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"Estar vivo é estar em conflito permanente, 

produzindo dúvidas, certezas sempre 

questionáveis. Estar vivo é assumir a 

educação do sonho cotidiano. Para 

permanecer vivo, educando a paixão, desejos 

de vida e de morte, é preciso educar o medo e 

a coragem. Medo e coragem em ousar. Medo 

e coragem de assumir a solidão de ser 

diferente. Medo e coragem em romper com o 

velho. Medo e coragem em construir o novo" 
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RESUMO 

 

As políticas públicas de Educação Inclusiva para os surdos apresentam 

uma orientação bem marcada para o Bilinguismo que, por consequência, 

também fundamentam as práticas do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) para esses sujeitos. Estudos apontam que a surdez 

como diferença não pode ser compreendida de uma única forma e sim sob 

o ponto de vista da heterogeneidade. Nesse sentido, produz várias formas 

de reconhecer o surdo na sua singularidade como sujeito social, e como 

grupo, na sua heterogeneidade linguística e nos modos de constituir-se 

como sujeito de linguagem nas interações sociais. Como o Bilinguismo 

na escola inclusiva trata-se de uma “escolha”, pressupõe-se que há uma 

manifestação da heterogeneidade da surdez que não o “escolheu” e, logo, 

caracteriza-se por não falar Libras nas suas trocas interativas. Sendo o 

AEE um direito do sujeito surdo, independente da sua condição 

linguística, questiona-se neste trabalho a forma como ele apresenta-se 

para os estudantes surdos não falantes da Libras. Assim, o objetivo geral 

deste trabalho foi compreender os discursos sobre os sujeitos surdos não 

falantes da Libras nas políticas públicas educacionais inclusivas para 

entender as diretrizes de trabalho do AEE desses sujeitos. Dessa forma, 

foram analisados os documentos legais que versam sobre as políticas 

públicas de Educação Inclusiva para os surdos, bem como a 

proposta/política/diretriz de trabalho do AEE de estudantes surdos nas 

esferas municipal, estadual e federal do Estado de Santa Catarina por 

meio de representatividades, bem como através do discurso dos gestores 

da Educação Especial que representam a voz dessas políticas nas esferas 

abordadas. Para tanto, a pesquisa fundamentou-se nos escritos do Círculo 

de Bakhtin e nos Estudos Contemporâneos de Análise Dialógica do 

Discurso. Conclui-se que as diretrizes do AEE para os estudantes surdos 

refletem e refratam os discursos produzidos nas políticas públicas 

educacionais inclusivas, atravessados pela bipolaridade e contrastes entre 

os discursos sobre a surdez produzidos historicamente a partir do viés 

biológico/clínico e do pelo viés sócio-antropológico. Assim, para os 

estudantes surdos não falantes da Libras tais políticas produzem um certo 

“silenciamento”, uma vez que as diretrizes do AEE não se apresentam de 

forma clara, pois não foram encontradas propostas de trabalho 

fundamentadas nas necessidades educacionais e linguísticas desses 

sujeitos, o que está diretamente relacionado com a gestão das políticas 

linguísticas.  

 



 

 

Palavras-chave: Inclusão. Políticas Públicas. Surdos. Atendimento 

Educacional Especializado. 

  

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The public policies of inclusive education for the deaf present a very 

marked orientation for bilingualism, which, as a consequence, also base 

the practices of Specialized Educational Assistance (AEE) for these 

subjects. Studies point out that deafness as a difference can not be 

understood in a single way, but in terms of heterogeneity. In this sense, it 

produces several ways of recognizing the deaf in its uniqueness as a social 

subject, and as a group, in its linguistic heterogeneity and in the ways of 

establishing itself as a subject of language in social interactions. As 

bilingualism in the inclusive school is a "choice", it is assumed that there 

is a manifestation of the heterogeneity of deafness that does not "choose" 

it and, therefore, it is characterized by not using sign language for their 

exchanges interactive. Since AEE is a deaf subject's right, regardless of 

its linguistic condition, the question is presented in this paper about how 

it presents itself to deaf students who do not use sign language. Thus, the 

general objective of this work was to understand the discourses about deaf 

subjects who do not use sign language in the inclusive public educational 

policies to understand the AEE work guidelines of these subjects. In this 

way, the legal documents dealing with the public policies of inclusive 

education for the deaf were analyzed, as well as the 

proposal/policy/guideline of work in the AEE of the deaf sign language 

users in the municipal, state and federal spheres of the State of Santa 

Catarina through representativeness, as well as through the discourse of 

Special Education managers who represent the voice of these policies in 

the areas addressed. For this, the research was based on the writings of 

the Circle of Bakhtin and on the Contemporary Studies of Dialogical 

Analysis of the discourse. It is concluded that the AEE guidelines for deaf 

students reflect and refract the discourses produced in the inclusive 

educational public policies, crossed by the bipolarity and contrasts 

between the discourses on deafness produced historically from the 

biological/clinical bias and from the socio- anthropological Thus, for deaf 

students who do not use sign language, such policies produce a certain 

"silencing", since the AEE guidelines are not presented clearly, since no 

work proposals based on the educational and linguistic needs of these 

students were found. subjects, which is directly related to the management 

of language policies. 

 

 

Keywords: Inclusion. Public policy. Deafness. Specialized Educational 

Assistance.  
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1  INTRODUÇÃO  

 

Creio1 ser importante apresentar aos leitores os caminhos que me 

levaram ao interesse pelos estudos sobre a pessoa surda e que me 

impulsionaram a produzir questionamentos sobre o tema que eu trago 

nesta dissertação: o Atendimento Educacional Especializado para surdos 

não falantes da Libras e as Políticas Públicas de Educação Inclusiva. Para 

que, dessa forma, compreendam os meus motivos e iniciem a construção 

e a produção de sentidos sobre o trabalho que aqui apresento-lhes. 

Minha trajetória na educação me conduziu de uma maneira muito 

espontânea ao trabalho com os sujeitos surdos. Em 1999, quando 

ingressei no curso Normal, antigo Magistério, em uma escola pública da 

cidade onde nasci e cresci, Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, tive as 

primeiras oportunidades de contato com a temática da educação inclusiva. 

Na mesma época, realizei o meu primeiro curso da Língua Brasileira de 

Sinais (doravante Libras). 

Influenciada por essas vivências, ingressei no curso Letras da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Campus 

Uruguaiana, no ano de 2004. Meu intuito com o curso era compreender 

melhor o processo de apropriação da linguagem e pensar em 

metodologias de ensino para os surdos. O curso não oferecia 

especificamente essa formação, mas poderia me proporcionar subsídios 

para pensar sobre isso e me apresentar formas de buscá-la em outros 

espaços. Mas, infelizmente, naquela época, pouco se discutia sobre essa 

temática. 

Em 2005, com a inauguração de um polo da Universidade Federal 

de Santa Maria em Uruguaiana, tive a oportunidade de mudar para um 

curso que se aproximava aos meus interesses de estudo, o curso 

Licenciatura em Educação Especial, que fazia parte do currículo a 

temática “surdez”. Essa graduação me apresentou o olhar 

socioantropológico sobre a pessoa surda, me possibilitou ter contato com 

estudos e discussões da área, metodologias de ensino e aprendizagem da 

Libras com professores surdos. 

