), 

diz respeito ao local onde o sinal é executado, reportando-se sempre a alguma parte 

do corpo ou espaço à frente do corpo; não existe sinal sem localização.  

 Movimento (M): O movimento realizado pelo sinalizador no espaço, ora 

com uma mão só, ora com as duas; podem ser feitos os mesmos movimentos com as 

duas mãos ou cada mão com um movimento diferente; alguns sinais podem não ter 

movimento, sendo estáticos. 

 Orientação das palmas das mãos (OM): Direção para a qual aponta a 

palma da mão no momento da sinalização, podendo ser as duas mãos para mesma 

direção ou cada uma para um lado; não existe sinal que não haja identificação das 

orientações das palmas das mãos. 

 Expressões Faciais e Corporais (EFC): Também conhecidos como 

Traços não-manuais (TNM), são as expressões do rosto ou corpo realizadas durante 

a sinalização, que trazem o complemento para dar significado aos sinais; podem 

reforçar um sentido, demonstrar ironia ou ainda emoção ou sentimento; é 

indispensável que existam tais expressões para compreensão da sinalização. 

Outro aspecto que merece atenção especial é a impossibilidade da 

universalidade das línguas de sinais. Diferente do imaginário popular, não existe uma 

única Língua de Sinais comum a Surdos de todos os países, e nem é possível que 

venha a existir, por razões linguísticas. Cada país tem sua própria Língua de Sinais, 

e esta independe da língua oral local. Estudos explicitam que “Essas línguas [de 

diferentes países] são diferentes umas das outras, e independem das línguas orais-

auditivas utilizadas nesses países”. (PEREIRA, 2011, p. 60). 

A independência das línguas de sinais em relação às línguas orais locais se 

deve, entre outros motivos, à diferença na origem das línguas; mas ainda assim, 

existem alguns pontos em que elas se assemelham, conforme expõe a referida autora: 
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[...] apesar da diferença existente entre línguas de sinais e línguas orais, 
ambas seguem os mesmos princípios pelo fato de possuírem um léxico, isto 
é, um conjunto de símbolos convencionais, e uma gramática, ou seja, um 
sistema de regras que rege o uso desses símbolos. (PEREIRA, 2011, p. 59). 
 

Todavia, a principal diferenciação entre as línguas orais e as línguas de sinais 

de um mesmo país se dá no nível da estruturação, cada língua é estruturada a partir 

de sistemas de significantes linguísticos de naturezas distintas, caracterizadas pela 

oralidade, já na outra, a gestualidade e a expressão. Outro ponto de diferenciação é 

a origem de cada língua, no caso brasileiro, a língua oral local se originou do Latim, 

enquanto a Libras teve origem na Língua de Sinais Francesa. 

Dom Pedro II fundou, em 1857, a primeira escola para Surdos no Brasil 

chamada Imperial Instituto de Surdos-Mudos (atual Instituto Nacional de Educação de 

Surdos). Com a ajuda do professor Huet, a Língua de Sinais Francesa era usada para 

ministrar aulas, associada ao alfabeto manual francês. Conforme evolução da Língua 

de Sinais Francesa utilizada no Brasil, integrando-se à cultura brasileira e aos Sinais 

utilizados pelos Surdos brasileiros, surgiu a Língua Brasileira de Sinais – Libras. 

(VIEIRA, 2000). 

Muito tempo se passou até que a Libras fosse historicamente oficializada no 

Brasil, por meio da Lei n. 10.436 de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua 

Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências. Sua formulação inicial se 

expressa em seu Art. 1º: 

 
É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua 
Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela 
associados. 
Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras 
a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de 
natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um 
sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de 
comunidades de pessoas surdas do Brasil. (BRASIL, 2002). 
 

Faz-se importante ressaltar que a promulgação da lei ainda não torna a Libras 

uma língua oficial do país, porém a reconhece como meio de comunicação dos Surdos 

brasileiros. Segundo consta na Constituição Federal de 1988: “Art. 13. A língua 

portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil”. Isso faz com que a 

única língua obrigatória para ser utilizada em documentos, sites e questões 

institucionais seja a língua portuguesa. Surge então um novo desafio para a 

Comunidade Surda: lutar por uma lei que torna a Libras também Língua oficial do 

Brasil. 
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Alguns dispositivos legais, como o Decreto nº 5.626/2005 e a Lei nº 

13.146/2015, deliberam sobre a acessibilidade necessária, nos diversos âmbitos do 

Brasil, para garantir a participação efetiva das pessoas com deficiência. No caso do 

Povo Surdo, uma das barreiras a ser superada é a da comunicação e, legalmente, 

indica-se que isso se dê por meio de legendas na língua portuguesa escrita em vídeos, 

inserção de intérpretes de Libras nos vídeos e atendimentos virtuais e presenciais, 

além do ensino e divulgação de Libras em cursos de formação universitários. 

Por meio da Língua de Sinais é que os Surdos têm acesso à educação e outros 

serviços básicos de cidadania. É a língua que une a comunidade Surda e carrega sua 

historicidade, suas conquistas e propaga a Cultura Surda. 

 

1.2 Cultura Surda 

 

A ideia da existência da uma Cultura Surda sempre foi marginalizada pelos não-

Surdos, uma vez que, se a identidade era negada, a língua era negada, e a cultura 

em consequência não dispunha de meios para ser reconhecida. Ainda hoje, tudo o 

que cerca os conceitos de Cultura Surda figuram um lugar com fronteiras não 

devidamente definidas. Assim, essas reflexões são necessárias para enfatizar o 

espaço que a Cultura Surda ocupa e explicitar quais são as implicações dessa Cultura 

para o desenvolvimento da pessoa surda. 

Considerando que o termo Cultura é muito amplo, elencamos as seguintes 

definições que nortearão como o conceito é entendido neste trabalho. Cabe ressaltar 

o significado que, originalmente, é atribuído ao termo “cultura”: 

 
[...] vem do latim – colere – e significa cultivar. Com os romanos, na 
antiguidade, a palavra cultura foi usada pela primeira vez no sentido de 
destacar a educação aprimorada de uma pessoa, seu interesse pelas artes, 
pela ciência, filosofia, enfim, por tudo aquilo que o homem vem produzindo 
ao longo de sua história. (CALDAS, 1991, p. 11). 
 

Essa definição clássica de cultura sofreu uma série de alterações ao longo do 

tempo, e especialistas de diversas áreas cunharam novas definições que levam em 

conta aspectos específicos na esfera dos estudos culturais e antropológicos. Assim, 

a definição de cultura sempre esteve ligada a configurações simbólicas. Bruner (2006) 

cunhou a abordagem do “culturalismo”, que ele mesmo define como: 

 
Uma abordagem que se inspira no fato evolutivo de que a mente não poderia 
existir se não fosse a cultura. A evolução da mente do hominídeo está ligada 
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ao desenvolvimento de uma forma de vida onde a “realidade” é representada 
por um simbolismo compartilhado por membros de uma comunidade cultural 
na qual uma forma técnico-social de vida é organizada e interpretada em 
termos desse simbolismo. Este modo simbólico não é apenas compartilhado 
por uma comunidade, mas conservado, elaborado e transmitido a gerações 
sucessivas que, devido a esta transmissão, continuam a manter a identidade 
da cultura e o modo de vida. (BRUNER, 2006, p. 16). 
 

Ainda permeando o campo dos estudos socioantropológicos, a cultura é o fator 

diferenciador do ser humano em relação a outras espécies. A diferenciação que 

caracteriza o ser humano está ligada a uma imagem que temos de nós mesmos e 

como moldamos o mundo que nos cerca em função dessa imagem. 

 
A cultura é um complexo de realidades diversas, modos diversos que 
ordenam e configuram concretamente a criação, reprodução e 
desenvolvimento da vida dos sujeitos humanos historicamente situados e 
datados. (CASALI, 2018, p. 550). 
 

Nesses termos, a Cultura Surda é encarada como o mundo moldado pelos 

Surdos em função da imagem que esses têm de si mesmos enquanto sujeitos Surdos. 

A pesquisadora surda Karin Strobel definiu a Cultura Surda caracterizando-a como: 

 
O jeito de o Sujeito Surdo entender o mundo e modificá-lo a fim de torná-lo 
acessível e habitável ajustando-o com suas percepções visuais, que 
contribuem para a definição das identidades surdas. [...] Isso significa que 
abrange a língua, as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos do povo 
Surdo. (2008, p. 27). 
 

A Cultura Surda constitui-se numa referência de um estilo de vida para quem 

nasce Surdo ou perde a audição, ou ainda para aqueles que decidem aculturar-se 

neste contexto. Diante desta concepção admite-se que é possível afirmar que os 

Surdos se definem de forma cultural e linguística durante seu desenvolvimento. 

Ressalta-se como questão da Cultura Surda a riqueza da Literatura Surda, entendida 

como: 

 
[...] produção de textos literários em sinais, que traduz a experiência visual, que 
entende a surdez como presença de algo e não como falta, que possibilita 
outras representações de surdos e que considera as pessoas surdas como um 
grupo linguístico e cultural diferente. (KARNOPP, 2010, p. 161). 
 

Há uma expectativa, espontânea e inevitável, quando um indivíduo nasce 

Surdo na sociedade ouvinte, que este participe ativamente da cultura ouvinte. Em 

contrapartida, é possível, por opção, que ouvintes acessem a Cultura Surda, o que 

acontece raramente. Enquanto Surdo, torna-se pertinente um relato deste 

pesquisador sobre sua vivência: 
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Participei desde minha infância de diversos momentos familiares nos quais 
tive que participar da cultura deles (ouvinte), nos jantares, festas 
comemorativas, bailes..., mas eles não se interessaram pela minha cultura, 
pelo contrário, pediam para não fazer barulho com meu corpo, sentiam 
vergonha da minha língua, ficavam irritados porque eu não ouvia o que me 
diziam. Uma realidade que vivo até hoje, não só em família. (Relato de 
Experiência - NAKASATO, 2019)4. 
 

O termo Cultura Surda não foi cunhado de forma reducionista, embora ao ser 

utilizado no singular abranja múltiplas formas de expressão e a individualidade dos 

sujeitos, uma vez que toda comunidade é plural, como todo agrupamento humano. 

“A(s) identidade(s) surda(s) de Surdos não se constrói(oem) no vazio, forma(m)-se no 

encontro com os pares e a partir do confronto com novos ambientes discursivos”. (SÁ, 

2006, p.124). 

Na área dos estudos Surdos5, o conceito de cultura é encontrado como 

“referência à língua (de sinais), às estratégias sociais e aos mecanismos 

compensatórios que os Surdos realizam para agir no/sobre o mundo”. (SANTANA; 

BERGAMO, 2005). 

A principal referência para a existência de uma Cultura Surda é a Língua de 

Sinais, maior fator de diferenciação de uma Cultura Surda para uma Cultura Ouvinte, 

pois é por meio da língua que as crenças, costumes e comportamentos são passados 

de uma geração para outra.  

Deve-se considerar também que as barreiras comunicacionais que os Surdos 

sempre encontraram foram fator determinante para que essa comunidade se 

desmembrasse, ao menos linguisticamente, da comunidade ouvinte majoritária. 

Nesse sentido, os Surdos têm “se movimentado em direção a afirmar a surdez como 

um traço cultural através da utilização da Língua de Sinais como elemento significante 

para essa definição”. (SÁ, 2006, p.63). 

O Povo Surdo é diferente de outros grupos culturais, pois é identificado pela 

sociedade como um grupo de pessoas com deficiência, o que traz prejuízos à questão 

identitária desses indivíduos. Porém essa visão deixa de “incluir a experiência da 

surdez e de considerar os contextos psicossociais e culturais nos quais a pessoa 

                                                 
4 Esses relatos de experiência foram escritos para essa Dissertação, sendo, portanto, inéditos. 
5 Segundo Carlos Skliar, os estudos Surdos “Se constituem enquanto um programa de pesquisa em 
educação, onde as identidades, as línguas, os projetos educacionais, a história, a arte, as comunidades 
e as culturas surdas são focalizadas e entendidas a partir da diferença, a partir de seu reconhecimento 
político”. (1998, p.5). 
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surda se desenvolve; é justamente destes aspectos, dentre outros, que os estudos 

Surdos passam a se ocupar”. (SÁ, 2006, p.65). 

As pessoas normalmente nascem em meio a um grupo cultural já existente, 

onde os valores, crenças, hábitos e tradições são transmitidos automaticamente de 

pais para filhos. Já as crianças surdas nascem, em sua maioria, em famílias de pais 

ouvintes, onde a cultura não é transmitida automaticamente, dependem do acesso à 

educação formal em escolas que contemple suas especificidades para terem acesso 

à cultura. 

É principalmente no ambiente escolar que as crianças surdas se socializam 

com outras crianças e adultos Surdos; é também na escola que a identidade começa 

a ser construída através da troca de experiências por meio de estímulos visuais, e não 

sonoros, como acontece com as crianças ouvintes. Rodeados por pares Surdos e em 

meio a um ambiente onde a Língua de Sinais é o meio de comunicação, as crianças 

surdas podem ter acesso à história, à identidade e à Cultura Surda. 

 
Minha experiência de professor Surdo revelou que o primeiro grupo social da 
maior parte das crianças surdas foi a escola de Surdos, pois em casa havia 
uma comunicação tão primária que quase não existia linguagem. Às vezes 
percebia-se a existência de uma linguagem caseira e um comportamento 
imposto que a criança obedecia, mas sem a mínima compreensão. 
Exemplificando, mães puxavam a mão dos filhos, colocavam o prato de 
comida, davam banho, mas sem nenhum tipo de instrução ou ensinamento, 
já que a comunicação era quase nula. Enquanto professor havia o 
entendimento da falta de conhecimento sobre a surdez e a criança 
demonstrava na escola que não conhecia nada da Língua de Sinais ou da 
Cultura Surda, cabendo a nós começar a apresentação do mundo Surdo para 
ela. (Relato de Experiência - NAKASATO, 2019). 
 

Neste sentido, a escola se constitui num espaço de construção e de 

compreensão de quem é o próprio sujeito na relação com seus pares. Nesse contexto 

o professor Surdo encontra um grande desafio: se aceitar e se valorizar enquanto 

sujeito e professor Surdo de modo a reconhecer as potencialidades a serem 

desenvolvidas nos seus educandos. A cultura, juntamente com a língua, se revela 

como um importante meio de estabelecer vínculos, oportunizando a construção 

coletiva do Ser Surdo. 
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1.3 Ser Surdo 

 

Nesta seção abordaremos as diferentes visões da surdez e do Sujeito Surdo, 

das inserções e interações do Sujeito Surdo na sociedade, bem como questões de 

identidade, cuja complexidade se expressa, na concepção de que, segundo Perlin: 

 
Ser surdo se refere ao surdo na sua diferença sócio-política-cultural, longe 
das atribuições que nos inferem com muita literatura: com maior ou menor 
grau de perda auditiva, ou ainda se referindo a surdez, a minoria linguística, 
deficiência. (2003, p. 91). 
 

Para compreender o Ser Surdo6, faz-se necessária a compreensão de 

diferentes visões, em especial aquelas ancoradas na concepção patológica e 

socioantropológica. 

 

1.3.1 Visão patológica 

 

Os Surdos por muitos anos foram estigmatizados, vistos como seres humanos de 

capacidade inferior, definidos apenas pela incapacidade de ouvir, e, por conseguinte, 

incapacidade de se comunicar. A deficiência auditiva, ao longo da história, sempre 

esteve ligada a deficiência intelectual; a falta de comunicação era a ligação entre a 

perda sensorial da audição e supostos comprometimentos cognitivos. 

Essa realidade se delineou pela falta de acesso dos Surdos a uma língua, uma 

forma de comunicação que lhes permitisse compreender o mundo e existir enquanto 

sujeitos pensantes e capazes. Sacks relatou com maestria o impacto da falta de 

comunicação em um ser humano: 

 
E ser deficiente na linguagem, para um ser humano, é uma das calamidades 
mais terríveis, porque é apenas por meio da língua que entramos plenamente 
em nosso estado e cultura humanos, que nos comunicamos livremente com 
nossos semelhantes, adquirimos e compartilhamos informações. Se não 
pudermos fazer isso, ficaremos incapacitados e isolados, de um modo bizarro 
– sejam quais forem nossos desejos, esforços e capacidades inatas. E, de 
fato, podemos ser tão pouco capazes de realizar nossas capacidades 
intelectuais que parecemos deficientes mentais. (1998, p. 22). 
 

Essa visão que limitava o Sujeito Surdo e questionava suas capacidades 

cognitivas sempre esteve ligada ao entendimento da surdez como uma doença ou 

                                                 
6 Esse conceito vem do termo deafhood, utilizado por Paddy Ladd para indicar o processo de 
reconhecimento e afirmação do Sujeito Surdo em resistência aos discursos colonizadores. Ainda há 
uma tentativa de positivar a experiência Surda como uma forma de estar no mundo sendo Surdo. 
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deficiência. Hoje a surdez é inteiramente dissociada de comprometimentos cognitivos. 

Entretanto, a visão patológica da surdez ainda é a primeira que as famílias têm quando 

são notificadas de casos de surdez na família. 

Sempre que o termo surdez é aplicado no senso comum da palavra, as 

primeiras associações que as pessoas fazem são com doenças, incapacidade de 

ouvir, deficiência, entre outros. Para poder verificar essas acepções do termo, fizemos 

uma busca na internet de maneira a observar os resultados que aparecem com mais 

incidência e relevância, os quais são denotativos dos sentidos cotidianos mais comuns 

de “surdez”. 

Em uma rápida e simples busca do termo “surdez” em sites de pesquisa, os 

primeiros e principais resultados definem surdez através do viés médico (visão 

patológica), considerando a surdez como uma doença, identificada através do CID 10 

– H90: Perda de audição por transtorno de condução e ou neuro-sensorial. As 

definições encontradas inicialmente foram: 

1. “Ausência, perda ou diminuição considerável do sentido da audição”; 

2. “(figurado) Indiferença ou desatenção pelo que se ouve”. 

Ao utilizar uma ferramenta disponibilizada pelo website Google7 que fornece 

informações médicas atestadas por profissionais da área da saúde, a surdez é 

definida como “perda da audição total ou significativa”. O site oferece ainda o dado de 

150 mil casos por ano no Brasil. Nesta mesma ferramenta, encontra-se a seguinte 

citação:  

 
A surdez geralmente resulta de danos no nervo ou no ouvido interno. Pode 
ser causada por um defeito congênito, lesão, doença, certos medicamentos, 
exposição a ruído alto ou desgaste relacionado à idade. O principal sintoma 
é a incapacidade de ouvir sons. Em alguns casos, cirurgia ou o uso de um 
aparelho auditivo podem restaurar a audição. Habilidades de leitura labial, 
texto escrito e Língua de Sinais podem ajudar com a comunicação. (Fonte: 
Hospital Israelita, Einstein e outros). 
 

As informações expostas acima foram localizadas nos primeiros resultados da 

pesquisa, e são também as que se destacam por sua relevância. De modo geral, 

pode-se supor que essas seriam as definições que permeiam o imaginário popular 

acerca da surdez. Dentre elas, como se percebe, não aparece a representação, muito 

menos o conceito, da surdez como parte de uma cultura, a cultura surda.  

                                                 
7 Disponível em: <https://www.google.com/search?q=surdez&rlz=1C1CHJL_pt-
BRBR438BR438&oq=surdez&aqs=chrome..69i57j69i60j0l4.1635j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. 
Acesso em: 18 maio 2018. 

https://www.google.com/search?q=surdez&rlz=1C1CHJL_pt-BRBR438BR438&oq=surdez&aqs=chrome..69i57j69i60j0l4.1635j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=surdez&rlz=1C1CHJL_pt-BRBR438BR438&oq=surdez&aqs=chrome..69i57j69i60j0l4.1635j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Quando um caso de surdez acontece na família, essas definições não são 

suficientes e as famílias normalmente buscam maiores informações justamente com 

quem lhes ofereceu o diagnóstico da surdez – o médico. Esse, por sua vez, imerso 

que se encontra no contexto da área da saúde, aconselha a família a buscar 

tratamentos ou soluções que possam vir a diminuir a condição da surdez ou ainda 

fazer com que o sujeito possa voltar a ouvir. 

Em grande número dos casos essas medidas não são completamente eficazes, 

fazendo com que se perca um período importante para aquisição de linguagem pelo 

Sujeito Surdo. Quando as famílias conseguem perceber que, mesmo com todos os 

recursos médicos de reabilitação utilizados, a criança surda não consegue atingir seu 

pleno desenvolvimento, optam por buscar alternativas nas comunidades surdas e na 

educação bilíngue. 

Entretanto, nesse tempo decorrido, o período para aquisição de língua pode 

subestimar ou ignorar potenciais, ocasionando, em alguns casos, uma perda 

irreversível que comprometerá o pleno desenvolvimento da criança surda. 

 
[...] a surdez pré-linguística é potencialmente muito mais devastadora do que 
a cegueira. Pois, ela pode predispor a pessoa, a menos que isso seja 
prevenido, à condição de ficar praticamente sem língua – e de ser incapaz de 
“proposicionar” - o que forçosamente se compara à afasia, um mal no qual o 
próprio raciocínio pode tornar-se incoerente e paralisado. Os Surdos sem 
língua podem de fato ser como imbecis – e de um modo particularmente cruel, 
pois a inteligência, embora presente e talvez abundante, fica trancada pelo 
tempo que durar a ausência de uma língua. (SACKS, 1998, p. 32). 
 

Mesmo que a visão patológica identifique o indivíduo pela sua orelha, o 

desenvolvimento é afetado em sentido amplo e as perdas, portanto, ultrapassarão a 

questão auditiva, em múltiplas dimensões resultando em diversos desdobramentos. 

 

1.3.2 Visão socioantropológica 

 

Em contraponto à visão patológica existe a visão socioantropológica da surdez, 

na qual se exige uma quebra de paradigma, na qual não se enxerga somente a orelha 

do indivíduo, sendo necessário o olhar para o sujeito integral e sua inserção no 

contexto em que está localizado. 

Inicia-se uma obrigatória mudança de conceitos e perspectivas, além do 

abandono de termos e frases como: ‘deficiente auditivo’, ‘Surdo-mudo’, ‘mudo’, 

‘mudinho’, surdinho’, ‘linguagem de macaco’, ‘coitado’, ‘incapacitado’, ‘doente’, ‘não 
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sabe ler’, ‘tem muita dificuldade’, ‘não tem abstração’, ‘precisa de cura milagrosa 

religiosa’, ‘vamos consertar a audição’, ‘é importante falar’, ‘fale alto para ele ouvir’, 

entre muitas outras. 

Nesta lógica, rompe-se com a necessidade de uso de aparelhos auditivos, 

implantes cocleares e treinamentos exaustivos de fonoaudiólogas, pois a importância 

real é o desenvolvimento do sujeito considerando como indivíduo que tem língua, 

cultura e identidade próprias. Mudanças, rompimentos e alterações desses cenários 

ampliam as possibilidades de visões sobre a surdez. Conforme afirma Skliar: 

 
O que está mudando são as concepções sobre o Sujeito Surdo, as descrições 
em torno da língua, as definições sobre as políticas educacionais, a análise 
das relações de saberes e poderes entre adultos Surdos e adultos ouvintes, 
etc. (1998, p. 7). 
 

Por este motivo, torna-se relevante destacar que pesquisas como esta, 

realizadas por um pesquisador Surdo, são de extrema importância no sentido que 

apresenta seus pilares fundados em uma concepção socioantropológica da surdez, 

representando o Sujeito Surdo por seu viés das potencialidades humanas. 

Vale ressaltar também que, na visão socioantropológica, segundo Skliar, “a 

surdez constitui uma diferença a ser politicamente reconhecida; a surdez é uma 

experiência visual; a surdez é uma identidade múltipla ou multifacetada” (1998, p. 11). 

Podemos, portanto, considerar que a questão da diferença seja a grande referência 

para entendimento da surdez em termos linguísticos e culturais. 

Partindo das visões apresentadas anteriormente, patológica e 

socioantropológica, é certo afirmar que somente nesta segunda visão 

(socioantropológica) é possível constituir-se e reconhecer-se o Ser Surdo. Essa 

concepção corresponde à compreensão da capacidade do Sujeito Surdo que se 

reconhece, valoriza suas diferenças linguísticas e culturais, reafirma suas 

potencialidades e luta para Ser sujeito, cidadão, profissional, inteiramente humano. 

Considerando que não disponibilizamos de conhecimentos sobre quando e 

onde surgiu o termo Ser Surdo e, portanto, não há definições formalmente 

reconhecidas que pudessem ser incluídas nesta pesquisa, retomamos outra faceta do 

nosso depoimento pessoal enquanto pesquisador Surdo: 

 
Desde que me dei conta que haviam formas diferentes de estar no mundo e 
que a minha era uma forma específica enquanto Surdo, comecei a defesa de 
minha língua: Libras. Foram debates e discussões intensas pessoais e 
profissionais contra a tentativa de misturar minha língua com a língua 
portuguesa para que a reconhecessem como válida. Não queria oralizar e 
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nem queria usar comunicação total, pois eu acreditava que minha língua me 
completava juntamente com uma cultura que eu sentia sair dos meus poros. 
A época eu desconhecia definições conceituais e teóricas de alguns termos, 
que fui adquirindo em formações acadêmicas no decorrer da minha trajetória, 
vivências com outros Surdos em diferentes espaços e países e, finalmente, 
participando de movimentos em defesa da escola bilíngue para Surdos. 
Quando conheci o termo Ser Surdo, especificamente em um desses 
movimentos, há aproximadamente dez anos muito do que penso e sou hoje 
fez sentido. Nesse momento foi possível erguer a cabeça e afirmar: Sou 
Surdo. (Relato de Experiência - NAKASATO, 2019). 

 
Nesta discussão sobre Ser Surdo, é central a ideia de Identidade Surda, 

pensando inclusive na importância de conscientização dela por parte do Povo Surdo, 

em qualquer idade, a qualquer tempo e em qualquer lugar. 

O conceito de identidade é bem amplo e complexo. Baumeister (1997) cunhou 

uma definição clássica de identidade como “representação do self”. Outros autores 

concluíram que o desenvolvimento do self está intimamente ligado a experiências 

presentes e passadas da pessoa, o que inclui também vivências com a família, com a 

escola que frequentaram e as interações que acontecem entre o sujeito e meio social 

no qual está inserido. 

Quando especificamos o conceito e passamos a falar sobre identidade surda, 

outros fatores são considerados. Glickman e Carey (1993) foram os primeiros 

pesquisadores que se interessaram pelo desenvolvimento de uma identidade surda. 

Seus conhecimentos permitiram "formular e testar um modelo para o desenvolvimento 

de identidades culturalmente surdas" e "construir um instrumento, a Escala de 

Desenvolvimento de Identidade de Surdos, para medir a identidade cultural em 

pessoas surdas". 

O referido autor identificou quatro estágios de desenvolvimento da identidade 

surda com base em estudos anteriores: o "culturalmente ouvinte", que se refere às 

pessoas que detêm as atitudes e crenças da cultura dominante sobre a perda auditiva; 

o "culturalmente marginal", que se refere a pessoas que oscilam entre lealdade e 

confusão em relação a seus mundos Surdos e ouvintes; a "identidade de imersão" 

que se refere à postura surda "radical ou militante"; e a "identidade bicultural" que se 

refere a indivíduos que integraram seu orgulho Surdo de forma equilibrada em sua 

plena humanidade. 

Deve ser enfatizado que os resultados desses estudos reiteraram que devemos 

reconhecer em primeiro lugar que pessoas surdas e ouvintes têm apenas uma 

"diferença cultural", e nós devemos entender a Cultura Surda como análoga a 
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qualquer outra cultura, como ocorre ao se focalizar a perspectiva étnico cultural, ou 

seja, de modo similar ao da relação com outras culturas minoritárias. 

Baseando-se na teoria do desenvolvimento da identidade surda de Glickman e 

Carey (1993), outros pesquisadores apresentaram descobertas, como pudemos 

localizar na produção de Holcomb (1997), que projetou sete categorias de identidade 

que podem identificar uma pessoa surda em relação à comunidade surda.  

As sete categorias mencionadas compõem as seguintes especificidades: a 

identidade bicultural equilibrada se aplica aos Surdos que se sentem igualmente 

confortáveis em ambas as culturas surdas e ouvintes; a identidade bicultural Surdo-

dominante refere-se às pessoas que estão principalmente envolvidas na comunidade 

surda, mas podem se relacionar bem com as pessoas ouvintes; a identidade bicultural 

ouvinte-dominante refere-se às pessoas que tem envolvimento limitado na 

comunidade surda, mas que podem interagir confortavelmente com pessoas surdas; 

a identidade culturalmente isolada refere-se às pessoas que rejeitam qualquer 

envolvimento com outras pessoas surdas; a identidade culturalmente separada se 

aplica às pessoas que preferem interagir com outras pessoas surdas o máximo 

possível e mantém o mínimo contato com pessoas ouvintes; a identidade 

culturalmente marginal aplica-se às pessoas que não se sentem confortáveis na 

comunidade surda, nem entre os ouvintes; e a identidade culturalmente cativa se 

aplica à pessoa surda que não teve oportunidade de conhecer outras pessoas surdas 

e aprender sobre Cultura Surda. 

Bat-Chava (2000) postulou a existência de mais três identidades associadas à 

mudança social e mobilidade individual, das quais os membros de grupos minoritários 

alcançam identidade social positiva. Tais identidades foram consideradas em uma 

amostra de 267 adultos Surdos: identidade culturalmente ouvinte, identidade 

culturalmente surda e identidade bicultural. 

Complementarmente, Rachelle (2004) resumiu a teoria de Melick do 

desenvolvimento da identidade surda, em sua dissertação de doutorado. Segundo 

Melick, um indivíduo Surdo se identifica primeiro como um ser estranho, depois tenta 

se passar por uma pessoa ouvinte e, quando exposto à comunidade surda, começa a 

se inserir no mundo Surdo. Finalmente, na quarta e última fase, ocorre a autodefinição, 

na qual a pessoa se aceita e ocupa seu lugar no mundo. 

Embora Glickman, Carey, Holcomb e Melick tenham concebido diferentes 

classificações de identidade surda, há um fluxo contínuo em termos de como as 
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pessoas surdas se definem como indivíduos e membros de suas culturas. Os autores 

têm a mesma ideia sobre o estágio do desenvolvimento da identidade surda, situando 

que a maior parte das pessoas surdas nasce em famílias de pais ouvintes, que se 

comunicam e educam seus filhos através da língua oral o tempo todo. Apontam 

também que há muita negação sobre os Surdos, a Língua de Sinais e o estilo dos 

Surdos no ambiente de crescimento do indivíduo.  

Assim, a pessoa surda estará em conformidade com o ambiente circundante e 

se identificará a cultura ouvinte. Mas, ao melhorar a autoconsciência da pessoa surda, 

especialmente depois de se encontrar com outra pessoa surda, ela sente que não 

pode participar ativamente das duas comunidades sociais, e sua identidade será 

dissonante. Segundo Perlin: 

 
As diferentes identidades Surdas são bastante complexas, diversificadas. Isto 
pode ser constatado nesta divisão por identidades onde se tem ocasião para 
identificar outras muitas identidades Surdas, ex: Surdos filhos de pais Surdos; 
Surdos que não tem nenhum contato com Surdo, Surdos que nasceram na 
cidade, ou que tiveram contato com Língua de Sinais desde a infância etc.... 
Como dissemos a identidade Surda não é estável, está em contínua 
mudança. Os Surdos não podem ser um grupo de identidade homogênea. Há 
que se respeitar as diferentes identidades. (2003, p. 16). 
 

A autora define também diferentes tipos de identidades surdas possíveis: 

Identidade Surda (política), híbrida, flutuante, embaçada, de transição, de diáspora e 

intermediárias. (PERLIN, 2003).  

Com o maior contato com a comunidade surda, os Surdos se tornam mais 

autoafirmativos porque mergulham na Cultura Surda. Os Surdos criam uma sensação 

de pertencimento depois de mudar a identidade, e então passam a entender e 

perceber a diferença entre a Cultura Surda e a cultura ouvinte.  

Originalmente, no estudo de Glickman e Carey (1993) encontram-se quatro 

fatores que podem influenciar o desenvolvimento da identidade surda: o uso da Língua 

de Sinais pelos pais, a idade de início da perda auditiva, a preferência para se 

comunicar em Língua de Sinais e experiências educacionais dos Surdos enquanto 

crianças.  

Esses fatores, combinados em maior ou menor grau, são determinantes no 

processo de aquisição da identidade surda, que uma vez adquirida, traz consigo um 

fator indissociável, a Cultura Surda. 

 
[...] nos propõe pensar a surdez não como uma questão de audiologia, mas 
a um nível epistemológico. Esta definição não exclui o seu próprio contraste, 
que dizer, a existência de representações nas quais a surdez possa ser 



34 

 

entendida como privação sensorial, como um mundo e uma vida marcados 
por uma ausência. Entretanto, o conceito de epistemologia não se refere à 
sua habitual concepção filosófica, mas à análise das relações entre 
conhecimento e poder. Esse modelo, inclui representações sobre surdez 
como deficiência auditiva e como construção visual o que nos obriga a 
conduzir a nossa reflexão numa dimensão especificamente política. 
(WRIGLEY apud SKLIAR, 1998, p. 10). 
 

Deve-se reconhecer como questão de grande relevância refletir sobre a 

importância da Libras na vida do Surdo, assim como sobre a Cultura Surda, 

culminando na possibilidade de Ser Surdo. Neste sentido, considero que esta 

Dissertação não poderia omitir a apresentação complementar aos meus depoimentos 

como resultado de autoconhecimento expresso em testemunho8, da minha pessoa 

Surda como militante e pesquisador na área da educação para Surdos. 

Inclui-se na sequência um relato deste pesquisador sobre vivências e 

experiências encadeadas que marcaram minha trajetória, presente neste processo de 

construção de conhecimento e por seu enraizamento torna-se impossível de serem 

expressas de maneira fracionada neste texto. 