Ao final da graduação em Educação Especial, atraída pela 

referência no trabalho com a educação inclusiva na cidade de 

Florianópolis e pela iminente possibilidade de concursos públicos na  

região, resolvi me mudar e realizar os estágios finais da Educação 

                                                        
1 Será utilizada a forma verbal na primeira pessoa do singular para marcar 

textualmente a narrativa da história da autora em relação ao tema e às 

questões discutidas neste trabalho. 
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Especial neste município. Realizei o estágio supervisionado em surdez na 

Associação de Surdos da Grande Florianópolis (ASGF), com uma turma 

de Educação de Jovens e Adultos Bilíngues que estava em processo de 

implementação na instituição. 

Nos quatro anos seguintes, trabalhei como professora temporária 

de Educação Especial no Atendimento Educacional Especializado 

(doravante AEE) em escolas da Prefeitura Municipal de Florianópolis, 

atendendo estudantes público da Educação Especial, entre eles, 

estudantes surdos. 

Em 2011 ingressei no curso de graduação em Fonoaudiologia na 

Universidade Federal de Santa Catarina (doravante UFSC) e, dentre as 

minhas motivações para a realização desse curso, estava também a de 

conhecer e aprofundar os aspectos biológicos/clínicos da surdez que, em 

minha compreensão, também fazem parte da sua heterogeneidade. Assim, 

também encontrei na Fonoaudiologia a oportunidade de estudar e 

aprofundar questões sobre pessoa surda a partir de um olhar 

socioantropológico. Dessa forma, me inseri na Iniciação Científica com 

foco nessa temática, direcionando a ela também o meu trabalho de 

conclusão de curso. 

Em 2013, ingressei na carreira pública estadual na Fundação 

Catarinense de Educação Especial, como técnica pedagógica de gestão e 

promoção da Educação Especial, no Centro de Atendimento e 

Capacitação de profissionais na área da Surdez.  

Em 2014, ingressei na carreira pública federal como professora de 

Educação Especial do Ensino Básico no Colégio de Aplicação da UFSC, 

onde exerço atividade profissional até o momento. Neste contexto, 

também envolvida com educação de surdos e o AEE.   

O caminho trilhado nos estudos, no trabalho, nas pesquisas, em 

relação dialógica com essa pesquisa, me levou às inquietações que se 

materializam nas discussões que ora proponho e que irão desvelar-se nas 

linhas desta dissertação. 

 Para iniciar essa discussão2, é importante pontuar que a educação 

de surdos no Brasil ganhou notório destaque após o reconhecimento da 

Libras pela Lei n. 10.436/2002 e da Educação Bilíngue como uma 

alternativa condizente com as necessidades educacionais desses sujeitos, 

sobretudo, após a publicação do Decreto n. 5626/2005 que regulamenta a 

Lei que oficializa a Libras. Tais avanços estão evidenciados nas políticas 

                                                        
2  A partir deste ponto do texto optou-se pela enunciação na forma verbal 

impessoal para marcar as discussões trazidas pela pesquisa. 
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públicas educacionais vigentes e na indicação de serviços próprios ou de 

apoio especializado para os estudantes surdos que optam pelo 

Bilinguismo, manifestado em escolas bilíngues, classes bilíngues e na 

escola inclusiva bilíngue.  

De acordo com as políticas públicas educacionais inclusivas, aos 

estudantes surdos é garantido o direito de frequentar o ensino comum, na 

escola inclusiva, espaço onde sua diferença deve ser respeitada. 

Importante destacar que os estudos apontam a surdez como diferença, não 

podendo, assim, ser compreendida de uma única forma. Nesse sentido, 

entende-se a surdez do ponto de vista da heterogeneidade, produzindo-se 

várias formas de reconhecer o surdo na sua singularidade como sujeito 

social e como grupo, na sua heterogeneidade e nos modos de constituir-

se como sujeito de linguagem nas interações sociais. 

Na escola inclusiva, os estudantes surdos são público-alvo da 

Educação Especial e para eles é ofertado o AEE, serviço da Educação 

Especial que atua de forma complementar e/ou suplementar ao ensino 

comum. Esse serviço, levando em consideração o seu caráter 

“especializado”, também deve direcionar suas práticas a partir de uma 

compreensão da diferença e da heterogeneidade desses sujeitos.  

Neste contexto, nota-se uma orientação bem marcada para o 

Bilinguismo nessas políticas. Entende-se que para os surdos falantes da 

Libras, a escola inclusiva tem uma organização que busca contemplar 

práticas bilíngues que, por consequência, também fundamentam as 

práticas do AEE. Porém, como o Bilinguismo nesse espaço, trata-se de 

uma “escolha”, pressupõe-se que há uma heterogeneidade da surdez que 

não o “escolheu” e, logo, caracteriza-se por não falar a Libras nas trocas 

interativas na escola inclusiva.  

Sendo o AEE também um direito do sujeito surdo, independente 

da sua heterogeneidade, questiona-se a forma como ele apresenta-se para 

os estudantes surdos não falantes da Libras. Assim, o objetivo geral deste 

trabalho é compreender os discursos sobre os sujeitos surdos não falantes 

da Libras nas políticas públicas educacionais inclusivas para entender as 

diretrizes de trabalho do AEE para esses sujeitos.  

Optou-se por enunciá-los como “surdos não falantes3 da Libras” 

pois compreende-se que, mesmo que o sujeito surdo não fale a Libras nas 

trocas interativas, prevalece com a condição de ser surdo. Entende-se que 

o fato dele não falar Libras não lhe dá “automaticamente” a condição de 

                                                        
3 Aqui entende-se a fala para além do ato fonoarticulatório, no sentido 

de interagir, comunicar-se, em uma língua.  
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ser um surdo oralizado ou deficiente auditivo, tampouco a condição de 

ouvinte, mesmo nos casos de uso de dispositivos auditivos eletrônicos.  

Fundamenta-se essa forma de enunciá-los por meio dos Estudos 

Culturais (LOPES, 2007), no intuito de afastá-los de um conceito de 

“corpo danificado” que necessita ser normalizado e aproximá-los de uma 

concepção de identidade. Assim, compreendem-se as identidades como 

plurais, múltiplas, que se transformam, que não são fixas e que podem ser 

até contraditórias e não prontas (SKLIAR, 2016). O surdo dentro de uma 

cultura ouvinte tem uma identidade reprimida, se rebela e se afirma diante 

da identidade original (PERLIN, 2004). 

Compreende-se como identidade cultural ou social o conjunto de 

características que permitem que os grupos sociais possam se definir 

como grupos, aquilo que são, mas que é inseparável daquilo que não são, 

das características que os tornam diferentes dos outros grupos (SILVA, 

1998). 

De acordo com Perlin (1998, p. 54), a identidade surda está em 

proximidade e necessidade com o outro igual, “[...] Os surdos são surdos 

em relação à experiência visual e longe da experiência auditiva [...]”. 

Dessa forma, assume-se neste trabalho um olhar sobre o surdo como um 

sujeito que vivencia o mundo por meio de experiências visuais, 

independente das “escolhas” linguísticas feitas por eles ou para eles por 

suas famílias, que na maioria das vezes são ouvintes. Assume-se 

independentemente se tais “escolhas” foram feitas com prévio 

esclarecimento, se estabelecem trocas dialógicas ou não com o discurso 

majoritário, o biológico/clínico, ou com discurso socioantropológico. 

Surdos são surdos porque compartilham de uma mesma experiência: a 

experiência visual.   