 
A primeira recordação que tenho da minha infância é da minha casa em 
Riolândia, interior de São Paulo. Morava com a minha família na zona rural, 
lembro bem da casa de pau a pique, eu tinha por volta de dois anos de idade 
e não tinha ideia alguma sobre minha condição de surdez. Tudo no mundo 
apenas existia, não havia sentido em nada.  
As relações mais próximas que desenvolvi foram com os meus cachorros, 
com quem eu passava a maior parte do meu tempo brincando. Meus pais 
sempre trabalharam em lavoura, não tínhamos residência própria, por isso 
nos mudamos inúmeras vezes pelo interior paulista.  
Minha irmã mais velha estudava em um colégio de freiras, e foi através dela 
que consegui, aos sete anos de idade, fazer uma bateria de exames 
audiológicos que resultaram em um encaminhamento para uma escola de 
Surdos que ficava na capital, São Paulo, colégio este que seguia a filosofia 
oralista de educação para Surdos. Eu tinha oito anos quando cheguei ao 
colégio pela primeira vez, era fim de tarde, minha irmã e duas freiras me 
trouxeram de carro, eu não conseguia entender o que estava acontecendo, 
apenas acompanhava minha irmã.  
Quando entramos no Instituto tudo era novo para mim, eu olhava as outras 
crianças me apontando e tudo aquilo era completamente estranho, havia um 
alojamento no local e as freiras carregavam uma mala, eu não sabia que 
naquela mala estavam os meus pertences e muito menos imaginava que 
ficaria ali sozinho, longe da minha família. Lembro o desespero que senti 
quando a mão da minha irmã soltou a minha, ela saiu pela porta, e a porta se 
fechou. Eu corri para a porta e batia com toda a minha força, me senti como 
se tivesse sido abandonado e nunca mais fosse ver a minha família. Chorei 
copiosamente o resto do dia e noite adentro, até que o cansaço me venceu e 
dormi.  
No dia seguinte fui acordado por uma das funcionárias, ela passava em todas 
as camas puxando o lençol e esfregava o rosto das crianças que tinham feito 
xixi na cama contra a urina no lençol com muita violência. Nesse instante o 

                                                 
8 Como complemento deste relato, sugiro a leitura do Capítulo 3, denominado “Ricardo Narrador”, na 
qual relato detalhadamente minha trajetória de vida. (MOURA, 2000, p. 99-107). 
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medo tomou conta de mim, uma das crianças tinha defecado no lençol, a 
funcionária segurou a cabeça dela e empurrou contra o lençol, a violência 
daquele ato me causou muito pânico, e o pior de tudo isso era que eu nem 
sabia que lugar era aquele e nem porque eu estava ali. 
Logo nos levaram para o café da manhã, estávamos todos perfilados, mas 
não podíamos sentar nas mesas ainda, até que chegou um homem e mexeu 
os lábios - hoje sei que era o diretor e disse bom dia - ele veio até mim, passou 
a mão pelos meus cabelos num gesto amigável e fez um sinal, aquele viria a 
ser o meu sinal, o qual me identifica até hoje, mas naquela altura eu não sabia 
o que aquilo representava, as crianças copiaram o gesto e apontaram para 
mim. 
A partir daquele momento eu passei a existir para aquelas pessoas, só não 
ainda para mim mesmo. Apenas após duas semanas na escola comecei a 
entender que sempre que faziam aquele gesto era a mim que estavam se 
referindo, com o passar do tempo mais alguns gestos foram ampliando meu 
vocabulário de comunicação com os meus colegas de escola, os professores 
não os utilizavam. 
Nas aulas os professores se limitavam a escrever uma série de palavras na 
lousa e mandavam que copiássemos. Após a realização dessa tarefa os 
professores tentavam nos ensinar a falar essas palavras, e esses eram os 
momentos mais tortuosos, quando alguma pronúncia não saia certo os 
professores batiam nos alunos, puxavam orelhas, apertavam a face de 
maneira a moldar a boca de modo que o som saísse corretamente. 
Nesta mesma escola permaneci até os dezessete anos, e nada mudou, o 
sistema era o mesmo do primeiro dia de aula, os poucos sinais que conhecia 
era os que utilizava para conversar com meus colegas de escola, mas tudo 
de maneira bem superficial. Minha abertura para o Mundo Surdo e para a 
Língua de Sinais de verdade aconteceu mais tarde, quando juntamente com 
um grupo de colegas Surdos fomos visitar um colégio de freiras que atendia 
meninas surdas. 
Nesse colégio, vários Surdos iam praticar esportes, em um desses encontros 
comecei a me aproximar mais de Surdos que não frequentavam o mesmo 
colégio que eu, mas que possuíam uma língua muito mais desenvolvida, de 
uma forma que eu nunca havia visto. Com esses Surdos eu descobri a minha 
identidade enquanto pessoa surda, entendi que a minha deficiência não me 
limitava e adquiri a minha língua natural. A partir dessa experiência, tudo mais 
no mundo fez sentido, tudo que ocorrera na minha vida até então começou a 
se encaixar, a partir desse momento, eu realmente passei a existir. 
Ao adquirir a minha língua de verdade comecei a expandir meus horizontes, 
conheci a comunidade Surda do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, aprendi 
as variações linguísticas desses lugares. A essa altura a Surdez já não era 
uma questão para mim, Ser Surdo já estava completamente inerente à minha 
existência. 
Meu percurso profissional enquanto professor se iniciou na Escola para 
Surdos da DERDIC - Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da 
Comunicação da PUC de São Paulo. Inicialmente eu dava aula de Língua de 
Sinais para os professores, todos eles eram ouvintes, logo que eu cheguei 
percebi que a forma de comunicação desses professores era completamente 
diferente da que eu usava naturalmente em meus contatos sociais. Eles 
utilizavam a comunicação total, uma forma de atribuir um sinal a cada palavra 
da Língua Portuguesa, obedecendo rigorosamente às estruturas gramaticais 
e sintáticas da Língua Portuguesa. 
Essa situação sempre me deixou com um incômodo muito grande, eu sabia 
que aquilo não era Língua de Sinais de verdade, e que utilizando essa forma 
de comunicação, esses professores não conseguiriam atingir as crianças 
surdas em todas as suas demandas. 
Passados uns três anos surgiu o convite para que eu ensinasse a Língua de 
Sinais diretamente para as crianças, e foi aí que eu realmente comprovei tudo 
aquilo que imaginava, as crianças não estavam adquirindo uma língua 
natural, elas estavam sendo educadas da mesma maneira que eu fui 
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praticando o oralismo, com a diferença de que ao invés de repetirem palavras, 
como eu fazia, elas repetiam sinais, mas nada daquilo possuía um sentido de 
fato para aquelas crianças. 
Diante desse incômodo que me tomou por muito tempo, resolvi saber como 
a educação de Surdos se dava em outros países. Comecei a me 
corresponder com Surdos da Dinamarca, e logo surgiu o convite para que eu 
fosse visitar uma escola, assim poderia me inteirar da metodologia e da 
didática que estavam sendo utilizadas. Assim que cheguei à escola da 
Dinamarca passei uma semana aprendendo um pouco da Língua de Sinais 
Dinamarquesa antes de acompanhar as aulas das crianças.  
Finalmente quando chegou o dia de acompanhar uma aula com as crianças 
de três anos, eu entendi que a Educação de Surdos era possível através da 
Língua de Sinais e não me restou nenhuma dúvida de que o que estava 
acontecendo no Brasil era algo completamente ineficaz. Desde muito 
pequenas as crianças eram expostas à Língua de Sinais, elas adquiriam a 
língua através de aulas com professores Surdos, usando uma metodologia 
completamente visual, e os Surdos não eram meros espectadores dos 
professores, a educação acontecia conjuntamente, as crianças participavam 
do processo de forma ativa, utilizando recursos do cotidiano e não se 
limitando apenas ao espaço da sala de aula. 
Os professores levavam seus alunos para fora da escola e mostravam o 
funcionamento das coisas nos lugares em que elas aconteciam, e conforme 
as crianças iam prosseguindo nas séries, a língua escrita começava a ser 
introduzida, mas para isso sempre havia um paralelo com a Língua de Sinais 
que eles já haviam adquirido. Essas crianças já tinham consciência de sua 
surdez e da diferença com relação aos ouvintes. 
Quando retornei ao Brasil tentei implementar a metodologia que havia 
aprendido, mas houve muita resistência do corpo docente da escola. Afinal, 
as abordagens eram completamente diferentes, os professores não 
conseguiam entender quais eram as reais necessidades das crianças surdas, 
isto também porque todos os professores eram ouvintes. (Relato de 
Experiência - NAKASATO, 2019). 
 

Todas essas questões e reflexões sobre situações vivenciadas pessoalmente, 

compõe uma história de vida que resultou no presente trabalho, o qual visa dissertar 

sobre a Cultura Surda e as implicações que influenciam no processo de educação de 

crianças surdas, dentre elas terem como docentes professores surdos como parte das 

suas histórias.  

Assim, não é possível pensar um currículo que pretende atender crianças 

surdas sem considerar as implicações das concepções sobre esses sujeitos, suas 

experiências, suas histórias. Ser Surdo está diretamente ligado à possibilidade de 

interagir dentro da Cultura Surda com mediação da Língua de Sinais. 

Diante dos realces apresentados sobre a importância da Libras como língua de 

aquisição para a pessoa Surda, decorrem questionamentos como: Quem são as 

pessoas Surdas? Todos os Surdos precisam adquirir a Língua de Sinais? As 

concepções determinam as escolhas dos Surdos?  

A conquista de espaços e ocupação de lugar de fala pelos Surdos passa por 

frequentar escolas que o apresentem ao mundo admitindo toda a sua diversidade e o 
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auxiliem na constituição da sua marca identitária. Essa escola, idealmente, é o que 

compreendemos como Escola Bilíngue para Surdos, na qual a questão cultural e 

linguística é prioridade para sua organização e, além disso, tem seu currículo pensado 

para o Surdo e, de preferência, protagonizado por Surdos.  
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CAPÍTULO II 

2 CURRÍCULO E ESCOLA BILÍNGUE PARA SURDOS 

 

Levando em conta todas as questões socioantropológicas que envolvem o Ser 

Surdo, em especial a dimensão educacional, torna-se necessário postular um 

currículo que contemple essa perspectiva de modo a valorizar as individualidades e 

características do Surdo enquanto sujeito social. 

 

2.1 Currículo 

 
A educação é tema de conflito de interesses e poder, as discussões desse 

conflito se dão principalmente em espaço escolar, onde essas relações expressam 

significados contraditórios de conservação e transformação. As instituições escolares 

regulam as maneiras pelas quais determinadas pessoas têm acesso a componentes 

do processo de interação social tais como cultura, economia e poder. 

Para compreender educação, é de suma importância que se entenda o que 

significa currículo na sua relação com a identidade da escola e como elemento central 

do projeto educativo da escola (ABRAMOWICZ, 2006). É no currículo que se 

encontram as teorias educacionais e a prática escolar. 

Assim, o currículo é entendido como a somatória de pensamentos e práticas 

escolares, e não apenas uma “área meramente técnica, voltada para questões 

relativas a procedimentos, técnicas, métodos” (MOREIRA; SILVA, 2002, p. 7). Cabe 

destacar também que a compreensão do conceito de currículo deve levar em 

consideração todas as dimensões que o envolvem, como a social, cultural, histórica e 

política (ABRAMOWICZ, 2006). 

Muitas questões relacionadas às técnicas do como fazer são frequentemente 

associadas ao currículo, porém essas somente podem fazer sentido dentro de um 

contexto maior que envolva também a questão sócio-histórica. 

Silva (2003) nos faz refletir sobre a forte relação das concepções de currículo 

em relação ao Sujeito e sua identidade, considerando diferentes dimensões de modo 

expressivamente afirmativo: Educação X Currículo: 

 
O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O 
currículo é trajetória, viagem percurso. O currículo é autobiografia, nossa 
vida, curriculum vitae: no currículo se forja a nossa identidade. O currículo é 
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texto, discurso, documento. O currículo é documento de identidade. (SILVA, 
2003, p. 139). 
 

Pensar o currículo enquanto identidade, território, espaço, sugere a 

participação efetiva de todos os envolvidos no processo educacional, nesse sentido, 

Apple e Beane cunharam algumas condições que seriam o cerne de uma escola a 

qual nomearam de “Escola Democrática”. 

 
1. O livre fluxo das ideias, independentemente de sua popularidade, que 
permite às pessoas estarem tão bem informadas quanto possível; 
2. Fé na capacidade individual e coletiva de as pessoas criarem condições 
de resolver problemas; 
3. O uso da reflexão e da análise crítica para analisar ideias, problemas e 
políticas; 
4. Preocupação com o bem-estar dos outros e com ‘o bem comum’; 
5. Preocupação com a dignidade e os direitos dos indivíduos e das minorias; 
6. A compreensão de que a democracia não é tanto um ‘ideal’ a ser buscado, 
como um conjunto de valores ‘idealizados’ que devemos viver e que devem 
regular nossa vida enquanto povo; 
7. A organização de instituições sociais para promover e ampliar o modo de 
vida democrático. (APPLE; BEANE, 1997, p. 17). 
 

Uma escola democrática de fato envolve a participação de professores, alunos 

e responsáveis, que se entendem não como meros participantes do processo, mas 

também como construtores do trabalho pedagógico. 

 
As pessoas envolvidas com as escolas democráticas vêm-se como 
participantes de comunidades de aprendizagem. Por sua própria natureza, 
essas comunidades são diversificadas e essa diversidade é valorizada, não 
considerada um problema. (APPLE; BEANE, 1997, p. 22). 
 

Com a participação efetiva de todos na concepção do currículo, ele tende a ser 

mais democrático e “como a democracia envolve o consentimento consciente das 

pessoas, um currículo democrático enfatiza o acesso a um amplo leque de 

informações e o direito dos que têm opiniões diferentes se fazerem ouvir”. (APPLE; 

BEANE, 1997, p. 26). 

Um currículo verdadeiramente democrático é produto de uma educação 

igualmente democrática, assim, a educação “não é um produto como pão ou cartões, 

mas deve ser vista como uma seleção e organização de todo conhecimento social 

disponível em determinada época”. (APPLE, 2006, p. 50). 

Apple (2006) cunhou alguns conceitos importantes e que nortearão o presente 

trabalho: 

 Conteúdo curricular: “Aquilo que ensinamos, a ‘cultura legítima’” (p. 

75). 
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 Currículo oculto: “Ensino tácito de normas, valores e inclinações aos 

alunos, ensino que permanece pelo simples fato de os alunos viverem e lidarem com 

as expectativas institucionais e rotinas das escolas todos os dias durante vários anos” 

(p. 48). 

 Socialização: “Consenso social e os paralelos que existem entre os 

valores ‘dados’ de uma coletividade e as instituições educacionais” (p. 66). 

Uma das noções centrais que perpassam todo pensamento educacional e 

relacionam-se aos parâmetros curriculares são as relações de poder, conforme 

explicitado por Moreira e Silva: 

 
Reconhecer que o currículo está atravessado por relações de poder não 
significa ter identificado essas relações. Grande parte da tarefa da análise 
educacional crítica consiste precisamente em efetuar essa identificação. É 
exatamente porque o poder não se manifesta de forma tão cristalina e 
identificável que essa análise é importante. No caso do currículo, cabe 
perguntar: que forças fazem com que o currículo oficial seja hegemônico e 
que forças fazem com que esse currículo aja para produzir identidades 
sociais que ajudam prolongar as relações de poder? (2002, p. 29). 
 

Assim, o currículo está repleto de disputas de poder, e as diferenças e múltiplas 

potencialidades devem ser foco da organização curricular, especialmente nas escolas 

bilíngues para Surdos, que trabalham diretamente com a diferença cultural e 

linguística, segundo fundamentos que explicitam a visão socioantropológica da 

Surdez. 

 
A tolerância e o respeito diante daquilo que é diferente é aceitável para 
aproximar-se da diversidade. Diante da diversidade evidente da 
multiculturalidade entre grupos e diante da variabilidade individual interna em 
cada um deles, a educação como um todo, e não só por meio de escolas, 
deve fomentar a atitude de tolerância e de abertura para com o outro. 
(GIMENO SACRISTÁN, 2000, p. 180). 
 

 

2.2 Escola Bilíngue para Surdos 

 

Para compreender o que se busca na Escola Bilíngue para Surdos, de forma 

que estes possam se constituir como Sujeitos Surdos, com capacidade total para Ser 

Surdo, faz-se necessário compreender de forma resumida a História da Educação de 

Surdos. 

Ao caracterizar metodologias que, até hoje, deixam marcas na educação de 

Surdos, a pesquisadora Ruzza (2016), em sua Dissertação de Mestrado elaborou um 

quadro, apresentado a seguir, no qual nomeia os tutores, tempo de vida e país de 
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origem, além do métodos e concepções utilizados no ensino de Surdos à época, o 

que permite a visualização da diversidade dos procedimentos utilizados: 

 

Quadro 1. MétodoConcepções para o ensino de Surdos 

Nome 
Período 
em que 
viveu 

País 
Método/Concepções utilizado(as) para o 

ensino de Surdos 

Pedro Ponce de Leon 
1520 –
1584 

Espanha 
A escrita e o alfabeto digital, além de Sinais 
criados sem o objetivo de oralização. 

Juan Pablo Bonet 
1579 – 
1629 

França 

O alfabeto manual onde cada letra tinha uma 
configuração de mão, muito parecido com a 
ideia do alfabeto digital da Libras; língua de 
couro com os pontos de apoio e articulação 
como réplica da língua humana para oralizar. 

Emanuel Ramirez 
de Carrión 

1579 – 
1652 

Espanha 

Após realizar um ritual (dava laxante ao aluno, 
uma poção com rapé e sucos de ervas, 
raspava o cabelo em forma de coroa e 
esfregava nele álcool, pimenta, amêndoa 
amarga e óleo. No dia seguinte, o aluno tinha 
que pentear a coroa com pente de ébano, 
deveria comer uma pasta de lentisco, âmbar, 
almíscar, raiz de alcaçus e para finalizar, 
deveria lavar o rosto, nariz e ouvidos) dizia as 
letras, palavras e nomes dos objetos em cima 
da cabeça do aluno para oralizá-lo. 

Francis van Helmont – Bélgica 
Utilização do hebraico, já que as letras do 
alfabeto eram ilustrações de sua pronúncia 
oral. 

Johann Konrad 
Amman 

1669 Suíça Treino de fala. 

John Bulwer 
1614 – 
1684 

Inglaterra Treino de fala e uso de gesticulação. 

George Dalgarno 
1626 – 
1687 

Escócia 

Uso de luva branca com o alfabeto pintado 
nos dedos em uma mão e com a outra mão 
era mostrado as letras para formar a palavra 
desejada para oralização. 

John Wallis 
1616 – 
1703 

Inglaterra 
Escrita aliada ao alfabeto digital e linguagem 
gestual. 

Wilhelm Kerger 1704 Alemanha 
Fala gestos e tentativa de criar uma 
linguagem gestual universal. 

Georg Raphael 
1673 – 
1740 

Áustria 
Letras até chegar às palavras para ensinar a 
ler. 

Johann Ludwig 
Ferdinand Arnoldi 

1737 – 
1783 

Alemanha Tubo auditivo para ensinar o aluno a falar. 
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Jacob Rodrigues 
Pereire 

1715 – 
1790 

Espanha 
Datilologia onde o alfabeto representava 
vogais, consoantes, números e pontuação 
para ensino da escrita e depois oralização. 