Importante ressaltar que o foco deste trabalho não é problematizar 

se a escola inclusiva está oportunizando ou construindo uma educação 

efetivamente bilíngue. Muito embora essa questão seja colocada em voga 

durante as discussões propostas aqui. Mas sim, objetiva-se discutir os 

pressupostos da escola inclusiva, ou seja, uma educação que contemple a 

todos nas suas singularidades, incluindo a singularidade linguística. De 

acordo com Ropoli et al. (2010, p. 7), a inclusão “[...] questiona a fixação 

de modelos ideais, a normalização de perfis específicos de alunos”, 

acrescenta que em uma escola com fundamentação inclusiva “[...] não se 

elege uma identidade como norma privilegiada em relação às demais”. 

Conforme a autora: 

 
A educação inclusiva questiona a artificialidade 

das identidades normais e entende as diferenças 
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como resultantes da multiplicidade, e não da 

diversidade, como comumente se proclama. Trata-

se de uma educação que garante o direito à 

diferença e não à diversidade, pois assegurar o 

direito à diversidade é continuar na mesma, ou seja, 

é seguir reafirmando o idêntico (ROPOLI, et al., 

2010, p. 8). 

 

Assim, compreende-se que o espaço inclusivo é um lugar que 

acolhe o heterogêneo, em que os sujeitos manifestam as suas 

especificidades e elas são levadas em consideração na condução das 

práticas pedagógicas. Nesse sentido, tomando-se a escola inclusiva como 

o espaço das diferenças, de manifestação da heterogeneidade humana, 

incluindo a heterogeneidade linguística, deseja-se entender como a 

heterogeneidade do surdo não falante da Libras é compreendida e 

direcionada nas práticas pedagógicas do AEE. 

Muitas questões pairam sobre essa problemática, sobretudo, 

porque deve-se considerar que um sujeito surdo que não optou pelo 

Bilinguismo é envolvido por especificidades linguísticas que implicam 

diretamente na apropriação e desenvolvimento da linguagem, que por sua 

vez, é fundamental para mediar as situações de aprendizagem na escola.  

Reconhecendo essa questão como um problema de uso da 

língua(gem) nas práticas sociais do contexto educativo inclusivo e que 

essas reverberam diretamente nas demais práticas sociais dos sujeitos 

surdos, é que se justifica o desejo de compreendê-la a partir da perspectiva 

da Linguística Aplicada (doravante LA). 

Na LA, como área de produção do conhecimento no contexto dos 

estudos aplicados, destacam-se dois aspectos: a natureza do objeto de 

estudo, que de modo geral define-se como o estudo das práticas 

discursivas situadas, produzidas e circulantes na sociedade; bem como as 

temáticas para as diferentes esferas de atividade humana (OLIVEIRA, 

2016).  

Dentre as temáticas comumente abordadas em LA estão: 

Linguagem e Escola, Linguagem e Tecnologia, Linguagem e Identidade, 

entre outras. O que confirma cada vez mais que os objetos de estudo da 

LA são remetidos para as relações entre língua(gem) e atividade humana. 

Dessa forma, é difícil essas temáticas serem abordadas por uma única 
disciplina, mas sim de uma forma inter/trans/indisciplinar, sendo essa a 

condição dos estudos aplicados à LA (OLIVEIRA, 2016). 

Assim, os conhecimentos produzidos em LA necessitam de uma 

concepção de língua(gem) que fundamente o estudo de práticas 
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específicas de uso da língua(gem) em contextos também específicos 

(SIGNORINI, 1998), como o estudo da língua como sistema de 

comunicação, com produção advinda das diversas atividades sociais e 

culturais em que os sujeitos estão inseridos (PENNYCOOK, 2010). 

Assim, a LA está envolvida com língua(gem) e educação, dois 

aspectos que confluem e são essencialmente políticos da vida. Sociedades 

desiguais e dominadas por culturas e ideologias hegemônicas limitam as 

possibilidades de reflexão sobre o mundo e, por consequência, as 

possibilidades de mudança. A aprendizagem de línguas está intimamente 

relacionada à manutenção dessas questões no que diz respeito às 

possibilidades de mudá-las (PENNYCOOK, 1998). 

Dessa forma, é função da LA examinar a base ideológica do 

conhecimento produzido e a partir de uma perspectiva crítica ser mais 

sensível às questões sociais, culturais e políticas que envolvem esse 

estudo. Nesse sentido, para além de criticar, ela também contribui para a 

transformação, atuando como um projeto político com vistas à mudança 

(PENNYCOOK, 1998).  

De acordo com Moita-Lopes (2010), a LA parte de uma visão 

inter/trans/indisciplinar, pois busca compreender os problemas com os 

quais as pessoas se deparam ao usar a língua(gem) na prática social e no 

contexto de ação, nas diferentes disciplinas que possam esclarecer 

teoricamente a questão em voga. É com essa perspectiva que esse trabalho 

se delineou: cruzando e aproximando fronteiras das/entre as disciplinas. 

Nesse sentido, busca-se produzir um conhecimento que dialogue com a 

vida, que questione a verdade única e construa uma ciência interessada e 

atravessada por valores, por meio do ato de conhecer (OLIVEIRA, 2016).  

Como suporte teórico-metodológico para a pesquisa em LA 

proposta neste trabalho, buscam-se subsídios nos escritos dos autores do 

Círculo de Bakhtin, que será descrito no capítulo I desta dissertação. Esse 

grupo de estudiosos é formado por pensadores russos que convergiam em 

discussões marxistas, representado principalmente por Bakhtin, 

Volochínov e Medvedev. Seus estudos contribuíram significativamente 

para as concepções de língua(gem), discurso, enunciado, relações 

dialógicas e sujeito, as quais são assumidas neste trabalho para as 

análises.  

Esta dissertação está organizada em seis capítulos. O primeiro e o 

segundo capítulos tratam dos caminhos teóricos-metodológicos utilizados 

para a materialização dessa pesquisa. O primeiro, por sua vez, enfoca nas 

questões teóricas, subsidiadas pelos escritos do Círculo de Bakhtin e dos 

Estudos Contemporâneos de Análise Dialógica do Discurso. Já o 
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segundo, apresenta o detalhamento do percurso metodológico para 

responder aos objetivos deste trabalho.  

O terceiro e quarto capítulo trazem a fundamentação teórica. O 

terceiro trata de esclarecer os aspectos que produzem a heterogeneidade 

da surdez, enquanto o quarto capítulo apresenta as interfaces da surdez 

com a educação.  

No quinto e sexto capítulos são apresentadas as análises deste 

trabalho. No quinto há uma revisão e análise das políticas públicas de 

Educação Inclusiva aplicadas ao contexto da educação de surdos. E, no 

sexto, as análises dos discursos dessas políticas por meio de 

representatividades dos sistemas de ensino do Estado de Santa Catarina 

nas esferas municipal, estadual e federal, enfatizando-se a 

proposta/política/diretriz de trabalho no AEE dos surdos falantes e não 

falantes da Libras, entrecruzadas com o discurso dos gestores que dão voz 

a essas políticas em cada esfera pesquisada. 
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CAPÍTULO I 

CAMINHOS PARA A MATERIALIZAÇÃO DA PESQUISA: O 

CÍRCULO DE BAKHTIN E OS ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS 

DE ANÁLISE DIALÓGICA DE DISCURSO 

 

De acordo com Santos (2008), a ciência como prática social 

produz conhecimento em parceria com o mundo, contemplando-o e 

dialogando com a vida social e, assim, contribuindo para a sua 

transformação. É por esse caminho que a presente pesquisa pretende 

materializar-se. Para tanto, este capítulo tem o objetivo de apresentar ao 

leitor os caminhos teóricos-metodológicos utilizados por essa pesquisa 

para a reflexão sobre a temática apresentada nesta dissertação. 