Abade Claude 
François Deschamp 

1770 França 
A visão substituía a audição. Usava a 
combinação de escrita, fala, Leitura orofacial, 
alfabeto digital e sinais sistemáticos. 

Abade Charles-Michel 
de L'Epée 

1712 – 
1789 

França 

Leitura e escrita por meio da visualização da 
palavra escrita e do objeto ao mesmo tempo 
e alfabeto digital. Encontrou uma barreira por 
só poder ensinar coisas concretas e palavras 
isoladas. Tentou aprender a Língua de Sinais 
Francesa com alguns Surdos de Paris e criou 
uma sinalização metódica que consistia em 
utilizar os Sinais na ordem e com terminações 
da Língua Oral Francesa. 

Thomas Braidwood 
1715 – 
1806 

Inglaterra 
Escrita e alfabeto digital para conseguir que 
seus alunos pronunciassem as palavras. 

Samuel Heinicke 
1729 – 
1790 

Alemanha 
Método oral. Acreditava que a Língua de 
Sinais atrasava o processo de fala e por isso, 
proibia seu uso. 

Jean Marc 
GaspardItard 

1775 – 
1835 

França 

"Reconstrução" da audição era o único 
caminho possível ao Surdo. Fez experiências 
com mortos colocando a chamada "sonda de 
Itard", mas não obteve sucesso. Segundo ele, 
a surdez deveria ser distinguida em diferentes 
graus de audição:  
1) Conseguiam ouvir vozes; 
2) Só ouviam vogais, mas não consoantes; 
3) Conseguiam ouvir só algumas vogais; 
4) Podiam ouvir sons altos; 
5) Fossem totalmente Surdos. 
Só ensinava Surdos que possuíssem audição 
entre os três primeiros graus e com eles, 
realizava treinamento auditivo. Proibia o uso 
de Sinais por acreditar que eles interferiam 
negativamente no processo de fala. 

Auguste Bébian 
1789 – 
1839 

França 
Descreveu a Língua de Sinais em termos 
linguísticos, citou sobre a gramática, criou a 
Escrita de Língua de Sinais. 
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Abade Sicard 
1742 – 
1822 

França 
Sucessor de L'Epée, utilizou o mesmo 
método, tornando a Língua de Sinais mais 
complexa. 

Thomas Hopkins 
Gallaudet 

1787 – 
1851 

EUA 

Fundou a primeira Escola de Surdosnos EUA: 
ConecticutAsylumfor the Education and 
Instrutction of the Deaf and Dumb. Utilizava a 
Língua de Sinais junto com o alfabeto digital e 
também a Escrita. Não se ensinava a fala nem 
a Leitura orofacial. 

Frederick Hill 
1805 – 
1874 

Alemanha 
Acreditava na superioridade da Língua Oral 
sobre a Língua de Sinais. 

Gardiner Greene 
Hubeerd 

1822 – 
1897 

EUA 
Fundou uma escola para Surdos puramente 
oralista. 

Alexandre Graham 
Bell 

1847 – 
1922 

EUA 

Acreditava que sinais atrapalhavam o 
desenvolvimento da fala e por isso, defendia 
o oralismo. Era a favor da eugenia ouvinte e 
esse era um dos fatores pelo qual negava a 
Língua de Sinais e a Comunidade Surda. 

Dom Pedro II 1857 Brasil 

Fundou a primeira escola para Surdos no 
Brasil chamada Imperial Instituto de Surdos-
Mudos, tendo seu nome modificado para 
Instituto Nacional de Educação de Surdos, em 
1957. Com o auxílio do professor Huet, a 
Língua de Sinais francesa era usada nas 
aulas, bem como o alfabeto manual francês. 
Conforme a Língua de Sinais francesa foi 
sendo utilizada, esta foi se adaptando à 
cultura brasileira e se misturando com os 
Sinais utilizados pelos Surdos no Brasil e 
assim, surgiu a Língua Brasileira de Sinais.  

Fonte: Ruzza (2016, p. 43-6). 
 
 

Paralelamente às contribuições dessa sistematização que aborda a diversidade 

que caracteriza a história da educação de Surdos, acrescentam-se três abordagens 

que contribuem para a compreensão das modalidades de concepção educacional das 

escolas de Surdos: oralista, comunicação total e bilíngue. Enfatiza-se neste capítulo 

a terceira abordagem por sua importância para esta pesquisa.  
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2.2.1 Oralismo 

 

O oralismo, também conhecido como “métodos orais-aurais”, recebeu no 

século XX um novo impulso com o advento dos aparelhos de amplificação sonora 

individuais. Esta é uma abordagem educacional para Surdos totalmente focada na 

amplificação do som e no uso da fala. Moores (apud VIEIRA, 2000) preconiza que 

dependendo do canal que é priorizado na recepção da linguagem, denomina-se 

abordagem unissensorial ou multissensorial.  

Segundo Vieira, a abordagem unissensorial ou acupédica: 

 
[...] refere-se ao uso da percepção auditiva sem instrumentação formal da 
leitura orofacial e visa uma integração biossocial da criança em um ambiente 
normal. Trata-se da integração da audição à personalidade da criança, o que 
só será atingido se a perda for detectada e a criança aparelhada 
precocemente. (2000, p. 67). 
 

Essa abordagem visa utilizar algum resquício da audição que a criança tenha 

através de AASI – Aparelhos de Amplificação Sonora Individuais. Nesse sentido, os 

pais desenvolvem papel fundamental na abordagem, pois eles devem estimular que 

a criança seja auditivamente estimulada o tempo todo e de maneira evolutiva, com a 

criação de etapas por faixa etária. 

Ambas as abordagens oralistas tentam fazer com que a criança surda seja 

reabilitada e possa fazer parte do mundo ouvinte, assim, o Surdo não é entendido 

enquanto suas capacidades inerentes, mas sim de acordo com aquilo que ele não 

possui e deve ser suprido – a audição. 

Retomando depoimentos pessoais, em relação à minha experiência enquanto 

aluno Surdo de uma escola oralista, pode-se constatar nos relatos detalhes que 

contextualizam esse cenário: 

 
Lembro-me dos professores que tive sempre pela questão da oralidade, pois 
a parte mais importante que me pediam atenção eram suas bocas. As 
atividades eram feitas com foco na minha oralização, como uso de palito em 
minha língua para me ensinar o posicionamento correto, mãos em meu rosto 
para posicionar meu rosto e boca, uso de água para ensinar fonemas como 
o ‘r’. Algumas práticas eram vivenciadas junto à professora para treinamento 
oral-auditivo e em leitura orofacial. Meus avanços nos treinamentos eram 
premiados com doces e os erros eram castigados com agressões como tapas 
na boca, na cabeça, apertões no rosto e reguadas. Qualquer movimento 
corporal para uma tentativa de comunicação era punido da mesma forma e 
algumas palavras eram obrigatórias para acesso à sala e banheiro e, caso 
não conseguisse, ficava na fila até pronunciá-las corretamente. A variedade 
linguística e de atividades que me apresentavam era mínima, ficando na 
repetição para aprendermos com perfeição para que tivéssemos nossas falas 
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compreendidas. O sentimento de medo era constante e hoje as lembranças 
me trazem tristeza. (Relato de Experiência - NAKASATO, 2019). 
 
 

2.2.2 Comunicação Total 

 

Na década de 1960, os trabalhos de reabilitação dos Surdos numa linha oralista 

não atendiam à expectativa educacional da época. Assim, os questionamentos sobre 

a eficácia do método oralista não tardaram, já que o desenvolvimento esperado da 

fala, da leitura orofacial, de linguagens e de leitura não estava sendo alcançado. 

Segundo Moura, Lodi e Harrison, nessa fase histórica: 

 
[...] pesquisas baseavam-se em comparações de filhos Surdos de pais 
ouvintes (FSPO) com filhos Surdos de pais Surdos (FSPS). Os FSPS eram 
expostos à Língua de Sinais desde o nascimento e normalmente colocados 
em escolas oralistas. Os resultados mostraram que eles tinham melhor 
desempenho acadêmico em matemática, leitura e escrita, vocabulário, sem 
diferenças na leitura orofacial e na fala. Outro estudo de grande importância 
foi o de STOKOE em 1960 (SIGN LANGUAGE STRUCTURE), que 
estudando a Língua de Sinais provou que ela tinha valor linguístico 
semelhante às línguas orais, cumprindo as mesmas funções, com 
possibilidades de expressão a qualquer nível de abstração. (1997, 13). 
 

Os resultados dessas pesquisas impactaram diretamente a forma como a 

abordagem educacional era pensada, passando do uso do inglês falado para o uso 

de métodos combinados que visavam melhorar a oralização. 

A abordagem multissensorial foi desenvolvida pelo americano Derek Sanders 

nos anos 1970, porém, diferente do modelo evolutivo unissensorial, a abordagem 

multissensorial estabelece um modelo de comunicação. Ela também propõe que a 

língua seja vista como um conjunto de signos que se combinam de acordo com regras, 

e estas servem de base para que o emissor e o receptor estabeleçam a comunicação.  

Esta abordagem leva em consideração os diferentes canais de significação que 

os Surdos possuem, tanto a audição quanto a visão, ou seja, pistas visuais são 

permitidas e estimuladas, com exceção dos sinais. Vieira complementa explicitando 

essa concepção: 

 
[...] A exposição à língua em contextos estruturados é que vai permitir à 
criança internalizar suas regras. No caso da criança surda, há limitações na 
recepção e produção das mensagens sonoras, uma vez que há um 
funcionamento deficiente do canal auditivo. Para tanto sugere que se 
organize a mensagem e que se proporcione à criança surda a maior 
redundância possível, ou seja, o uso de várias pistas para facilitar a recepção, 
além de sugerir a necessidade de se trabalhar partindo-se do mais simples 
para o complexo, numa escala gradual de aquisição. (2000, p. 71). 
 



46 

 

A comunicação total inclui interpretação de caráter filosófico, pois reconhece as 

necessidades das crianças surdas, nas quais são previstas diversas possibilidades 

comunicacionais: uso da Língua de Sinais, alfabeto manual, gestos criados pela 

criança, amplificação da audição residual, fala, leitura orofacial, leitura e escrita. O que 

de fato importa na comunicação total é a criança e todas as formas possíveis de 

sensibilizá-la. 

A comunicação total consiste em uma tentativa de junção da língua de sinais 

com a língua oral local e qualquer outra possibilidade que possa ser inclusa com o 

objetivo de comunicação do aluno Surdo. A estrutura basilar dessa comunicação está 

na língua oral, na qual são acrescentados sinais isolados da língua de sinais, porém 

sempre seguindo a sintaxe e as regras da língua oral. 

No Brasil, a comunicação total só passou a ser empregada em algumas escolas 

a partir dos anos 1970. Segundo Ciccone, uma das responsáveis pela introdução da 

comunicação total no Brasil e por formulações pertinentes a esse processo: 

 
[...] a Comunicação Total é uma filosofia para o atendimento e a educação do 
Surdo, e antes de mais nada, implica numa maneira própria de ver o Surdo 
[...] Longe de considerá-lo como um portador de uma patologia de ordem 
“médica”, esta filosofia educacional entende o Surdo como uma pessoa, e a 
surdez como uma marca, cujos efeitos adquirem, inclusive, as características 
de um fenômeno com significações sociais. (1996, p. 6-7). 
 

Da filosofia à aplicação prática, deu-se a perda do desenho pensando sobre a 

comunicação total, pois a ideia das diferentes formas de comunicação ensinadas à 

criança surda seria colocada em rotinas esquematizadas para que ocorressem em 

tempos específicos. Porém, nos contextos educacionais as práticas com as diferentes 

formas de comunicação começaram a ser utilizadas conjuntamente, ao mesmo tempo, 

o que ofereceu um prejuízo linguístico na aprendizagem dos Surdos. A língua oral, 

escrita e de sinais se misturaram e nenhuma das especificidades foram respeitadas, 

surgindo o bimodalismo – fala e sinalização acontecendo simultaneamente. A 

estrutura da Língua de Sinais seguia exatamente a estrutura da língua oral, utilizando 

artigos, pontuações, tempo, gênero de forma sinalizada.  

As experiências vivenciadas por este pesquisador, enquanto professor Surdo 

em escolas que usavam a abordagem da Comunicação Total, permitem descrever 

procedimentos adotados no exercício da minha prática docente e seus significados:  

 
Eu nunca usei essa abordagem, primeiro porque a gramática da Língua de 
Sinais que eu havia aprendido não se aplicava à utilizada naquele contexto 
e, segundo, porque eu não oralizava a ponto de conseguir ensinar na lógica 
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do bimodalismo. Os professores ouvintes que atuavam nessa abordagem 
eram modelo para os alunos Surdos e influenciavam diretamente na 
formação desses alunos. Ao meu ver, as crianças tinham pouca capacidade 
comunicativa com os professores na escola, mas entre elas se comunicavam 
melhor. Eu mesmo não conseguia compreender e acompanhar as aulas 
ministradas e isso me fazia pensar o quanto os as crianças estariam 
compreendendo e, de fato, aprendendo. (Relato de Experiência - 
NAKASATO, 2019). 
 
 

2.2.3 – Bilinguismo 

 

Após as pesquisas de Stokoe, e o avanço nos estudos sobre gramáticas da 

Língua de Sinais, os Surdos, enquanto minoria passaram a exigir o reconhecimento 

da Língua de Sinais como válida e passível de utilização em sua educação. Passaram 

também a reivindicar o direito de ter reconhecida sua cultura, que é diferente da dos 

ouvintes, e cuidar da transmissão desta cultura às crianças surdas. Assim, os Surdos 

saíram de uma situação de passividade, em que suas vidas eram decididas pelos 

ouvintes, e iniciaram um movimento que reivindicava que os seus direitos enquanto 

cidadãos fossem respeitados. (MOURA; LODI; HARRISON, 1997). 

Nesse cenário, o bilinguismo surge como um anseio das comunidades surdas 

que entendiam que a Língua de Sinais deveria ser a língua de instrução nos ambientes 

educacionais. Em decorrência, a fala é vista como uma possibilidade e não como uma 

necessidade, e as crianças podem ou não utilizar Aparelhos de Amplificação Sonora 

Individual.  

Desse modo, o bilinguismo consiste em uma abordagem onde o Surdo circula 

entre duas línguas, sendo a primeira a Língua de Sinais, e a segunda a língua 

majoritária da comunidade ouvinte, prioritariamente na modalidade escrita. Essas 

línguas são referidas na literatura especializada como L1 e L2, respectivamente. No 

caso da criança surda brasileira a L1 é a Libras e a L2 é a Língua portuguesa em sua 

forma escrita. 

Segundo Quadros (1997) a Língua Portuguesa, na modalidade escrita, passa 

a ser trabalhada em sala de aula como uma disciplina, com uso de técnicas de ensino 

de segunda língua, técnicas essas que levam em consideração as habilidades 

interativas e cognitivas já internalizadas pelas crianças surdas através da Língua de 

Sinais. 

Para pensar em escola bilíngue é importante considerar que o currículo deve 

estar permeado pela questão da Cultura Surda, porque essa escola deve ser 
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entendida não como uma adaptação da escola de ouvintes para crianças surdas e sim 

como um espaço para alunos Surdos, ou seja, onde sejam consideradas suas 

especificidades. 

Considerando as reflexões expostas, Dorziat sintetiza concepções relevantes 

para os estudiosos do campo da surdez: 

 
[...] reconhecer as diferenças é reconhecer as limitações e potencializados 
Surdos, no que diz respeito ao seu desempenho na aquisição de uma língua 
cujo canal de comunicação é o oral-auditivo e a sua habilidade linguística que 
se manifesta na criação, uso e desenvolvimento de língua viso-gestuais, 
respectivamente. Nesse sentido, a principal idiossincrasia do indivíduo Surdo 
precisa ser considerada e ser respeitada: a Língua de Sinais. É a língua de 
sinal que dará condições de os Surdos tornarem-se seres humanos na sua 
plenitude, através da apropriação dos conceitos científicos, disponíveis na 
educação formal. No entanto, o uso dessa língua, como disse anteriormente, 
apesar de critério básico, não de ser visto como a solução de todos os 
problemas que se apresentam no mesmo. É preciso entender, além de 
fatores de ordem individual, os desdobramentos da educação dessas 
pessoas, no âmbito dás discussões da educação como um todo, 
considerando as esferas mais amplas da sociedade, isto é, a viabilização de 
um ensino democrático, no sentido de que seja proporcionada realmente 
igualdade de condições de aprendizagem e atuação social. (apud SKLIAR, 
1999, p. 29). 
 

Neste sentido, todo e qualquer material apresentado na escola para Surdos 

deve ser pensado para um usuário de Língua de Sinais como L1 que se apoia na 

visualidade, sendo fundamental considerar a questão da cultura para possibilitar uma 

constituição identitária desse Sujeito Surdo. 

Outro aspecto necessário é observar que há diferentes níveis linguísticos nos 

alunos Surdos e os materiais e práticas, sejam livros, vídeos, apresentações, 

atividades, projetos, devem ser adequados para garantir o direito de todos 

acompanharem os conteúdos e participarem ativamente desse momento formativo, 

que muitas vezes se torna totalmente importante porque o aluno não terá outros 

espaços bilíngues para frequentar. Algumas adequações facilitadoras dessas 

aprendizagens que podem ser reconhecidas são: legendas, intérpretes de Libras 

Surdos/ouvintes, imagens etc. 

Essa questão sempre deve ser pensada nos momentos de pensar nos 

planejamentos nas escolas bilíngues e conforme nos coloca Franco, “educadoras e 

educadores de Surdos vivem um constante questionamento de como proporcionar 

condições concretas de aprendizagem para aqueles cuja história é marcada por uma 

trajetória de exclusão educacional e social” (apud SKLIAR, 1999, p. 218) e, por este 
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motivo, não pode em nenhum momento ser desconsiderada a necessidade da Cultura 

Surda estar articulada com o currículo bilíngue.  