Desta forma, este capítulo mostrará os principais conceitos do 

Círculo de Bakhtin e dos Estudos contemporâneos de Análise Dialógica 

do Discurso (doravante ADD) que fundamentaram teoricamente a análise 

dos dados e os encaminhamentos da pesquisa aplicados à temática 

estudada, sendo eles: língua(gem), discurso, enunciado, sujeito e relações 

dialógicas. Outras concepções importantes também serão apresentadas na 

medida em que esses conceitos vão se desdobrando durante o texto. 

Para compreender o pensamento bakhtiniano deve-se buscar 

entender não somente o pensamento de Bakhtin, mas de um grupo de 

intelectuais russos que dialogavam e compartilhavam de ideais marxistas 

no século XX, denominado Círculo de Bakhtin, do qual os que mais 

destacaram-se foram Bakhtin, Voloshínov e Medvedev (BRAIT; 

CAMPOS, 2015). Seus estudos deram contribuições importantes para 

vários campos do conhecimento como a literatura, a sociologia, a 

filosofia, assim como para a linguagem, que é o foco deste trabalho.  

Os pressupostos teóricos-metodológicos postulados pelo Círculo 

de Bakhtin e a Análise Dialógica do Discurso (ADD) permitem uma 

reflexão sobre a temática proposta por este estudo, a partir de uma 

dimensão social, na qual inscreve-se esta dissertação. Para tanto, busca-

se também suporte teórico-metodológico nos Estudos Contemporâneos 

ADD por meio de autores filiados a essa perspectiva, tais como: Brait e 

Campos (2015), Fiorin (2016), Grupo de Estudos dos Gêneros do 
Discurso (GEGe, 2009), Faraco (2010), Moura e Miotello (2016), Pereira 

(2016), Silveira, Rohling e Rodrigues (2012; 2010), Vargas (2013) entre 

outros.  
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De acordo com Pereira (2016) diversas pesquisas produzidas em 

Linguística e Linguística Aplicada estão buscando a investigação acerca 

da linguagem à luz dos escritos do Círculo de Bakhtin. Mesmo que as 

investigações partam de ângulos diferentes, elas convergem “[...] no 

reconhecimento da interação verbal como lócus de constituição da 

linguagem e do sujeito” (PEREIRA, 2016, p. 01, grifos do autor). Assim, 

essa pesquisa endereça-se para a sua materialização em torno de uma 

orientação dialógica. 

Este capítulo está organizado em cinco seções. As quatro 

primeiras seções serão destinadas ao esclarecimento dos conceitos 

elencados acima para a fundamentação teórica da análise dos dados. A 

última seção, por sua vez, propõe o diálogo entre os estudos do Círculo e 

a Surdez.   

 

1.1  UM OLHAR DIALÓGICO SOBRE A LÍNGUA(GEM)   

 

O método marxista proposto pelo Círculo, fundamentado na 

teoria de criação ideológica, vai ao encontro dos problemas relacionados 

à filosofia da linguagem, como bem apresenta o autor: 

 
[...] Um produto ideológico faz parte de uma 

realidade (natural ou social) como todo corpo 

físico, instrumento de produção ou produto de 

consumo; mas, ao contrário destes, ele também 

reflete e refrata uma outra realidade, que lhe é 

exterior. Tudo que é ideológico possui um 

significado e remete algo situado fora de si mesmo. 

Em outros termos, tudo que é ideológico é um 

signo. Sem signo não existe ideologia (BAKHTIN 

[VOLOSHÍNOV], 2014 [1929], p. 31, grifos do 

autor).  

 

O signo é ideológico por natureza e é ele que materializa a 

comunicação social. Ele surge para desempenhar uma função ideológica 

e permanece nela. Nas relações sociais, todo signo ideológico também é 

um signo linguístico, com marca de horizonte social e de índice de valor 

de determinada época ou grupo social. O que determina a refração do ser 

no signo ideológico é a luta de classes, ou seja, o confronto de interesses 

sociais (BAKHTIN [VOLOSHÍNOV], 2014 [1929]).  

Assim, compreender como o discurso, a linguagem, o enunciado, 

o signo linguístico e o próprio sujeito são saturados de ideologia e de 

outridade requer, dentre outras coisas, compreender como lhe é conferido 
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um valor. Esse conceito de “valor” pode ser encontrado nas obras do 

Círculo de diversas formas: “índice de valor”, “avaliação”, “valoração”, 

“axiologia”, “apreciação”. Dessa forma, o conceito de “valor” perpassa 

todos os outros conceitos, sendo fundamental para a constituição da 

linguagem, do signo linguístico, do sujeito, do enunciado, do discurso e 

da ideologia. Axiologias são compreendidas como os índices de valor, as 

valorações que a língua(gem), por ser um fenômeno social, adquire nas 

mais diversas interações humanas (BAKHTIN, 2014 [1929], 2015 [1979] 

e 2015[1963]; MEDVIÉDEV, 2012 [1928] VOLOCHÍNOV, 2013). 

A apreciação é entendida como a construção de um índice social 

de valor que materializa a ideologia no enunciado e possui relação com a 

significação, sendo que esta normalmente se materializa pela entoação. 

Assim, diz-se que o enunciado possui um caráter semântico-axiológico 

ao passo que toda semântica é sempre perpassada pela valoração do outro, 

que é externa, ou seja, social. Isto por que quando atribui-se um valor 

axiológico, ele é avaliado a partir do horizonte social ao qual o sujeito ou 

o enunciado encontram-se e  constituem-se. Todas as posições de 

avaliação em relação ao outro são sempre compreendidas como 

avaliações sociais/índices de valor, isto é, são sempre a externalização 

social da linguagem do sujeito e encontram-se no horizonte social 

historicamente constituído. E é essa avaliação do outro, pela linguagem 

que, por sua vez, também é valorada. Os sujeitos e os discursos que os 

perpassam constituem-se e saturam-se de ideologias e avaliações sociais 

(BAKHTIN, 2014 [1929], 2015 [1979] e 2015[1963]; MEDVIÉDEV, 

2012 [1928] VOLOCHÍNOV, 2013). 

Do ponto de vista filosófico, a língua(gem) não pode ser tomada 

como um objeto específico, isolada da realidade. Mas entendida a partir 

das esferas física, fisiológica e psicológica da realidade, bem como da 

relação social organizada. Sendo assim, a língua(gem) é tomada como um 

objeto amplo e complexo. Nesse caminho, a concepção de língua(gem) 

do Círculo de Bakhtin parte de elaborações críticas e de refutação de duas 

orientações de correntes filosóficas da linguagem da época, que a 

compreendem de forma isolada e delimitada: o subjetivismo idealista e o 

objetivismo abstrato (BAKHTIN [VOLOSHÍNOV], 2014 [1929]).  

De acordo com o Círculo, o subjetivismo idealista, uma 

tendência linguística-filosófica representada principalmente pelos 

trabalhos de Humboldt4, concebe a língua como uma atividade 

                                                        
4 Wilhelm Humboldt foi um dos principais representantes da tendência 

linguística-filosófica do subjetivismo idealista, influenciou significativamente a 
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materializada em atos individuais de fala, explicada a partir de leis 

psicológicas individuais. É compreendida também a partir de criações 

linguísticas semelhantes às manifestações artísticas, ou seja, de criações 

de caráter individual. A língua, nessa orientação, é um produto acabado, 

um instrumento para ser usado pelos indivíduos (BAKHTIN 

[VOLOSHÍNOV], 2014 [1929]). 