A escola bilíngue para Surdos deve ser pensada para seu público-alvo, ou seja, 

Surdos, tendo obrigatoriamente que se estruturar de forma a oferecer possibilidades 

reais de aprendizagem e constituição dos alunos como sujeitos Surdos que possa Ser 

Surdos na sociedade atual. Por isso, segundo Skliar: 

 
[...] as potencialidades - os direitos - educacionais às quais faço referência 
são: a potencialidade da aquisição e desenvolvimento da Língua de Sinais 
como primeira língua; potencialidade de identificação das crianças com seus 
pares e com os adultos Surdos; a potencialidade do desenvolvimento de 
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. (1998, p. 26). 
 

Portanto, um fator fundamental do bilinguismo é a presença de um professor 

Surdo no ambiente escolar bilíngue, pois por mais que um professor ouvinte transite 

na Cultura Surda e tenha fluência na Língua de Sinais, somente um Surdo fala de seu 

lugar de Sujeito Surdo. 

 
O profissional Surdo tem importância significativa no processo de aquisição 
de sinais pelas crianças surdas, uma vez que, além de ser responsável pelos 
conteúdos programáticos, é visto como o desencadeador de um ambiente 
linguístico que favorecerá a aquisição e aprofundamento do conhecimento da 
Língua de Sinais pelos alunos e a aprendizagem da mesma pelos pais e pelos 
professores ouvintes. (MOURA e VIEIRA, 2005, p. 111). 
 

Deve-se ressaltar que o fato de valorizar o lugar de fala do Surdo pode auxiliar 

na organização curricular e na inversão de representações que sejam feitas sobre a 

surdez, já que: 

 
O nosso problema, em consequência, não é a surdez, não são os Surdos, 
não são as identidades surdas, não é a Língua de Sinais, mas, sim, as 
representações dominantes, hegemônica e “ouvintistas” sobre as identidades 
surdas, a Língua de Sinais, a surdez e os Surdos. (SKLIAR, 1998, p. 30). 
 

Sendo assim, como pesquisador, tendo em vista o objetivo desta investigação, 

não poderia deixar de expor, enquanto professor Surdo, minhas percepções sobre a 

importância do papel do professor Surdo na escola bilíngue e na constituição de 

alunos Surdos enquanto sujeitos: 

 
Por ter um ponto de identificação linguístico e cultural com os alunos Surdos, 
conseguir por muitas vezes adaptar minhas aulas, falas e problematizações 
de forma a atingir as diversidades dos alunos que estava atendendo, fossem 
elas linguísticas, culturais, religiosas, sociais... é como se por ser diferente da 
maioria que eu convivia vida inteira, eu tivesse aflorado uma sensibilidade em 
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enxergar a diferença do outro. Para mim, usar recursos visuais como figuras, 
desenhos, vídeos, claridade e características dos diferentes espaços era 
sempre uma necessidade para ensinar os alunos Surdos que se pautavam, 
como eu, na visualidade. Durante as aulas, sempre fui empático com meus 
alunos, de forma que eles percebessem que éramos iguais e, então, 
introduzia aspectos da Cultura Surda, levando-os a perceber que alguns 
comportamentos eram próprios da cultura ouvinte e não da nossa e, criando 
com eles recursos ligados à Língua de Sinais que atendessem a 
especificidade da nossa diferença. Nessa questão cultural, aproveitava para 
ir trazendo as questões da Libras como L1, desvinculando-a da língua 
portuguesa e não utilizando termos ou sinais que não faziam sentido para o 
Povo Surdo. (Relato de Experiência - NAKASATO, 2019). 
 

Esse relato reflexivo reflete a marca significativa que permite caracterizar a 

identidade da escola bilíngue para Surdos e, portanto, seu currículo, é a Cultura Surda 

que não vem dissociada da Língua de Sinais. A visualidade, os costumes, a 

organização física e a valorização da diferença são – ou deveriam ser – parte 

integrante dessa escola que é feita para o Surdo. 

Colocamos em destaque também uma questão que de fato traz aprimoramento 

da qualidade, em todos os aspectos, dessa escola que tratamos ao longo deste 

Capítulo, que é a presença do professor Surdo. Mais do que suas mãos, suas 

expressões, suas opiniões ou suas experiências, é o jeito de estar e fazer o mundo 

que torna essa presença única e imprescindível na escola como espaço educativo, de 

forma a constituir-se em elemento fundante no desenvolvimento do trabalho de 

formação educacional de alunos Surdos sujeitos. 
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CAPÍTULO III 

3 PROFESSORES SURDOS: EXPERIÊNCIAS E VIVÊNCIAS 

 
Para validar alguns dos conceitos apresentados nos Capítulos anteriores, bem 

como respaldar concepções apresentadas nesta pesquisa e, ainda, ratificar meus 

relatos de experiência de vida enquanto Sujeito Surdo, esta Dissertação converge 

para este capítulo que apresenta os resultados das análises desenvolvidas por meio 

da pesquisa de campo. 

O foco central que norteou a realização desta pesquisa de campo foi o olhar de 

professores Surdos, identificando suas representações cujas especificidades se 

relacionam à sua condição de Ser Surdo, o que pode ser identificado por meio da 

coleta das falas desses sujeitos especialmente representativos nesse contexto. 

Conforme explicitado na Introdução, foi delimitada como procedimento 

metodológico a realização de entrevistas, aplicadas a quatro professores Surdos que 

atenderam aos critérios determinados em afinidade ao objetivo desta pesquisa. São 

eles: 

 Ser professor Surdo usuário de Libras; 

 Atuar em escola bilíngue para Surdos; 

 Estar imerso na Cultura Surda. 

Neste sentido, os sujeitos selecionados que eram divulgadores de Cultura 

Surda, utilizavam a Língua de Sinais como L1 como se evidencia em sua docência e 

conseguiam, desse modo, ser empáticos aos alunos Surdos, aceitaram compartilhar 

seu fazer-saber docente nesta pesquisa e se auto identificaram como pessoas 

Surdas. Em atendimento às normas éticas esses Sujeitos serão nomeados como 

Surd@, evitando assim qualquer possibilidade de identificação desses atores, 

caracterizados a seguir. 

 

3.1 Caracterização dos Sujeitos 

 

Para identificar os Sujeitos entrevistados, de modo a detalhar informações que 

auxiliem a compreender de quem lugar esses professores Surdos falam, foi elaborada 

a tabela a seguir, contendo dados pessoais e profissionais. Questões de participação 

política no Movimento Surdo, quanto experiências profissionais tornam-se relevantes 
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à medida que a caracterização auxiliar na compreensão global dos Sujeitos enquanto 

pessoa, professor de Surdos e Sujeito Surdo. 

 

3.1.1 Caracterização dos Surd@s 

 

Quadro 2. Caracterização dos Surd@s 

 Surd@ 1 Surd@ 2 Surd@ 3 Surd@ 4 

Gênero masculino feminino feminino feminino 

Idade 42 anos 37 anos 45 anos 51 anos 

Estado civil solteiro casada casada solteiro 

Formação 
Graduação em 

Pedagogia 

Graduação em 
Artes, em 

Pedagogia e em 
Letras/Libras; 

Especialização 
em Educação 
Especial com 

ênfase em 
Deficiência 

Auditiva 

Graduação em 
Pedagogia e em 

Letras/Libras 

Graduação em 
Pedagogia 

Condição da 
Família 

ouvinte ouvinte ouvinte surda 

Surdez 

adquirida após o 
nascimento 
(meningite) 

 

congênita  congênita congênita 

Aquisição de 
Libras 

primeira infância juventude primeira infância adulta 

Proximidade da 
Comunidade 

Surda 
ativa ativa ativa ativa 

Participação no 
Movimento 

Surdo 
ativa média ativa média 

Formação 
Acadêmica 

Pedagogia 
Artes, 

Letras/Libras e 
Pedagogia  

Letras/Libras e 
Pedagogia  

Pedagogia 
(habilitação em 

Edac9) 

Certificação do 
Prolibras10 

tem tem tem não 

Tipo de escola 
bilíngue que 

atua 
privada privada privada privada 

Nível em que 
atuam 

Fundamental I Fundamental I Fundamental I Fundamental I 

Disciplina que 
leciona 

Polivalente 
(regente da turma 
em revezamento 

com outro 
professor Surdo) 

Polivalente 
(regente da 

turma) 

Polivalente 
(regente da 

turma) 

Polivalente 
(regente da 

turma) 

                                                 
9 Habilitação em Deficiência da Audiocomunicacão existente no curso de Pedagogia da PUC-SP  
10 Prolibras: Exame nacional para certificação de proficiência no uso e no ensino de língua brasileira de 
sinais (libras) e para certificação de proficiência na tradução e interpretação da libras-português-libras. 
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/34093>. 

http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/34093
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 Surd@ 1 Surd@ 2 Surd@ 3 Surd@ 4 

Anos de 
experiência 

docente 
20 anos 13 anos 6 meses 19 anos 

Fonte: Construção do autor. 
 
 

3.2 Transcrição das entrevistas 

 

As entrevistas foram realizadas em Libras, por ser a L1 de todos os Sujeitos, 

bem como a do pesquisador. O contato se deu em local externo ao trabalho deles, de 

forma que os entrevistados se sentissem mais à vontade e tivessem disponibilidade 

de tempo. As “falas” foram registradas em vídeo, pela necessidade de garantir o uso 

da modalidade da língua (visual-gestual), os quais estão arquivados para preservação 

da identidade dos entrevistados. 

A transcrição das entrevistas foi realizada por um intérprete de Libras 

contratado para tal fim, de forma que houvesse a tradução para a língua portuguesa 

e, também, para que se mantivesse a neutralidade da escrita, evitando induções e 

inferências do pesquisador. Optou-se pela transcrição completa das “falas” visando o 

máximo aproveitamento dos dados coletados na dimensão da sua individualidade e 

pela consideração da valiosa oportunidade vivenciada nesta pesquisa. 

 

Surd@ 1 

1) Como o aluno Surdo é incentivado a adquirir a Língua de Sinais? 

 
Na escola em que leciono eu trabalho diretamente com crianças surdas de 6 
a 11 anos. Uma das estratégias que emprego é a utilização de histórias em 
quadrinhos – HQs, como as da Turma da Mônica, mas restrinjo o uso apenas 
à tirinha que fica localizada no final do livreto, e essa tirinha não pode 
apresentar nenhum texto escrito, apenas imagens, isso ajuda na visualização 
da criança surda.  
Depois de selecionadas as tirinhas eu distribuo uma para cada criança e 
disponibilizo um tempo para que cada uma observe e tente compreender, 
após isso, cada criança vem à frente da sala e, utilizando a Língua de Sinais, 
faz a explicação do que ela compreendeu, toda essa atividade é filmada e os 
vídeos são guardados.  
Outra estratégia que utilizo é a contação de histórias, eu seleciono alguns 
livros e faço a adaptação da história para a Libras, assim as crianças 
conseguem ter contato com a língua de forma natural, como as crianças 
ouvintes conseguem adquirir recursos da língua portuguesa através da leitura 
de histórias.  
Existem materiais em forma de DVD que contam histórias em Libras, mas eu 
não gosto muito de utilizar esses materiais, pois em muitos casos as pessoas 
que estão sinalizando não utilizam a Libras da forma correta, elas usam muito 
português-sinalizado.  
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Alguns poucos matérias são realmente de qualidade e esses eu gosto de 
apresentar, isso é importante para que as crianças tenham contato com 
diferentes formas de sinalizar, e não fiquem restritas apenas à minha 
sinalização. Por exemplos os DVDs feitos por alguns Surdos, esses são 
alguns dos que eu apresento aos meus alunos, e é uma maneira de fazer 
com que eles adquiram a Língua de Sinais; para citar um exemplo desses 
materiais, o professor Surdo que não citarei o nome tem um trabalho em que 
utiliza contação de histórias de humor, eu apresentei esse material à sala e 
pedi que reproduzissem, quando os alunos questionaram a razão disso, eu 
então pude explicar que a Língua de Sinais é rica, e oferece muitas 
possibilidades de produção.  
Voltando aos vídeos que foram guardados na primeira atividade que 
comentei, eu levo todo esse material pra casa e tenho tempo para estudar o 
que está faltando na produção de Libras de cada aluno, alguns não têm 
expressão fácil, outros têm problema com localização, ou personificação.  
Como exemplo de tirinha de História em Quadrinho que usei, o primeiro 
quadrinho apresenta o personagem Cebolinha carregando um caminhão de 
brinquedo pequeno amarrado a um fio, enquanto é observado pelo Anjinho. 
No segundo quadrinho, o personagem Cascão faz a mesma coisa, porém 
com um caminhão de brinquedo um pouco maior, e também é observado pelo 
personagem Anjinho. No terceiro quadrinho, o personagem Anjinho carrega 
um avião de brinquedo amarrado a um fio.  
Eu mesmo conto a história, mesmo que em tirinha para os alunos e depois 
explico a cena através da Língua de Sinais, os alunos já conseguem 
compreender a língua, mas ainda falta raciocínio lógico. Quando eu 
questiono: Por que alguns brincavam com o caminhão e o outro com o avião? 
Qual a diferença? Os alunos são estimulados a encontrar uma resposta 
através do raciocínio lógico e da construção de hipóteses, por exemplo, que 
não combinaria um caminhão voando, apenas um avião.  
Meu objetivo principal com tudo isso não é apenas transmitir o conhecimento 
da língua aos alunos, mas inseri-los em todo um contexto que envolve a 
produção da Língua de Sinais, assim como o raciocínio lógico através da 
língua, nessa interação com os alunos é possível observar que eles 
desenvolvem diversas competências que fazem parte do processo de 
aquisição de língua. 
 

2) Como a Cultura Surda é trabalhada e inserida durante o processo de 

aquisição da Língua de Sinais? 

A Cultura Surda é inerente a Libras. Se a Libras não fosse uma língua, não 
poderíamos falar sobre Cultura Surda, mas como é evidente que a Libras é 
uma língua, não tem como dissociar de cultura. Na sala de aula os alunos 
estão expostos à Língua de Sinais a todo tempo, nas conversações, nas 
exposições dos professores, nos vídeos que apresentamos, nas avaliações. 
Eu uso como exemplo a atividade do “telefone sem fio”, mostro uma história 
para os alunos e pergunto: você pode brincar da mesma forma que os 
ouvintes? Isso causa estranhamento, e faz com que os alunos entendam sua 
identidade surda.  
Explorando as diferenças entre Surdos e ouvintes é possível construir nos 
alunos a identidade surda, e isso tem relação direta com percepção de 
Cultura Surda. Durante a atividade os alunos conseguem entender formas de 
adaptação para que a atividade realmente funcione, eles entendem que pelo 
fato da Língua de Sinais ser visual, eles precisam esconder as informações 
para que funcione de forma efetiva, e isso vai construindo a ideia de cultura 
associada à língua. 
Eu sei que cultura envolve uma gama de fatores, mas é possível elencar 
alguns principais que dizem respeito as especificidades da Cultura Surda, em 
sala de aula, por exemplo, os alunos Surdos estão acostumados a gritarem 
para chamar a atenção dos professores, mas para os professores Surdos isso 
não funciona, o toque no ombro é o mais indicado, aos poucos eles vão 
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aprendendo a diferenciar quem é Surdo e quem é ouvinte, e o que isso implica 
na convivência diária. Em minha escola, sempre que chega algum visitante 
as crianças perguntam se é Surdo ou ouvinte, porque eles já estão 
começando a criar uma identidade. 
 

3) De que modo se trabalha a construção da subjetividade surda? 

Eu tento priorizar em meus alunos a construção do EU, para isso é preciso 
que o Surdo entenda que ele tem uma identificação através de um sinal, de 
um nome e da surdez. Quando o aluno ainda pensa que é ouvinte, é como 
se ele ainda não conseguisse entender sua identidade.  
Preparo conteúdos que possibilitem o entendimento dele enquanto Surdo, 
explorando as diferenças entre Surdos e ouvintes, e caracterizando o Surdo 
pelo uso da Língua de Sinais. O aluno passa a entender que ele não tem 
acesso a língua oral, que ele se comunica de forma diferente dos ouvintes, 
tanto na escola quanto na família.  
Às vezes, o aluno faz uso de algum aparelho auditivo, e isso pode causar 
certa confusão, mas ainda assim é preciso que ele se identifique enquanto 
Surdo. Não importa o grau de perda auditiva, o que caracteriza o Surdo é a 
identidade, a língua, e naturalmente, a cultura.  
É importante explicitar para os alunos que existem diferenças entre o mundo 
do Surdo e mundo do ouvinte, e saber como os alunos percebem essas 
diferenças, isso auxilia na descoberta da identidade surda; quando falo com 
meus alunos sobre música, por exemplo, eles podem sentir a vibração, mas 
é preciso que eles entendam que isso é diferente de ouvir a música. Quando 
em festas de aniversário os pais cantam parabéns, os Surdos veem as 
palmas, mas existe uma música que ele não consegue entender, isso tudo é 
importante deixar claro. 
Outro ponto que eu gosto de priorizar é a representatividade da surdez, eu 
gosto de trazer idosos Surdos, para que as crianças entendam que existem 
Surdos em todas as faixas etárias, e que a surdez não interfere em nada na 
vida de uma pessoa. Esses alunos começam a se entender como Surdos e 
lutarem por seus direitos, como acessibilidade, por exemplo, os Surdos 
passam a exigir presença de intérpretes nos eventos que participam.  
Os alunos sofrem muita influência de adultos que sinalizam utilizando 
empréstimos da língua portuguesa, todos que me conhecem sabem o quanto 
eu sou purista no sentido de valorizar a Libras e evitar que ela se perca em 
meio a tanta influência, então na sala de aula eles evitam os empréstimos da 
língua portuguesa e tentam focar apenas na Língua de Sinais. 
 

4) Qual a importância da inclusão da Cultura Surda no Currículo escolar? 

 
A cultura e a identidade surdas são importantes sim, e são necessárias 
estratégias para integrá-las a educação. O currículo escolar é desenvolvido 
com base na educação de alunos ouvintes, então cabe ao professor adaptar 
esse currículo e criar estratégias para conseguir atender as demandas dos 
Surdos. Mas a principal estratégia que eu utilizo nesse sentido é a contação 
de histórias. 
 
 

Surd@ 2 

1) Como o aluno Surdo é incentivado a adquirir a Língua de Sinais? 

 
Como meus alunos são Surdos, e eu também sou surda, há uma questão 
imediata de identificação. Em sala de aula, eu procuro fortalecer a Língua de 
Sinais como L1 em meus alunos para que eles possam construir identidade.  
Para isso, eu priorizo a conversação de maneira natural, eu levo os alunos 
aos espaços comuns que costumam circular, como biblioteca, banheiro, e 
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outros lugares. Visto que a Língua de Sinais é, primordialmente, visual, 
quando os alunos vivenciam as experiências nos locais reais onde elas 
acontecem, o processo de aquisição de língua é facilitado. 
 Outra estratégia que utilizo é a apresentação de histórias contadas em 
Libras, histórias infantis retiradas de livros e adaptadas para a Libras, rodas 
de conversação...  
Quanto mais as crianças são expostas às produções em Língua de Sinais, 
mais naturalmente elas adquirem a língua.  
É comum que os alunos apresentem níveis diferentes de língua, alguns 
conseguem sinalizar de forma melhor, e estabelecemos diálogos mais 
elaborados, outras têm mais dificuldade, nesse caso eu tento incentivar esses 
alunos de forma que eles possam explorar suas capacidades e se 
desenvolverem de forma melhor.  
Basicamente, as estratégias que eu uso são visuais, pois elas possibilitam 
que os Surdos se integrem melhor e adquiram língua de maneira natural. 
 

2) Como a Cultura Surda é trabalhada e inserida durante o processo de 

aquisição da Língua de Sinais? 

 
Eu acho de extrema importância que a Cultura Surda esteja inserida no 
processo de aquisição de Língua de Sinais, visto que a Libras é a L1 dos 
Surdos, a Cultura Surda não pode ser dissociada da língua. Um exemplo de 
trabalho com Cultura Surda se manifesta na visualidade.  
Em sala de aula, as cadeiras são dispostas de maneira semicircular, assim 
todos os alunos podem se ver, diferente do que acontece em escolas de 
ouvintes, onde os alunos sentam uns atrás dos outros e isso não os impede 
de interagir. 
 Com os alunos Surdos funciona de forma mais visual, dentro da Cultura 
Surda os alunos precisam de contato visual direto para interagir.  
Quando executo uma atividade de contação de histórias em Libras, primeiro 
eu passo o livro para que as crianças observem as figuras, após isso eu conto 
a história. Se os alunos estivem sentados na disposição comum das salas de 
aula regulares, a interação seria prejudicada, um aluno teria dificuldade em 
ver a sinalização do outro. Na sala de aula há também adaptações como 
piscar a luz para chamar a atenção dos alunos.  
Tudo isso faz parte da visualidade, que é integrante da Cultura Surda, é 
importante que os alunos estejam expostos a tudo isso, assim eles se 
habituam a cultura de maneira natural. 
 

3) De que modo se trabalha a construção da subjetividade surda? 

 
De maneira muito natural, através de conversação, diálogos. Eu tento 
dissociar os sinais das palavras, para isso eu contextualizo todas as situações 
de conversação, assim os alunos adquirem a identidade de maneira natural.  
Por isso é extremamente importante a presença de um professor Surdo em 
sala de aula, pois essa condição cria representatividade.  
Outro fator importante é a presença de um professor Surdo como modelo é 
importante para que as crianças entendam as perspectivas futuras de uma 
pessoa surda o que naturaliza todo o processo de aprendizagem, de 
aquisição de língua e comunicacional, de maneira geral.  
Assim os alunos constroem uma subjetividade enquanto pessoas surdas. 
 

4) Qual a importância da inclusão da Cultura Surda no Currículo escolar? 

 
É de extrema importância e também muito necessária. Através do contato 
com a cultura surda os alunos conseguem se comunicar de maneira natural.  
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Quando observamos alguns alunos Surdos adultos de EJA, que embora se 
comuniquem através da Libras, não têm a cultura internalizada, fica evidente 
que eles não possuem contato com a comunidade surda em geral, nesse 
caso o processo de socialização da cultura fica muito mais difícil.  
Por isso é importante que o currículo contemple a Cultura Surda para as 
crianças, isso vai facilitar a inserção delas no mundo, tanto dos Surdos quanto 
dos ouvintes, pois um dia essas crianças crescerão e viverão em mundo 
majoritariamente ouvinte, trabalharão em meio a ouvintes, terão contato com 
um mundo diferente da escola.  
Quando a Cultura Surda é trabalhada desde criança, essas pessoas, na fase 
adulta, saberão transitar entre os mundos, terão sua identidade bem 
desenvolvida, e a questão da diferença das línguas dos Surdos e dos 
ouvintes estará bem esclarecida, e assim, a inserção social acontece muito 
melhor.  
Por esses motivos que entendo como extremamente importante que o 
currículo escolar contemple a Cultura Surda, os Surdos que não internalizam 
à cultura encontram muito mais barreiras na vida social e integração com 
ouvintes. 
 
 

Surd@ 3 

1) Como o aluno Surdo é incentivado a adquirir a Língua de Sinais? 

 
Eu utilizo muitos materiais visuais, como apresentações em PowerPoint, 
vídeos do youtube com Surdos sinalizando, além da presença do professor 
Surdo, todos esses recurdos visuais auxiliam a criança surda no processo de 
aquisição de Língua de Sinais. 
 

2) Como a Cultura Surda é trabalhada e inserida durante o processo de 

aquisição da Língua de Sinais? 

 
Eu exploro com os alunos o tema da história dos Surdos no mundo e também 
no Brasil, mostrando as lutas por direitos da comunidade surda, isso faz com 
as crianças surdas entendam que elas também têm direitos, não são apenas 
os ouvintes.  
 Eu faço uso de textos em geral, narrativas, lendas e fábulas que contenham 
uma lição de moral no final, assim os Surdos conseguem discutir sobre o 
papel deles na sociedade; ainda sobre as produções textuais, gêneros como 
humor e poesia são sempre presentes, quando trabalhamos poesia eu faço 
com que os alunos deixem de lado as regras como rimas e versos e explorem 
a visualidade.  
Além disso é possível trabalhar questões como formalidade e informalidade 
na Língua de Sinais. 
 

3) De que modo se trabalha a construção da subjetividade surda? 

 
Os materiais que citei na questão 1 auxiliam muito na construção da 
subjetividade, eu acho apenas que os livros não são muito bons nesse 
sentido por dois aspectos: as imagens dos livros são estáticas e os livros são 
escritos em português.  
Quando as crianças levam os livros para casa e tentam reproduzir as 
histórias, eles não conseguem ter acesso ao conteúdo por conta da língua 
portuguesa, e os pais muitas vezes não são capazes de auxiliar nesse 
sentido.  
Já os filmes e DVDs são muito mais visuais, e permitem que os Surdos 
acessem o conteúdo por completo. 
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Eu costumo também trabalhar com o gênero textual fábula, faço a contação 
da história em Libras e exploro com os alunos a lição de moral que aparece 
no final da história, peço para que se organizem em duplas e criem situações 
reais em que a lição de moral se aplica. 
 

4) Qual a importância da inclusão da Cultura Surda no Currículo escolar? 

 
Extremamente importante. Eu sou uma professora surda, durante o meu 
processo educacional eu não tive o direito de ter a Língua de Sinais como L1, 
sofri e lutei muito por esta legitimação. Sempre foi imposto a mim aprender a 
Língua Portuguesa como se ela fosse minha língua natural, mas não é.  
Por isso o meu processo de aprendizagem foi muito lento, e eu não quero 
reproduzir isso para os meus alunos, eles têm o direito de ter a Libras como 
L1 e isso precisa estar no currículo.  
Dessa forma, os professores ouvintes podem entender como funciona a 
Cultura Surda e passarem a ter certa empatia com os alunos Surdos, isso 
reflete diretamente nas abordagens e estratégias de ensino a serem 
desenvolvidas.  
Se o professor priorizar o ensino da língua portuguesa, o aluno Surdo não vai 
conseguir se desenvolver perfeitamente, se o professor não for um usuário 
fluente da Libras, o aluno também não se desenvolverá, por isso são 
importantes os cursos de Libras para os professores. Quando o professor 
passa a ser fluente, o aluno compreende que a Língua Portuguesa é a L2, e 
se manifesta para os Surdos apenas na forma escrita, e que sua L1 é a 
Língua de Sinais. 
Para alunos adquirirem essa consciência eu utilizo materiais visuais, assim 
como citei nas questões anteriores, dessa forma os alunos se sentem mais 
pertencentes ao processo, e isso cria identificação e autoestima nas crianças 
surdas, elas param de se amparar em um modelo ouvintista e entendem, 
muitas vezes, o professor Surdo como um modelo.  
É importante que o currículo contemple o ensino da Cultura Surda também 
para os alunos ouvintes, pois isso cria empatia com os colegas Surdos da 
sala, e ajuda os ouvintes também a entenderem as diferenças de língua 
naturais deles e dos Surdos.  
Na verdade, esses ensinamentos devem se estender para as famílias dos 
Surdos, pois as crianças surdas passam a maior parte do tempo em casa, 
onde os pais normalmente não sabem se comunicar com elas, que acabam 
ficando alienadas a Tv e celulares, e apenas no período em que estão na 
escola são expostas a Língua de Sinais. 
 
 

Surd@ 4 

1) Como o aluno Surdo é incentivado a adquirir a Língua de Sinais? 

 
Eu acho fundamental a presença de um professor Surdo nesse processo, por 
uma questão de pele mesmo, a empatia que o professor Surdo consegue 
criar com os alunos Surdos.  
O professor Surdo é capaz de criar estratégias utilizando materiais concretos 
e desenhos, tudo de ordem visual, e no processo de troca com os alunos 
Surdos, a língua é adquirida. 
Não importa muito em qual fase de aquisição o Surdo esteja, se é balbucio 
ou se é um Surdo já atrasado na aquisição, a estratégia é sempre visual 
utilizando recursos da vida cotidiana, isso é muito importante. 
 

2) Como a Cultura Surda é trabalhada e inserida durante o processo de 

aquisição da Língua de Sinais? 
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Principalmente através dos recursos visuais da língua, as adaptações que 
fazemos no dia a dia do aprendizado da língua, e que somente são 
necessárias porque a modalidade de língua é visual.  
Todas essas adaptações, juntamente com os recursos visuais e a 
historicidade das comunidades surdas, formam a Cultura Surda. 
 

3) De que modo se trabalha a construção da subjetividade surda? 

 
Esse é um ponto interessante, antes de pensar em formar um aluno como 
cidadão é importante que ele tenha consciência do eu, isso engloba o aluno 
entender quem ele é, seu nome, lugar onde nasceu, onde vive.  
Após essa tomada de consciência do eu, passamos a ensinar sobre o outro, 
o pai, a mãe, os avós e demais que fazem parte do círculo familiar do aluno 
Surdo. Depois começamos a trabalhar sobre a escola, os conteúdos 
escolares em geral. Todos esses passos fazem com que o aluno crie uma 
identidade, que na verdade é a somatória de todos os conhecimentos e 
experiências que ele viveu.  
Ultrapassada essa fase torna-se possível trabalhar com conceitos abstratos 
como gostar, não gostar, aspectos de personalidade e etc. Isso cria 
autonomia no aluno para que ele possa se posicionar criticamente no mundo. 
 

4) Qual a importância da inclusão da Cultura Surda no Currículo escolar? 

 
A Cultura Surda é muito importante, até mesmo como um registro 
documentário, e é indispensável a apresentação na escola. As pessoas 
fazem muita confusão sobre L1 e L2, eu, por exemplo, quis aprender Língua 
de Sinais Americana, e essa é minha L2.  
Para o ouvinte, a Língua Portuguesa é L1, quando aprende inglês, seria uma 
L2.  
Dentro da Libras, que é minha L1, existe a questão da Cultura Surda, e ela 
está diretamente ligada a língua. 
 
 

3.3 Análises categorizadas dos dados das Entrevistas 

 
Para compor a análise das falas e discursos coletados nas entrevistas, bem 

como identificar as representações dos professores Surdos e alcançar os objetivos 

propostos nesta pesquisa, foram elencadas algumas categorias de análise. 

A) Estratégias metodológicas utilizadas pelo professor Surdo; 

B) Recursos didático-pedagógicos e Cultura Surda; 

C) Língua de Sinais como L1 e a construção da subjetividade do aluno Surdo; 

D) Representações do docente Surdo sobre Cultura Surda e currículo escolar. 

Os resultados foram sistematizados inicialmente por meio de agrupamento dos 

conteúdos das falas tendo como referência o foco de cada categoria e na sequência 

foram inseridas as interpretações relativas às relevâncias identificadas por meio da 

análise temática dos dados, considerando a densidade quantitativa de concentração 

e significados qualitativos das representações. 
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A primeira categoria de análise, “Estratégias utilizadas pelo professor 

Surdo” visa identificar metodologias didáticas utilizadas pelos professores Surdos no 

incentivo da aquisição de Língua de Sinais pelos alunos Surdos. 

 

Quadro 3. Estratégias utilizadas pelo professor Surdo 

Estratégias utilizadas pelo professor Surdo 

Surd@ 1 

“Utilização de histórias em quadrinhos – HQs, como as da Turma da Mônica, mas 
restrinjo o uso apenas à tirinha que fica localizada no final do livreto, e essa tirinha 
não pode apresentar nenhum texto escrito, apenas imagens, isso ajuda na 
visualização da criança surda. Depois de selecionadas as tirinhas eu distribuo uma 
para cada criança e disponibilizo um tempo para que cada uma observe e tente 
compreender, após isso, cada criança vem à frente da sala e, utilizando a Língua 
de Sinais, faz a explicação do que ela compreendeu, toda essa atividade é filmada 
e os vídeos são guardados. [...] Eu mesmo apresento a tirinha para os alunos e 
depois explico a cena através da Língua de Sinais, os alunos já conseguem 
compreender a língua, mas ainda falta raciocínio lógico. Quando eu questiono: Por 
que alguns brincavam com o caminhão e o outro com o avião? Qual a diferença? 
Os alunos são estimulados a encontrar uma resposta através do raciocínio lógico 
e da construção de hipóteses, por exemplo, que não combinaria um caminhão 
voando, apenas um avião”. 
“Contação de histórias, eu seleciono alguns livros e faço a adaptação da história 
para a Libras, assim as crianças conseguem ter contato com a língua de forma 
natural, assim como as crianças ouvintes conseguem adquirir recursos da língua 
portuguesa através da leitura de histórias”. 

Surd@ 2 

“Levo os alunos aos espaços comuns que costumam circular, como biblioteca, 
banheiro, e outros lugares. Visto que a Língua de Sinais é, primordialmente, visual, 
quando os alunos vivenciam as experiências nos locais reais onde elas acontecem, 
o processo de aquisição de língua é facilitado”. 
“Apresentação de histórias contadas em Libras, histórias infantis retiradas de livros 
e adaptadas para a Libras, rodas de conversação...”. 
Quanto mais as crianças são expostas às produções em Língua de Sinais, mais 
naturalmente elas adquirem a língua”. 
“Contação de histórias em Libras, primeiro eu passo o livro para que as crianças 
observem as figuras, após isso eu conto a história”. 

Surd@ 3 

“Apresentações em PowerPoint, vídeos do youtube com Surdos sinalizando, além 
da presença do professor Surdo, todos esses recurdos visuais auxiliam a criança 
surda no processo de aquisição de Língua de Sinais”. 
“Os livros não são muito bons nesse sentido por dois aspectos: as imagens dos 
livros são estáticas e os livros são escritos em português”. 
“Filmes e DVDs são muito mais visuais, e permitem que os Surdos acessem o 
conteúdo por completo”. 
“Utilizo materiais visuais, assim como citei nas questões anteriores, dessa forma 
os alunos se sentem mais pertencentes ao processo, e isso cria identificação e 
autoestima nas crianças surdas, elas param de se amparar em um modelo 
ouvintista e entendem, muitas vezes, o professor Surdo como um modelo”. 

Surd@ 4 
“Professor Surdo é capaz de estratégias utilizando materiais concretos e desenhos, 
tudo de ordem visual, e no processo de troca com os alunos Surdos, a língua é 
adquirida”. 

Fonte: Construção do autor. 
 

Esta categoria de análise, ao destacar estratégias utilizadas pelos professores 

Surdos e qual a sua contribuição na aquisição da Língua de Sinais em escolas 

bilíngues para Surdos, permite perceber que os professores citam a utilização de 
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alguns materiais que contém figuras, imagens, vídeos, slides, realizam contação de 

histórias, rodas de conversas e questionamentos aos alunos. 

Todas as estratégias citadas envolvem necessariamente a Língua de Sinais e 

visualidade dos Surdos como prioridade, de forma que é possível identificar que a 

língua portuguesa não é importante para a aquisição da Língua de Sinais.  

Enquanto professor Surdo, percebo que as estratégias adotadas atendem as 

necessidades dos alunos Surdos no sentido de estimular os avanços linguísticos, 

entretanto, penso que há uma estratégia importante que não foi citada que é a 

captação de imagens e vídeos dos próprios alunos Surdos em sala. 

Tal captação pode ter duas finalidades básicas, sendo uma enquanto material 

de uso dos próprios alunos e outra de registro do próprio professor. Para o aluno, tais 

filmagens podem servir de base para análise de sua própria língua, considerando os 

avanços e dificuldades quanto a fluência, vocabulário, expressão facial e corporal, 

gramática etc. Para o professor, podem ser usadas como registro de documentação 

pedagógica dos alunos, análise de planejamentos e adequações para contribuir com 

as aprendizagens dos alunos e reflexão sobre os aspectos culturais e linguísticos 

utilizados nas estratégias do próprio professor surdo. 