Nessa corrente, para o linguista, não interessa analisar fatores que 

determinam a forma ou fatos da língua, como questões físicas, políticas e 

econômicas, só interessa o sentido artístico de um determinado fato sobre 

ela. Assim, se entende que a língua não é um sistema linguístico acabado, 

mas sim, um ato de criação individual de fala. Não interessam as formas 

gramaticais ou o que é comum às enunciações de determinada língua, mas 

a realização estilística e as modificações das formas abstratas da língua. 

Portanto, ela é uma representação, uma expressão (BAKHTIN 

[VOLOSHÍNOV], 2014 [1929]).  

Já a orientação filosófica-linguística denominada de objetivismo 
abstrato, representada principalmente por Saussure5, tem seu objeto de 

estudo sobre o “[...] sistema nas formas fonéticas, gramaticais e lexicais 

da língua” (BAKHTIN [VOLOSHÍNOV], 2014 [1929], p. 79). Dessa 

forma, são os aspectos estruturais de uma língua (fonética, gramática, 

léxico) que dão unicidade a ela e a fazem ser compreendida por locutores 

integrantes de uma mesma comunidade. Ou seja, a língua é compreendida 

de forma deslocada da realidade e não importam as situações reais de 

interação, tampouco as motivações ideológicas envolvidas. Assim sendo, 

é entendida como um sistema de regras, em que o indivíduo deve tomá-

las e assimilá-las. Neste sentido, 

 
[...] A língua opõe-se ao indivíduo enquanto norma 

indestrutível, peremptória, que o indivíduo só pode 

aceitar como tal. No caso em que o indivíduo não 

integrasse nenhuma forma linguística enquanto 

norma peremptória, esta forma deixaria então de 

existir para ele como forma de língua para tornar-

se simples potencial de seu aparelho psicofísico 

individual. O indivíduo recebe da comunidade 

                                                        
linguística russa com seus inúmeros trabalhos (BAKHTIN [VOLOSHÍNOV], 

2014 [1929]). 
5 Ferdinand Saussure, da Escola de Genebra, foi fundador da tendência 

linguístico-filosófica do objetivismo abstrato. Linguista que atingiu popularidade 

e deu base à tendência e para os seus diversos discípulos (BAKHTIN 

[VOLOSHÍNOV], 2014 [1929]). 
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linguística um sistema já constituído, e qualquer 

mudança no interior deste sistema ultrapassa os 

limites de sua consciência individual (BAKHTIN 

[VOLOSHÍNOV], 2014 [1929], p. 81). 

 

Porém esse sistema linguístico, único e imutável 

sincronicamente, transforma-se no processo de evolução histórica, uma 

vez que a identidade normativa dos fonemas se apresentam de formas 

diferentes em diferentes épocas. Bakhtin (2014[1929]) critica a falta de 

lógica que esse modo de compreender a língua(gem) apresenta em seus 

postulados. Ora a língua apresenta-se como um sistema de regras 

imutável sincronicamente, ora é passível de transformação de forma 

diacrônica.  

Observam-se, assim, duas orientações contrastivas de 

pensamentos filosófico-linguístico. Enquanto a primeira compreende que 

a verdadeira substância da língua está no ato de criação individual, a 

segunda entende que está no sistema de formas normativas. Destaca-se o 

egocentrismo como norteador da primeira orientação, justificando-se pela 

influência do pensamento estético-filosófico do Romantismo, da época 

do Renascimento e Classicismo (séc. XVIII). Assim como a segunda 

orientação influenciada pelo pensamento filosófico do Racionalismo e 

Neoclassicismo (séc. XIX e XX) (BAKHTIN [VOLOSHÍNOV], 2014 

[1929]).  

A refutação ao subjetivismo idealista e o objetivismo abstrato, 

produzida pelo Círculo em seus escritos, diz respeito à enunciação, ou 

seja, ao produto, à expressão. Sendo assim, ela não pode ser considerada 

como um fenômeno individual, tampouco pode ser explicada pelas 

condições psicológicas e psico-fisiológicas de um falante singular. A 

enunciação é essencialmente social. Sendo assim, em uma perspectiva 

bakhtiniana, compreende-se língua(gem) da seguinte forma: 

 
[...] A verdadeira substância da língua não é 

constituída por um sistema abstrato de formas 

linguísticas nem pela enunciação monológica 

isolada, nem pelo ato psico-fisiológico de sua 

produção, mas pelo fenômeno social da interação 

verbal, realizado através da enunciação ou 

enunciações. A interação verbal constitui assim a 

realidade fundamental da língua (BAKHTIN 

[VOLOSHÍNOV], 2014 [1929], p. 127, grifos do 

autor).  

 



37 

 

Dessa forma, compreender a língua(gem) requer estudar as 

relações entre a interação concreta e a situação extralinguística associada 

ao contexto social mais amplo. É considerar que a língua é viva e evolui 

no processo histórico na própria comunicação verbal. Conforme esse 

entendimento de língua(gem), o Círculo de Bakhtin propõe a seguinte 

ordem metodológica para o seu estudo:  

 
1. As formas e os tipos de interação verbal em 

ligação com as condições concretas em que se 

realiza. 

2. As formas distintas enunciações, dos atos de fala 

isolados, em ligação estreita com a interação de que 

constituem os elementos, isto é as categorias de 

atos de fala na vida e a criação ideológica que se 

prestam a uma determinação pela interação verbal. 

3. A partir daí, exame das formas da língua na sua 

interpretação linguística habitual. (BAKHTIN 

[VOLOSHÍNOV], 2014 [1929], p. 129). 

 

 

A língua(gem) entendida como um fenômeno essencialmente 

social não permite enxergar a língua como um sistema estável de 

abstrações científicas, uma vez que a abstração não dá conta da realidade 

concreta da língua. A língua se constitui ininterruptamente nas interações 

sociais entre os locutores. Assim, as leis que a regem são puramente 

sociológicas e ligam-se à língua os conteúdos e valores ideológicos. Da 

mesma forma, a língua não pode ser considerada um ato individual, uma 

vez que a enunciação só se efetiva entre os falantes, por isso a estrutura 

da enunciação é puramente social (BAKHTIN [VOLOSHÍNOV], 2014 

[1929], p. 123).  

 

1.2 UM OLHAR DIALÓGICO SOBRE O DISCURSO  

 

A partir da concepção de língua(gem) apresentada pelo Círculo 

de Bakhtin, é importante também para este estudo compreender o 

conceito de discurso. Para esses estudiosos, “A forma e o conteúdo estão 

unidos no discurso, entendido como fenômeno social - social em todas as 

esferas da sua existência e em todos os seus momentos [...]” (BAKHTIN, 

2002 [1975], p.71). Isso mostra que, assim como a concepção de 

língua(gem), o discurso também apresenta um caráter essencialmente 

social.  
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Bakhtin explica que o discurso é um fenômeno social que está 

sempre atravessando o exterior. Portanto, analisar o discurso não deve 

restringir-se à análise de conteúdo, parafraseá-lo ou retomá-lo, uma vez 

que o fazendo assim “[...] dispensa a necessidade de se ocupar com as 

análises temáticas do romance, anula o próprio problema em si e permite 

limitar-se simplesmente às suas análises temáticas” (BAKHTIN, 2002 

[1975], p.72). Assim, o discurso deve sempre ser compreendido também 

como semântico-expressivo, uma vez que atravessa os sentidos que 

constituem os elementos da língua, mas que não se limitam a estes, e 

ganham sentido no momento da interação (BAKHTIN, 2002 [1975]).  

Nesse caminho, a análise do discurso vai para além da temática. 

Para o autor, o discurso apresenta como características três amplitudes: o 

fenômeno pluriestilístico, o plurilíngue e o plurivocal. O discurso é 

pluriestilístico, uma vez que apresenta uma diversidade de estilos, 

considerando que quem o enuncia advém de diferentes gerações, extratos 

sociais, comunidades sociais e situações de interação. É plurilíngue, pois 

os sujeitos podem apresentar diferentes línguas no sentido social, a língua 

das ruas, das diferentes gerações, extratos sociais, faixa etárias. É 

plurivocal, uma vez que é atravessado por diferentes vozes sociais 

(BAKHTIN, 2002 [1975]). Importante pontuar que o conceito de voz, nas 

discussões do Círculo, é compreendido como um constructo semântico-

axiológico-ideológico de dizer no, para e com o mundo (BAKHTIN, 

2015 [1963]). 

Sendo assim, o discurso no encontro com outro discurso sempre 

terá uma participação de interação viva e tensa (BAKHTIN, 2002 [1975]). 

A ideia de discurso propõe uma dialética que se torna concreta nas 

práticas sociais, que envolvem atores, ações, trocas simbólicas, que 

manifestam e produzem sentidos. Por isso não cabe uma análise do ponto 

de vista formal, ou seja, gramatical e literal, pensando em um falante 

ideal, mas sim articulada ao contexto histórico e social desse sujeito 

(MOURA, MIOTELLO, 2016). Dessa forma: 

 
Ela se volta para a constituição concreta de 

sentidos, o que revela intencionalidades, interesses 

particulares, convenções e outras determinações 

vindas de uma dada estrutura social. Em resumo, a 

concepção dialógica volta-se para a análise dos 

discursos realizados por e entre falantes que são 

parte de uma dada sociedade. Esses atos são 

determinados por regras e convenções socialmente 

definidas que incidem sobre a escolha de palavras, 

expressões, proposições, proposições, estruturas e 
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processos linguísticos sem prejuízo da criatividade 

linguística. (MOURA, MOTELLO, 2016, p.148).  

 

Uma concepção de dialógica de discurso parte de uma ação 

linguística com sentidos produzidos em um determinado contexto social 

para, então, determinar a função, instauração e manutenção dos eventos 

significativos que acontecem em determinados contextos, ou seja, é 

inerente às práticas sociais. São nas próprias práticas sociais, nas suas 

diferentes esferas, nos seus diferentes momentos, que são determinadas 

as restrições, as regulações, as relações de forças, de exclusão, de 

dominação, que determinam e justificam as práticas linguísticas 

(MOURA, MOTELLO, 2016). 

A orientação dialógica também é um fenômeno inerente ao 

discurso dentro da perspectiva bakhtiniana, uma vez que o discurso é 

vivo, estando em relação de forma mútua e constante com outros 

discursos (FIORIN, 2016). Nesse olhar, a linguagem ganha vida na 

comunicação dialógica dos sujeitos que a usam. Nas palavras do autor, 

“[...] Toda a vida da linguagem, seja qual for o seu campo de emprego (a 

linguagem cotidiana, a prática, científica, a artística, etc.), está 

impregnada de relações dialógicas” (BAKHTIN, (2015 [1963], p.209).  

No olhar bakhtiniano: 

 
[...] a língua, em sua totalidade concreta, viva, em 

seu uso real, tem a propriedade de ser dialógica. 

Essas relações dialógicas não circunscrevem ao 

quadro estreito do diálogo face a face que é apenas 

uma forma composicional, em que elas ocorrem. 

Ao contrário, todos os enunciados no processo de 

comunicação, independentemente de sua 

dimensão, são dialógicos. Neles, existe uma 

dialogização interna da palavra, que é perpassada 

sempre pela palavra do outro, é sempre e 

inevitavelmente também a palavra do outro. Isso 

quer dizer que o enunciador, leva me conta o 

discurso de outrem, que está presente no seu. Por 

isso, todo discurso é inevitavelmente ocupado, 

atravessado, pelo discurso alheio. O dialogismo são 

as relações de sentido que se estabelecem entre dois 

enunciados (FIORIN, 2016, p. 22).  

 

Dessa forma, é fundamental que se estabeleçam as relações 

dialógicas para entender o sentido do discurso, levando em consideração 
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que todo discurso é valorativo e atravessado por ideologias, de acordo 

com as ideias do Círculo.  

De acordo com Bakhtin (2002 [1975], p. 86), todo discurso 

concreto, isto é, a enunciação, encontra sempre o objeto para o qual está 

voltado, que pode estar já estar “[...]desacreditado, contestado, avaliado, 

envolvido por sua névoa escura ou, pelo contrário, iluminado pelos 

discursos de outrem que já falaram sobre ele”. Nesse sentido, o objeto 

estará sempre associado a ideias, pontos de vista, apreciações, entonações 

de outros. Assim, voltado para esse objeto, o discurso o adentra, 

influenciado dialogicamente pelas perturbações, tensões, julgamentos, 

entonações desses outros discursos. Entrelaça-se nessas interações 

complexas, de modo a fundir-se com alguns, isolar-se ou cruzar-se com 

outros e, dessa maneira, vai se constituindo” (BAKHTIN, 2002 [1975]).  

Por isso é importante considerar que todo discurso que fala 

acerca de qualquer objeto não está direcionado para a realidade em si, mas 

para os discursos que circulam dentro dessa realidade. É no diálogo entre 

as palavras que se constituem outras palavras, que estarão rodeadas por 

outras palavras (FIORIN, 2016). Isso por que o enunciado existente surge 

a partir de um determinado momento social e histórico, assim é 

impossível não se influenciar dos diversos “fios dialógicos existentes” 

que são tecidos pela ideologia que cerca um determinado objeto que se 

enuncia. O diálogo existente advém desses diálogos como 

prolongamento, como réplica. Como explica o autor: 

 
A concepção do seu objeto, por parte do discurso, 

é um ato complexo: qualquer objeto 

"desacreditado" e "contestado" é aclarado por um 

lado e, por outro, é obscurecido pelas opiniões 

sociais multidiscursivas e pelo discurso de outrem 

dirigido sobre ele. É neste jogo complexo de claro-

escuro que penetra o discurso, impregnando-se 

dele, limitando suas próprias facetas semânticas e 

estilísticas. A concepção do objeto pelo discurso é 

complicada pela "interação dialógica" objeto com 

os diversos momentos da sua conscientização e de 

seu desacreditamento sócio-verbal (BAKHTIN, 

2002 [1975], p.86). 
 

Assim, infere-se que o discurso se dá por meio das relações 

dialógicas e elas são o núcleo para tornar possível a análise dos discursos 

que orbitam em torno do objeto. Nesse sentido, não se pode dizer que 

relações dialógicas são as trocas de turno entre sujeitos que estão face a 
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face, mas, para além disso, são as relações de sentido e valores produzidas 

pelos enunciados na materialidade dos discursos (BAKHTIN, 2002 

[1975]. 