Assim como defendido por Skliar (1998), é na escola bilíngue que as formas e 

funções cognitivas visuais devem ser potencializadas e é isso que percebemos nas 

estratégias adotadas por estes professores surdos, que valorizam a Libras como 

principal meio de comunicação para estabelecer o ensino-aprendizagem dos seus 

alunos surdos. 

Ao me remeter aos anos de experiência que tive como professor, recordo-me 

de uma passagem que assume um sentido interpretativo especial: 

 
Em uma roda de conversa sobre assuntos do cotidiano dos alunos, sinalizei 
para uma aluna para que ela apresentasse o relato dela, mas ela se recusou 
a fazê-lo. Não conseguia entender porque ela, que sempre era tão 
participativa, não queria participar dessa atividade. Depois de algum tempo 
transcorrido das atividades, pude perceber o erro de estratégia que eu estava 
usando que estava ligado à minha forma de sinalização. Eu estava fazendo 
o sinal de “falar”, que é utilizado como referência para fala oral e a aluna tinha 
muito receio de oralizar, pois tinha experiências não positivas com isso. 
Rapidamente, refiz minha sinalização, utilizando o sinal de “sinalizar”, de 
forma que imediatamente, a aluna relatou sua experiência. (Relato de 
Experiência - NAKASATO, 2019). 
 

Esse relato reafirma duas questões trazidas na análise, uma referente a 

importância da visualidade das estratégias dos professores, considerando a Libras 
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como Língua de referência das aulas e outra da sugestão de vídeo, que poderia ser 

um recurso de análise posterior de minha prática pedagógica e, talvez, até da própria 

aluna que poderia ter indicado num outro momento de retomada do vídeo, o motivo 

pelo qual não quis se expor. 

A segunda categoria de análise, “Recursos didático-pedagógicos e Cultura 

Surda” visa identificar de que maneira são feitas as inserções de Cultura Surda 

durante o processo de aquisição de Língua de Sinais dos alunos Surdos. 

 

Quadro 4. Recursos didático-pedagógicos e Cultura Surda 

Recursos didático-pedagógicos e Cultura Surda 

Surd@ 1 

“DVD que contam histórias em Libras”. 
“Atividade do “telefone sem fio”, mostro uma história para os alunos e pergunto: 
você pode brincar da mesma forma que os ouvintes? Isso causa estranhamento, e 
faz com que os alunos entendam sua identidade surda”. 
“Alunos Surdos estão acostumados a gritarem para chamar a atenção dos 
professores, mas para os professores Surdos isso não funciona, o toque no ombro 
é o mais indicado, aos poucos eles vão aprendendo a diferenciar quem é Surdo e 
quem é ouvinte, e o que isso implica na convivência diária. Em minha escola, 
sempre que chega algum visitante as crianças perguntam se é Surdo ou ouvinte, 
porque eles já estão começando a criar uma identidade”. 
“Na sala de aula há também adaptações como piscar a luz para chamar a atenção 
dos alunos”. 

Surd@ 2 

“Estratégias que eu uso são visuais, pois elas possibilitam que os Surdos se 
integrem melhor e adquiram língua de maneira natural.” 
“As cadeiras são dispostas de maneira semicircular, assim todos os alunos podem 
se ver”. 
“Dentro da Cultura Surda os alunos precisam de contato visual direto para 
interagir”. 
“Na sala de aula há também adaptações como piscar a luz para chamar a atenção 
dos alunos.” 

Surd@ 3 

“Se o professor priorizar o ensino da língua portuguesa, o aluno Surdo não vai 
conseguir se desenvolver perfeitamente, se o professor não for um usuário fluente 
da Libras, o aluno também não se desenvolverá, por isso são importantes os cursos 
de Libras para os professores. Quando o professor passa a ser fluente, o aluno 
consegue entender que a Língua Portuguesa é a L2, e se manifesta para os Surdos 
apenas na forma escrita, e que sua L1 é a Língua de Sinais”. 

Surd@ 4 

“Recursos visuais da língua, as adaptações que fazemos no dia a dia do 
aprendizado da língua, e que somente são necessárias porque a modalidade de 
língua é visual”. 
“historicidade das comunidades surdas”. 

Fonte: Construção do autor. 
 

Esta categoria, revela que foram apresentados alguns recursos visuais 

utilizados durante as aulas para que a Cultura Surda seja introduzida no contexto 

escolar dos alunos Surdos que estão expostos a um currículo bilíngue. 

Alguns dos recursos citados foram: DVDs, brincadeiras em Língua de Sinais, 

uso de vídeos, mudança de costumes, criação de hábitos, organização do espaço 

físico, fluência em Língua de Sinais e história do Povo Surdo. 
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É possível perceber que tais recursos nem sempre estão prontos mesmo que 

dentro de escolas bilíngues, cabendo aos professores adaptações pensando na 

modalidade visual-espacial da Língua de Sinais e na necessidade da presença da 

Cultura Surda a todo momento na escola bilíngue.  

Enquanto professor Surdo compreendo que os recursos descritos atendem as 

especificidades dos alunos Surdos, entretanto deve-se refletir que se os currículos das 

graduações contemplassem a diferença linguística e cultural dos sujeitos Surdos, os 

professores teriam mais facilidade para trabalhar, não sendo necessárias adaptações 

diárias em uma escola própria para alunos Surdos. 

Vale ressaltar, nesse sentido, que os professores entrevistados surdos fizeram 

graduação cujos currículos revelavam-se voltados aos alunos ouvintes e não 

ocorreram discussões e estudos de bases teóricas que envolvessem as 

especificidades dos alunos Surdos. Neste sentido, é possível deduzir que tais 

adaptações, realizadas a todo momento por estes professores surdos, contam em 

grande parte com suas próprias experiências de ser Sujeito Surdo e ter sua vida 

pautada em questões elementares de constituição idênticas às dos alunos. 

Segundo Moura e Vieira (2005), pode-se reconhecer a importância na presença 

do professor Surdo na escola bilíngue, pois ele apresenta uma capacidade inerente a 

sua condição de Ser Surdo, o que faz total diferença na hora de elaborar seu 

planejamento e definir recursos didáticos-pedagógicos a serem utilizados para 

incentivo da Língua de Sinais e afirmação da Cultura Surda. 

Novamente uma passagem de minha experiência enquanto professor bilíngue 

reveladora de motivações para contínuas descobertas que promovem o 

desenvolvimento pessoal e profissional: 

 
Em 1996, um amigo meu que morava em Manaus, com quem eu me 
comunicava por carta, me enviou um embrulho com uma fita de videocassete, 
que eu pensava ser um filme. Quando coloquei no aparelho, tive uma 
surpresa que me despertou para pensar em um recurso que seria um marco 
em minha prática pedagógica: era uma carta sinalizada dele, na qual ele 
utilizava minha primeira Língua (Libras) para me contar suas novidades e 
perguntar sobre mim. Foi um despertar para que eu pudesse reformular os 
estilos de recursos utilizados, de forma a afirmar a Cultura Surda ligada 
diretamente à Língua de Sinais. (Relato de Experiência - NAKASATO, 2019). 
 

À época foi uma novidade usar esses recursos para fins didáticos e, nos tempos 

atuais, com tanto avanço tecnológico, que definitivamente trouxeram autonomia aos 

Surdos, deve-se considerar que esses avanços devem ser reconhecidos ao se 

compor o currículo, como artefatos culturais do Povo Surdo. 
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A terceira categoria de análise, “Língua de Sinais como L1e a construção 

da subjetividade do aluno Surdo” visa perceber de que forma vem sendo trabalhada 

a construção da subjetividade surda no aluno Surdo da educação bilíngue. 

 

Quadro 5. Língua de Sinais como L1 e a construção da subjetividade 

do aluno Surdo 

Língua de Sinais como L1e a construção da subjetividade do aluno Surdo 

Surd@ 1 

“[apresentar material de qualidade] é importante para que as crianças tenham 
contato com diferentes formas de sinalizar, e não fiquem restritas apenas à minha 
sinalização”. 
“O professor Surdo[...]tem um trabalho em que utiliza contação de histórias de 
humor, eu apresentei esse material à sala e pedi que reproduzissem, quando os 
alunos questionaram a razão disso, eu então pude explicar que a Língua de Sinais 
é rica, e oferece muitas possibilidades de produção”. 
“Levo todo esse material pra casa e tenho tempo para estudar o que está faltando 
na produção de Libras de cada aluno, alguns não têm expressão fácil, outros têm 
problema com localização, ou personificação”. 
“Meu objetivo principal com tudo isso não é apenas transmitir o conhecimento da 
língua aos alunos, mas inseri-los em todo um contexto que envolve a produção da 
Língua de Sinais, assim como o raciocínio lógico através da língua, nessa interação 
com os alunos é possível observar que eles adquirem diversas competências que 
fazem parte do processo de aquisição de língua”. 
“Então eu tento preparar conteúdos que possibilitem o entendimento dele enquanto 
Surdo, explorando as diferenças entre Surdos e ouvintes, e caracterizando o Surdo 
pelo uso da Língua de Sinais. O aluno passa a entender que ele não tem acesso a 
língua oral, que ele se comunica de forma diferente dos ouvintes, tanto na escola 
quanto na família”. 
“Quando falo com meus alunos sobre música, por exemplo, eles podem sentir a 
vibração, mas é preciso que eles entendam que isso é diferente de ouvir a música”. 
“Na sala de aula eles evitam os empréstimos da língua portuguesa e tentam focar 
apenas na Língua de Sinais”. 

Surd@ 2 

“Priorizo a conversação de maneira natural”. 
“Eu tento dissociar os sinais das palavras, para isso eu contextualizo todas as 
situações de conversação, assim os alunos adquirem a identidade de maneira 
natural”. 

Surd@ 3 

“Exploro com os alunos o tema da história dos Surdos no mundo e também no 
Brasil, mostrando as lutas por direitos da comunidade surda, isso faz com as 
crianças surdas entendam que elas também têm direitos, não são apenas os 
ouvintes”. 
“Uso de textos em geral, narrativas, lendas e fábulas que contenham uma lição de 
moral no final, assim os Surdos conseguem discutir sobre o papel deles na 
sociedade; ainda sobre as produções textuais, gêneros como humor e poesia são 
sempre presentes, quando trabalhamos poesia eu faço com que os alunos deixem 
de lado as regras como rimas e versos e explorem a visualidade”. 

Surd@ 4 

“Antes de pensar em formar um aluno como cidadão é importante que ele tenha 
consciência do eu, isso engloba o aluno entender quem ele é, seu nome, lugar 
onde nasceu, onde vive”. 
“Passamos a ensinar sobre o outro, o pai, a mãe, os avós e demais que fazem 
parte do círculo familiar do aluno Surdo”. 
“Trabalhar sobre a escola, os conteúdos escolares em geral”. 

Fonte: Construção do autor. 
 

Para analisar essa categoria, não podemos perder de foco que na escola 

bilingue para Surdos, a Língua de Sinais é a L1. Assim, é possível perceber que foram 
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citadas práticas pedagógicas com foco exclusivo em Língua de Sinais, o que se deve 

ao fato, inclusive, do professor ter domínio e fluência em tal língua. 

Foram citadas práticas que contemplam: uso de diferentes sinalizadores de 

Libras, identificação dos diferentes níveis linguísticos dos alunos Surdos, valorização 

da Língua de Sinais, diferenças linguísticas dos Surdos e ouvintes, independência da 

Língua de Sinais em seu status de língua, Cultura Surda e a ligação disso com a 

Língua de Sinais, direitos dos Surdos e literatura surda. 

Enquanto educador Surdo interpreto que algumas práticas desses professores 

são possíveis pelo único fato deles serem Surdos, pois um ouvinte não teria habilidade 

cultural e linguística de realizar tais adequações. Tendo como referência a Cultura 

Surda, a construção da subjetividade do aluno Surdo é uma tarefa complexa, 

entretanto é ela que vai impulsionar muitas outras questões formativas do aluno 

enquanto sujeito Surdo.  

Ser Surdo, formado em Pedagogia e/ou Letras/Libras, garante uma capacidade 

de ser professor bilíngue com domínio do uso da Língua de Sinais como L1, 

produzindo aulas que envolvam a questão cultural e que contem com adaptações 

profissionais do próprio professor de forma a atender os alunos Surdos, que ele, mais 

do que ninguém, sabe como se sentem. A escola bilíngue é um dispositivo da Cultura 

Surda e, portanto, é nesse lugar que se faz fundamental a presença de um professor 

Surdo. 

Tais professores Surdos, que pretendam trazer ao currículo a questão da 

Cultura Surda, não podem estar descolados da Comunidade Surda e muito menos 

apartados das discussões políticas que envolve os direitos do Povo Surdo. Essa 

participação ativa torna-se decisiva na construção de Sujeitos Surdos com identidades 

consolidadas que tenham se apropriado do seu “lugar de fala” e possam ser 

considerados protagonistas políticos e culturais em defesa de Ser Surdo (leia-se 

afirmar a Cultura Surda e tudo o que cabe em seu desenvolvimento). 

Conforme afirma Dorziat (apud SKLIAR, 1999), é a Língua de Sinais que 

possibilita a humanização do Surdo e por esta questão o professor Surdo como 

modelo aos alunos Surdos é fundamental para desenvolvimento de cidadãos Surdos 

em construção, que consigam se perceber como autores de suas próprias histórias. 

Relembrando ainda experiências vividas, sempre fui um grande defensor da 

Cultura Surda e da Libras, mesmo nos tempos em que social e educacionalmente, me 

compreendiam como uma pessoa incompleta para ser um ouvinte.  
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Em meus espaços de trabalho, como na escola bilíngue, muitos professores 
ouvintes se esqueciam da minha presença nos momentos de intervalo ou de 
formação e viviam fazendo comentários via oral e eu me retirava porque não 
queria viver essa frustação diariamente, mas também não comentava 
explicitamente com os alunos. Um dia, em horário de aula, em uma atividade 
coletiva, duas professoras ouvintes estavam conversando com voz quando 
um aluno Surdo foi até elas e perguntou o motivo delas não usarem a Língua 
dele, se o assunto era secreto ou então se estavam falando dos alunos. 
(Relato de Experiência - NAKASATO, 2019). 
 

Esse relato demonstra que o protagonismo de um professor Surdo, bem como 

suas afirmações e reivindicações são experienciadas também pelos alunos e, com o 

passar do tempo, há uma afirmação, quase que decorrente dessa construção 

identitária, da Cultura Surda e da importância da escola bilíngue como espaço de 

direito dos Surdos. 

A quarta categoria de análise, “Representações do docente Surdo sobre 

Cultura Surda e currículo escolar” propõe captar dos professores Surdos as 

concepções e opinião, partindo de seus saberes docentes, sobre a importância da 

inclusão da Cultura Surda no currículo escolar bilíngue. 

 

Quadro 6. Representações do docente Surdo sobre Cultura Surda e 

currículo escolar 

Representações do docente Surdo sobre Cultura Surda e currículo escolar 

Surd@ 1 

“Explorando as diferenças entre Surdos e ouvintes é possível construir nos alunos 
a identidade surda, e isso tem relação direta com percepção de Cultura Surda. 
Durante a atividade os alunos conseguem entender formas de adaptação para que 
a atividade realmente funcione, eles entendem que pelo fato da Língua de Sinais 
ser visual, eles precisam escolher as informações para que funcione de forma 
efetiva, e isso vai construindo a ideia de cultura associada à língua”. 
“Eu tento priorizar em meus alunos a construção do EU, para isso é preciso que o 
Surdo entenda que ele tem uma identificação através de um sinal, de um nome e 
da surdez. Quando o aluno ainda pensa que é ouvinte, é como se ele ainda não 
conseguisse entender sua identidade.” 
“Às vezes, o aluno faz uso de algum aparelho auditivo, e isso pode causar certa 
confusão, mas ainda assim é preciso que ele se identifique enquanto Surdo. Não 
importa o grau de perda auditiva, o que caracteriza o Surdo é a identidade, a língua, 
e naturalmente, a cultura.” 
“Eu gosto de priorizar é a representatividade da surdez, eu gosto de trazer idosos 
Surdos, para que as crianças entendam que existem Surdos em todas as faixas 
etárias, e que a surdez não interfere em nada na vida de uma pessoa”. 
“Cabe ao professor adaptar esse currículo e criar estratégias para conseguir 
atender as demandas dos Surdos.” 

Surd@ 2 

“Como meus alunos são Surdos, e eu também sou surda, há uma questão imediata 
de identificação.” 
“Extremamente importante a presença de um professor Surdo em sala de aula, 
isso cria representatividade.” 
“Além disso, um professor Surdo como modelo é importante para que as crianças 
entendam as perspectivas futuras de uma pessoa surda e naturaliza todo o 
processo de aprendizagem, de aquisição de língua e comunicacional, de maneira 
geral.” 
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“Quando a Cultura Surda é trabalhada desde criança, essas pessoas, quando 
adultas, saberão transitar entre os mundos, terão sua identidade bem 
desenvolvida, e a questão da diferença das línguas dos Surdos e dos ouvintes 
estará bem esclarecida, e assim, a inserção social acontece muito melhor.” 

Surd@ 3 

“Eu sou uma professora surda, durante o meu processo educacional eu não tive o 
direito de ter a Língua de Sinais como L1, sofri e lutei muito por esta legitimação. 
Sempre foi imposto a mim aprender a Língua Portuguesa como se ela fosse minha 
língua natural, mas não é”. 
“Por isso o meu processo de aprendizagem foi muito lento, e eu não quero 
reproduzir isso para os meus alunos, eles têm o direito de ter a Libras como L1 e 
isso precisa estar no currículo”. 
“O currículo contemple o ensino da Cultura Surda também para os alunos ouvintes, 
pois isso cria empatia com os colegas Surdos da sala, e ajuda os ouvintes também 
a entenderem as diferenças de língua naturais deles e dos Surdos”. 
“Na verdade, é importante que esses ensinamentos se estendam também para as 
famílias dos Surdos, pois as crianças surdas passam a maior parte do tempo em 
casa”. 

Surd@ 4 
“Fundamental a presença de um professor Surdo nesse processo, por uma questão 
de pele mesmo, a empatia que o professor Surdo consegue criar com os alunos 
Surdos.” 

Fonte: Construção do autor. 
 

Esta categoria, considerando que os professores entrevistados são Surdos e, 

efetivamente, tem orgulho de Ser Surdo, instiga a revelação de representações que 

traduzem histórias de vida, percepções de mundo e desejos por uma educação 

bilíngue de qualidade que ofereça oportunidade aos alunos Surdos de Serem Surdos. 

Nessa perspectiva, é possível identificar algumas representações que 

sobressaem nas falas: importância da valorização da surdez como diferença, trabalho 

com identidade surda, representatividade surda em diferentes materiais, presença de 

outros Surdos adultos no espaço escolar, reconhecimento da importância do professor 

Surdo como modelo, Língua de Sinais como língua natural, empatia real do professor 

com o aluno e vice-versa. 

Enquanto educador Surdo, percebo que a única forma de garantir que o 

currículo contemple realmente a Cultura Surda é com a presença de professores 

Surdos em escolas bilingues. Profissionais Surdos são sempre bem-vindos em 

qualquer espaço que haja alunos Surdos, entretanto, professor Surdo é fundamental, 

pois ele é o profissional que ensina, conversa, olha, sente, pensa, produz, reflete, 

cria... 

Pouco se reflete sobre currículo para crianças surdas, o que fica visível na fala 

dos entrevistados e que se replica no meu próprio relato de vida, ao demonstrar que 

não há costume de se pensar currículo para pessoas surdas, mesmo que em escolas 

bilíngues e que isso, de certa forma, faz com que os professores Surdos tenham um 
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trabalho diário de isoladamente pensar currículo para garantir assim a aprendizagem 

e desenvolvimento linguístico e cultural dos alunos Surdos. 

Segundo apresenta Ladd (2013), a importância do deafhood (traduzido como 

surdidade) enquanto base para o protagonismo Surdo. Nesse conceito, ele representa 

o Surdo afirmando seu poder de Ser Sujeito com uma diferença linguística e cultura, 

não se submetendo e nem aceitando as influências ouvintes como padrões de 

normalidade. 

As perguntas que me faço são: até quando as disciplinas serão pensadas com 

base na normalidade das línguas orais? Por que a história dos Surdos não é 

considerada na construção de currículos e não aparecem nos livros de História? Por 

que a Língua de Sinais não é difundida como recurso brasileiro de ampliação 

linguística? Como minha cultura não é reconhecida se eu e mais alguns milhões de 

Surdos existimos? Por que meu orgulho Surdo não pode ser motivo de inspiração para 

reconhecer que nossa igualdade enquanto ser humano é a diferença? 

Considera-se importante ressaltar nas análises desta pesquisa de campo com 

viés qualitativo que, considerando a caracterização dos sujeitos entrevistados, é 

possível perceber que a competência docente deles não está necessariamente ligada 

a ser membro de uma família surda ou ouvinte, mas sim a fase de aquisição de Língua 

de Sinais de modo articulado à participação ativa na comunidade surda. E que, ainda, 

a qualidade das formações acadêmicas pode ser diferencial para construção de 

práticas pedagógicas que contemplem formações mais complexas e elaboradas para 

constituição do aluno Surdo enquanto sujeito sociocultural. 

Enquanto Sujeito Surdo docente e pesquisador, optei por priorizar nesta 

pesquisa professores Surdos que ensinam Surdos, o que viabilizou um processo de 

descoberta de possibilidades de inserção da Cultura Surda nos currículos escolares 

de escolas bilingues para Surdos. Destaca-se que esta inserção é autoria dos próprios 

sujeitos Surdos e que neste percurso de fazer-saber-conhecer-aprender, os surdos 

podem tornarem-se cada vez mais atores de sua história de vida e da presença do 

Povo Surdo fortalecendo seu empoderamento sociocultural. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ações pensadas para e por Sujeito Surdo: Vamos mudar! 

 

A necessidade de sistematizar algumas considerações para esta Dissertação 

atende à importância de elaborar reflexões que impulsionem outras pesquisas, de 

maneira a ampliar os estudos acadêmicos sobre um grupo que, mesmo sendo minoria 

na sociedade, merece tratamento igualitário no sentido de garantia de direitos.  

Entendendo que escolas bilíngues para Surdos possam ser um reduto de 

construção de protagonismo Surdo de forma a constituir Sujeitos capazes de viver 

enquanto cidadãos dignos, é que foi colocado como objetivo desta Dissertação a 

análise das articulações entre a Cultura Surda e o currículo escolar em escolas 

bilíngues para Surdos, identificando suas concepções e implicações por meio de 

representações expressas na fala de professores Surdos. 

Outros objetivos foram elencados: a possibilidade de sistematizar a concepção 

sobre Cultura Surda e currículo em escola bilíngue para Surdos; investigar a 

compreensão de professores Surdos que realizam a docência junto a alunos Surdos 

em escola bilíngue sobre Ser Surdo; e, caracterizar o papel do professor Surdo no 

ensino em escolas bilíngues para Surdos. 

Todos esses objetivos foram organizados em três capítulos que se 

estruturaram da seguinte maneira:  

Capítulo 1, que tratou da Língua de Sinais com definição em termos de 

legislação, linguísticas e da importância para constituição do Sujeito Surdo, da Cultura 

Surda, base para afirmação desse Sujeito enquanto indivíduo social e o conceito de 

Ser Surdo pensando nas questões identitárias;  

Capítulo 2, que tratou do Currículo e as concepções que embasam 

teoricamente esta pesquisa, em vistas a defender uma educação pautada na 

criticidade e foco na formação do Sujeito e da Escola Bilíngue para Surdo como o 

espaço de valorização das diferenças linguísticas e culturais do Sujeito Surdo, bem 

como a delimitação do espaço de formação desse Sujeito como protagonista;  

Capítulo 3, que apresentou as entrevistas realizadas com Professores Surdos 

que atuam em escolas bilíngues para Surdos, revelando seus olhares e vivências, 

assim como uma análise dos resultados articulados com vivências também do 

pesquisador. 
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Considera-se como questão importante de se apontar que, diferente de 

pesquisas realizadas no campo da Educação de Surdos, este pesquisador autor desta 

Dissertação é Surdo com todas as especificidades desta identificação, o que me 

permite falar do mesmo lugar de vida de professores e alunos envolvidos no estudo 

realizado: lugar do Surdo. 

Neste sentido, optou-se por inserir ao longo do texto narrativas de vivências 

visando reforçar a relevância desta pesquisa e de sua Dissertação para o meio 

acadêmico e, principalmente, para o Povo Surdo. 

A composição das Considerações Finais tem como desafio a temática “Ações 

pensadas para e por Sujeito Surdo: Vamos mudar!” o que demanda que sejam 

retomadas, além das ideias anteriormente sintetizadas, algumas das reflexões 

trazidas no início desta pesquisa, destacadas a seguir: 

 A Língua de Sinais tem papel fundamental na constituição da identidade 

do Surdo, de forma a consolidar questões relativas aos âmbitos da linguística, 

organização social e aspectos culturais; 

 O processo de aquisição de linguagem dos sujeitos Surdos se 

caracteriza pela concepção das escolas bilíngues para Surdos que devem pensar sua 

organização curricular e suas estratégias didático-pedagógicas de forma a considerar 

a importância de valorizar as diferenças linguísticas e culturais do Sujeito Surdo, de 

maneira a pensar a visualidade como principal eixo estruturante desse indivíduo; 

 A questão da Cultura Surda nos currículos bilíngues de escolas para 

Surdos se dá de maneira intrínseca, pois aparece desde quando se opta por colocar 

a Língua de Sinais como primeira Língua, assim como se considerar toda a questão 

de ensino voltada para a constituição específica do Sujeito, com foco na visualidade 

e costumes; 

 O professor Surdo na formação dos alunos Surdos tem um papel 

fundamental que não se admite que seja substituído por nenhum outro profissional, 

pois oferece algo ao currículo, ao espaço escola e, principalmente, aos alunos Surdos 

algo que não pode ser oferecido de outra maneira senão por um Sujeito Surdo que 

vive o mesmo mundo dos alunos Surdos. 

Sendo assim, tenho como expectativa que esta Dissertação seja conhecida por 

pesquisadores, pela Comunidade Surda e, como desejo maior, por nós Surdos nos 

movimentos em luta da defesa pelo direito de Ser Surdo. Esta motivação moveu minha 

opção, enquanto pesquisador Surdo, de apresentar algumas Recomendações 
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Curriculares, concebendo-as como indicativos de possibilidades e não verdades 

imutáveis. 

 

1. Recomendações para uma Escola Bilíngue para Surdos: 

 A visualidade deve permear todos os espaços, ambientes, documentos, 

currículo, materiais e sujeitos que constituírem esta escola, de forma que a questão 

cultural seja prioridade extrema de se pensar os saberes e fazeres destinados aos 

alunos Surdos; 

 A língua primeira utilizada nesta escola deve ser a Língua de Sinais, no 

Brasil a Libras, tornando-a efetivamente a língua de instrução da escola, não podendo, 

portanto, ser possível dissociá-la dos conteúdos, das conversas, dos debates e da 

base curricular; 

 Os materiais pedagógicos devem ser adaptados conforme faixa etária 

dos alunos Surdos, considerando sua condição linguística e contribuição desses 

objetos para desenvolvimento dos aspectos que compõe a constituição desse Sujeito, 

não esquecendo que qualquer opção oferecida dentro da escola é um artefato cultural; 

 Todos os funcionários devem necessariamente se comunicar em Língua 

de Sinais, independente de atenderem na secretaria, na limpeza ou no corredor, 

exigindo-se eximia fluência dos professores, pois estes têm papel determinante no 

ensino dos alunos Surdos; 

 Todas as disciplinas e conteúdos abordados na escola devem 

considerar a Cultura Surda, de forma que tudo convirja para um significado com a vida 

dos alunos e oportunize a constituição de identidades consolidadas com base no Ser 

Surdo; 

 A arquitetura da escola deve ser adequada para atender as 

especificidades e diferenças do Povo Surdo, trazendo em sua organização: claridade 

equilibrada, janelas amplas, vidros para comunicação visual, projeção de vídeos e 

slides em diferentes espaços, conectividade para facilitar a comunicação, mesas e 

cadeiras em formato de círculos para garantir troca de olhares, paredes claras, 

indicações visuais e em vídeo; 

 A tecnologia deve ser utilizada, enquanto aspecto cultural do Sujeito 

Surdo, apresentando recursos como: campainha luminosa, despertador vibratório, 

redes sociais pautadas em vídeos, videochamadas em celulares, dentre outros; 
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 Realizar uma gestão que queira garantir empatia com os alunos Surdos 

de modo a integrar um Surdo em sua equipe, pois as questões culturais estarão 

naturalmente postas em todas as discussões ou tomada de decisões; 

 A presença de professores Surdos deve ser garantida, enquanto 

profissionais referências para melhor organização da escola e modelo linguístico e 

cultural aos alunos Surdos, por meio de provas adaptadas em Língua de Sinais e 

cotas para garantir a representatividade; 

 Os pais, mães e responsáveis pelos alunos Surdos devem ter um 

contrato de obrigatoriedade da aprendizagem da Língua de Sinais, buscando manter 

um vínculo entre escola e família e, mais do que isso, um atendimento de qualidade 

em todos os âmbitos para esses alunos. 

 

2. Recomendações para Cursos de Língua de Sinais: 

 O ensino necessariamente deve ser feito por professor Surdo, que tem 

essa língua como primeira língua e domina a Cultura Surda; 

 A carga horária mínima deve considerar a Língua de Sinais como língua, 

devendo ter duração suficiente para oportunizar um aprendizado real de aspectos 

teóricos e práticos; 

 Deve ser exigido estágio em eventos, encontros e associações da 

Comunidade Surda de forma a praticar a Língua e identificar elementos culturais; 

 Os aspectos que compõem a Cultura Surda precisam ser abordados 

como elementos fundamentais durante o curso. 

 

3. Recomendações para Cursos de Graduação e Pós-graduação: 

 Aspectos básicos da Cultura Surda precisam ser inseridos no currículo 

e abordados para divulgação e conhecimento; 

 A Língua deve ser ensinada para estabelecimento de comunicação, 

mesmo que de forma básica e, para tanto, é necessário que haja ampliação da carga 

horária de Libras ao longo dos cursos; 

 As aulas de Língua de Sinais devem ser ministradas por professores 

Surdos por serem nativos; 

 Inserir possibilidades de adaptações dos conteúdos e estratégias 

didáticas para compreensão e participação efetiva do aluno Surdo, nos diferentes 

níveis de ensino; 
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 Oferecer formação aos professores da graduação de maneira que 

tenham conhecimento mínimo para receber alunos Surdos e programar suas aulas 

garantindo sua participação, além de considerar o papel do intérprete no planejamento 

da aula e na sala de aula. 

 

4. Recomendações para Professores Surdos: 

 Os estudos das questões culturais devem ser aprofundados de forma a 

aprimorar as concepções de Cultura Surda, compreendendo aspectos relevantes para 

aderir em suas práticas; 

 Compreensão de que é um modelo linguístico e cultural para os alunos 

Surdos a todo momento e em todos os espaços que ocupa; 

 Clareza de seu papel na escola e na vida dos alunos Surdos, oferecendo 

oportunidade de formulação por parte dos alunos da necessidade de ser cidadão; 

 Empatia com os alunos pelas vivências que tiveram ao longo de sua vida 

pelas especificidades impostas pela Surdez; 

 Participação no Movimento Surdo de luta em diversas instâncias, como 

por exemplo, na associação, federação, em discussões, formações continuadas etc., 

em vistas a garantir uma melhor qualidade de vida para o Povo Surdo. 

 

5. Recomendações para os Responsáveis pelas Políticas Públicas 

voltadas à Educação: 

 Estabelecer estratégias para obter mais do que provas documentais 

para identificar a fluência de profissionais ouvintes, como a participação em bancas 

de avaliação com a presença de Surdos; 

 Realizar a avaliação de Tradutores Intérpretes, com a presença de 

Surdos e ouvintes fluentes em Libras, de maneira a considerar o domínio linguístico e 

cultural do profissional; 

 Criar canais de comunicação de forma a ouvir as falas e solicitações dos 

Surdos, in loco, para conhecer as diferentes realidades e necessidades do Povo 

Surdo; 

 Estabelecer contato direto com surdos, experimentando especificidades 

da Cultura Surda; 

 Todos os serviços devem ser acessíveis (vídeos, legendas, intérpretes, 

videochamada, dentre outros); 
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 Reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais como oficial de forma a 

torná-la a segunda Língua do Brasil; 

 Compreender a inclusão como necessidade social, mas não como 

educacional, pois o Povo Surdo compreende a Educação Bilíngue como melhor 

estratégia para desenvolvimento dos Surdos; 

 Incluir a Cultura Surda, bem como a História do Povo Surdo e sua Língua 

nos diferentes materiais distribuídos no Brasil, impressos e virtuais; 

 Oportunizar a representatividade de pessoas Surdas nas diferentes 

instâncias que definem políticas públicas, não só relativas à Educação, garantindo 

acessibilidade e valorização da Comunidade Surda nas diferentes áreas da sociedade 

(saúde, assistência social, transporte etc.); 

 Conhecer e socializar produções acadêmicas que abordam assuntos 

referentes aos Surdos, principalmente aquelas desenvolvidas por pesquisadores 

Surdos. 

Finalizando, penso que considerando a complexidade da organização do Povo 

Surdo, por estar inserido em uma sociedade majoritariamente ouvinte, a construção 

da subjetividade Surda é uma tarefa bastante árdua, entretanto, totalmente possível e 

extremamente necessária. 

A Cultura Surda, com todos os aspectos, artefatos e dispositivos que abarca, 

para ser valorizada e divulgada, necessita de Sujeitos Surdos que se apropriem dela 

de maneira intrínseca à sua Língua e identidade, para serem protagonistas Surdos 

com atuação política. 

Por este motivo, esta Dissertação tem em seu bojo uma pulsão de 

transformação social e reconhecimento de Ser Surdo como direito, o que fica indicado 

em meus relatos de Sujeito-pesquisador-Surdo, os quais pretendo que seja um 

estímulo para contagiar outros pares: “Eu sou Língua, sou Cultura, Sou Sujeito com o 

maior de todos os orgulhos: Ser Surdo”. 
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APÊNDICE 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Declaro que fui devidamente informado(a) sobre a pesquisa de mestrado intitulada 
“POSSÍVEIS ARTICULAÇÕES NO ENSINO DA LÍNGUA DE SINAIS: Inserção da 
Cultura Surda no Currículo Escolar”, realizada pelo pesquisador Ricardo Quiotaca 
Nakasato, aluno devidamente matriculado no Programa de Estudos Pós-Graduados 
em Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
 
Declaro, também, ter aceitado espontaneamente participar deste trabalho 
concedendo entrevista e respondendo às questões formuladas pelo pesquisador, 
referentes ao seu tema de estudo. 
 
Tenho ciência de que minha participação é livre e que posso interrompê-la a qualquer 
momento. Afirmo ter sido esclarecido(a) de que as informações e os depoimentos 
concedidos não serão identificados nominalmente, sendo mantido anonimato e que 
os dados coletados destinam-se, exclusivamente, para compor os resultados deste 
estudo, divulgação em eventos científicos e publicação em periódicos reconhecidos 
pela comunidade acadêmica. 
 
São Paulo, ____ de ______________ de 2019. 
 
Assinatura: _____________________________________________________ 
 
Nome do(a) entrevistado(a): _______________________________________ 
 
Entrevistador: Ricardo Quiotaca Nakasato 
 
E-mail: ricnakasato@yahoo.com.br  
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