Segundo Bakhtin (2014 [1975]), outro aspecto teórico a ser 

considerado para a compreensão do discurso é a sua estratificação 

advinda de forças sociais. Essas forças sociais podem ser centrípetas, ou 

seja, de unificação e homogeneização; ou centrífugas, de desunificação e 

heterogeneidade. Cada enunciado concreto constitui o ponto de aplicação 

seja dessas forças, como explica o autor:  

 
Os processos de centralização e descentralização, 

de unificação e de desunificação cruzam-se nesta 

enunciação, e ela basta não apenas à língua, como 

sua encarnação discursiva individualizada, mas 

também ao plurilinguismo, tornando-se seu 

participante ativo. Esta participação ativa de cada 

enunciação define para o plurilinguismo vivo o seu 

aspecto linguístico e o estilo da enunciação, não em 

menor grau do que sua pertença ao sistema 

normativo-centralizante da língua única. Cada 

enunciação que participa de uma "língua única" 

(das forças centrípetas e das tendências) pertence 

também, ao mesmo tempo, ao plurilinguismo 

social e histórico (às forças centrífugas e 

estratificadoras) (BAKHTIN, 2014 [1975], p.82). 

 

As forças centrípetas, que se voltam para a uma “língua única”, 

atuam imersas ao plurilinguismo real. Elas estratificam e contradizem a 

realidade, caminhando ao lado das forças centrífugas, isso demonstra não 

só um caráter estático, mas dinâmico da língua, e como são opostas, 

provocam tensão na vida verbal (BAKHTIN, 2014 [1975]). Com esses 

conceitos desvela-se que a circulação das vozes nas práticas sociais 

discursivas submete-se ao poder, ou seja, não há neutralidade nesse jogo. 

Neste jogo de vozes sempre há dimensão política, por isso “[...] não se 

diz o que se quer, quando se quer, como se quer” (FIORIN, 2016, p.36). 

Importante também para entender discurso em suas 

características teórico-conceituais é considerar as correlações entre tema 

(sentido) e significação nas práticas discursivas. O tema está associado ao 

sentido completo da enunciação. O tema, assim como a própria 

enunciação, é único, individual e não reiterável. Nas palavras de Bakhtin 

[Voloshínov] (2014 [1929], p.133)“[...] ele se apresenta como a expressão 

de uma situação histórica concreta que deu origem à enunciação”.  
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Neste sentido, infere-se que ele é determinado não só pelas 

formas linguísticas, mas também pelos elementos não verbais de 

determinada situação. Assim, quando se perdem elementos de uma 

situação, não se está apto a compreender a enunciação da mesma forma 

como se estivesse perdido as palavras mais importantes. Pode-se dizer, 

então, que o tema é concreto, assim como o momento histórico a que 

pertence e que, por sua vez, a enunciação, em uma amplitude histórica e 

concreta, apresenta um tema (BAKHTIN [VOLOSHÍNOV], 2014 

[1929]).  

Além do tema e mais especificamente em seu interior, a 

enunciação também é dotada de significação.  Sendo assim, de acordo 

com o Círculo, a significação, diferentemente do tema, é compreendida 

como: 

 
[...] elementos da enunciação que são reiteráveis e 

idênticos cada vez que são repetidos. 

Naturalmente, esses elementos são abstratos: 

fundados sobre uma convenção, eles não têm 

existência concreta independente, o que não os 

impede de formar uma parte inalienável, 

indispensável da enunciação (BAKHTIN 

[VOLOSHÍNOV], 2014 [1929], p.134, grifos do 

autor). 

 

Assim, entende-se que o tema na enunciação é essencialmente 

irredutível para a análise do discurso, já a significação da enunciação 

pode ser analisada a partir dos elementos linguísticos que compõe 

associados ao conjunto de suas significações. Mais especificamente, o 

tema é um sistema de signos dinâmico e complexo, que se adequa às 

condições de um determinado momento histórico, já a significação é um 

dispositivo técnico para que o tema se realize. Não há significação sem 

tema e o contrário também é (BAKHTIN [VOLOSHÍNOV], 2014 [1929], 

p.134).  

 

1.3 UM OLHAR DIALÓGICO SOBRE O ENUNCIADO  

 

Outro ponto importante a se destacar é que a materialidade do 

discurso se dá por meio da enunciação, por isso também a importância de 

desvelar também esse conceito neste trabalho. O enunciado é a unidade 

material da comunicação discursiva, uma vez que o ele só existe na forma 
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de enunciações concretas, determinadas pelos sujeitos do discurso. Como 

esclarece o autor:  
O discurso sempre está fundido em forma de 

enunciado pertencente a um determinado sujeito do 

discurso, e fora dessa forma não pode existir. Por 

mais diferentes que sejam as enunciações pelo seu 

volume, pelo conteúdo, pela construção 

composicional, elas possuem como unidade de 

comunicação discursiva peculiaridades estruturais 

comuns e antes de tudo limites absolutamente 

precisos. Esses limites, de natureza especialmente 

substancial e de princípio, precisam ser 

examinados minuciosamente (BAKHTIN, 2015 

[1979] p. 274).  

 

Dessa maneira, o enunciado, como unidade da comunicação 

discursiva, ganha limites na alternância dos sujeitos do discurso. Ele tem 

um início e um fim no enunciado do outro e é sempre responsivo a outro 

enunciado. O enunciado, como uma unidade real e não convencional, tem 

seu limite nessa alternância nos diversos campos de atividade humana a 

depender das funções exigidas da linguagem no contexto e das diferentes 

condições e situações comunicativas. Assim como, de acordo com a 

natureza da atividade, ganha diferentes formas (BAKHTIN, 2015 

[1979]). 

Segundo o autor, o enunciado deve ser visto como uma resposta 

aos enunciados que o precedem. Essa resposta pode rejeitar, confirmar, 

completar, enfim, de alguma forma os levar em consideração. Por isso, o 

enunciado é sempre responsivo na comunicação discursiva. Dessa forma, 

ele não é determinado somente pelo conteúdo semântico-objetal, mas 

também pelo enunciado dos outros em relação ao mesmo tema, ao qual 

ele responde (BAKHTIN, 2015 [1979]).   

Na interação discursiva, além dos precedentes, o enunciado 

também está relacionado aos subsequentes, ou seja, ele se constrói 

levando-se em consideração a atitude responsiva do outro. Por isso, há 

tamanha importância do papel do outro na construção do enunciado. Aí 

se evidencia outro traço constitutivo do enunciado: o seu endereçamento.  

O enunciado sempre terá um destinatário e é como o falante o percebe, o 
representa e é representado pelos demais destinatários em determinado 

campo de atividade humana, que determinará sua composição quanto ao 

estilo. Como consequência, será caracterizado como um determinado 

gênero do discurso (BAKHTIN, 2015 [1979]). 
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De acordo com Bakhtin (2015 [1979]), isso pode ser observado 

no diálogo real, em que se alternam as enunciações dos interlocutores, 

produzindo réplicas. Cada réplica, independente de ser breve ou 

fragmentada, apresenta uma conclusibilidade específica e exprime uma 

posição do falante que requer uma resposta, em que também pode 

apresentar uma posição responsiva. Essa conclusibilidade que assegura 

uma possibilidade de resposta é determinada por três fatores, a saber: 

“Exauribilidade do objeto e do sentido; 2) projeto de discurso ou vontade 

de discurso do falante; 3) formas típicas composicionais e de gênero do 

acabamento” (BAKHTIN, 2015 [1979] p.281). 

Para o Círculo, o mais importante dentre esses fatores é o gênero 

escolhido para o enunciado, pois a vontade discursiva do falante se realiza 

pela escolha de determinado gênero, bem como levando em consideração 

as temáticas da situação concreta de comunicação discursiva e pelos seus 

participantes. Nas palavras do autor: 

 
Falamos apenas através de determinados gêneros 

do discurso, isto é, todos os nossos enunciados 

possuem formas relativas estáveis e típicas de 

construção do todo. Dispomos de um rico 

repertório de gêneros de discurso orais (e escritos). 

Em termos práticos, nos os empregamos de forma 

segura e habilidosa, mas em termos teóricos 

podemos desconhecer inteiramente a sua 

existência. Até mesmo no bate-papo mais 

descontraído e livre nós moldamos o nosso 

discurso por determinadas formas de gênero, às 

vezes padronizadas e estereotipadas, às vezes mais 

flexíveis, plásticas e criativas (a comunicação 

cotidiana também dispõe de gêneros criativos) 

(BAKHTIN, 2015 [1979] p.282, grifos do autor).  

 

Outro elemento importante que constitui o enunciado é o estilo. 

É ele que determina a composição do gênero, é um elemento expressivo 

e diz respeito à relação subjetiva de emoção e valor que o falante 

estabelece com o conteúdo do objeto e com o sentido do enunciado. Essa 

relação valorativa também interfere na escolha dos recursos lexicais, 

gramaticais e de composição do enunciado. São os recursos linguísticos 

que o falante escolhe com base em um juízo de valor das situações 

(BAKHTIN, 2015 [1979]).  

Nas palavras do autor, a “[...] a emoção, o juízo de valor, a 

expressão é estranha à palavra da língua e surgem unicamente no processo 
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de seu emprego vivo em um enunciado concreto” (BAKHTIN, 2015 

[1979] p.292). Ou seja, o processo de escolha da palavra para a construção 

do enunciado não tem base somente na lexicografia, mas nos outros 

enunciados semelhantes aos nossos com relação ao tema, composição, 

estilo.  

 

1.4 O SUJEITO: UM OLHAR DIALÓGICO 

 

Torna-se fundamental para este estudo de ancoragem bakhtiniana 

e dos estudos dialógicos do discurso, a compreensão do conceito de 

sujeito. Para iniciar a discussão, Bakhtin (2015 [1979], p. 21) afirma que: 

 
Quando contemplo no todo um homem situado fora 

e diante de mim, nossos horizontes concretos 

efetivamente vivenciáveis não coincidem. Porque 

em qualquer situação ou proximidade que esse 

outro que contemplo possa estar em relação a mim, 

sempre verei e saberei algo que ele, da sua posição 

fora e diante de mim, não pode ver: as partes de seu 

corpo inacessíveis ao seu próprio olhar -  cabeça, o 

rosto, a sua expressão -, o mundo atrás dele, toda 

uma série de objetos que, em função dessa ou 

daquela relação de reciprocidade entre nós, são 

acessíveis a mim e inacessíveis a ele. Quando nos 

olhamos, dois diferentes mundos se refletem na 

pupila dos nossos olhos. Assumindo a devida 

posição, é possível reduzir-se ao mínimo essa 

diferença de horizontes, mas para eliminá-lo 

inteiramente urge fundir-se em um todo único e 

tornar-se uma pessoa só.  

 

A partir disso, o autor constrói a ideia de exotopia/excedente de 

visão, ou seja, aquilo que é de conhecimento, de posse de um sujeito 

presente e diante da face de outro sujeito, condicionado pela sua 

singularidade e insubstitutibilidade com relação ao seu lugar no mundo. 

Uma vez que o lugar, o momento, as circunstâncias em seu entorno, são 

únicas, ou seja, é uma situação irrepetível, todos os outros indivíduos 

estão fora dele.  

Esse horizonte de distanciamento concreto pertence somente a 

esse indivíduo. É a partir dele que o indivíduo se constitui, pela visão do 

outro, revelando assim as características fundacionais do conceito de 
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sujeito: o “eu-para-mim”, “o-para-o-outro” e “o-outro-para-mim” 

(BAKHTIN, 2015 [1979]). 

Assim, entende-se que o “eu” só se constitui na relação 

intersubjetiva com o outro, uma vez que o outro ao interagir com o sujeito 

atua mediante uma opinião que é exterior a ele, ou seja, a partir de seu 

horizonte social avaliativo. Esse horizonte é social, pois as suas opiniões, 

crenças e valores não surgem do nada, elas têm raízes na sociedade, nos 

grupos sociais do qual participa, e também é avaliativo, porque de 

maneira contínua avalia os discursos dos outros atribuindo-lhe valores.  

Nesse contexto, a alteridade torna-se fundamental para a 

constituição do sujeito, uma vez que as opiniões, valores, visões de 

mundo se “alteram” nas relações sociais entre os sujeitos, nas relações 

dialógicas com o outro. Desse modo, compreende-se que a identidade e 

individualidade do sujeito não são constituídas de maneira isolada, mas 

na relação com a alteridade (SILVEIRA, ROHLING, HAMMES, 2012). 

Torna-se importante também para compreender a constituição do 

conceito de sujeito, considerar a relação espaço-tempo que envolve a 

produção de seus discursos, ou seja, o cronotopo. Bakhtin (2002 [1975]) 

conceitua como a expressão de um grande tempo, considerando o espaço 

social e o tempo histórico das relações estabelecidas pelo sujeito. O 

cronotopo relaciona-se às transformações e acontecimentos de 

determinado espaço-tempo. Também podem ser múltiplos: os cronotopos 

podem coexistir, incorporar-se uns ao outro, opor-se ou inter-relacionar 

de forma complexa. A cada tempo histórico, em determinado espaço 

social, há uma nova concepção de diferente de sujeito, uma vez que ocupa 

um espaço e tempo único (GEGe, 2009). 

Severo (2008) argumenta que o sujeito subjacente à concepção 

bakhtiniana de língua(gem),  não é autônomo na criação da própria 

língua(gem), ao contrário, ele a constitui na relação com o outro, e essa 

relação é atravessada por diferentes formas de língua(gem) de acordo com 

práticas socais, esferas de atividade humana, tempo histórico e espaço 

social, onde está inserido. Por detrás dessa visão de língua(gem) está a 

visão de mundo que é prenhe das relações intersubjetivas, fundamentais 

nas relações de poder. Também de acordo com essa concepção, ele é 

caracterizado pela responsabilidade e responsividade, uma vez que ao 

mesmo tempo em que é responsável pelos enunciados que diz, também 

seus enunciados sempre atuam como resposta ao outro (GEGe, 2009). 

Corroborando com essa discussão, Vargas (2013) diz que 

considerando a língua(gem) como dialógica, as relações dialógicas são 

composta pelas relações de sentido que se estabelecem por meio dos 

enunciados, e é nessa interação verbal que os sujeitos se constituem 
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socialmente, ou seja, na relação com o outro. “[...]o sujeito se constitui no 

interior da heteroglossia e de sua dialogização” (VARGAS, 2013, p. 288).  

 

1.5 OS ESTUDOS DO CÍRCULO E OLHAR SOBRE A SURDEZ   

 

A entrada dos estudos do Círculo de Bakhtin no campo da surdez 

não é algo novo. Isso ocorreu principalmente a partir do início deste 

século em função da ampliação das pesquisas na área da surdez como 

diferença linguística. Entre esses estudiosos estão: Bagarollo (2014); 

Campus (2012); Cruz (2013); Daroque (2012); França; Guarinello 

(2007); Giroto (2013); Gesueli (2012) (2014); Lacerda (1998); Lodi 

(2012); Padilha (2009); Sales (2012); Santana (2015). Dessa forma, a 

presente pesquisa também visa contribuir com esse grupo de 

pesquisadores.   

No que se refere aos estudos da linguagem no campo da surdez6, 

pode-se observar diferentes formas de concepção de língua e também de 

sua relação com a constituição do sujeito surdo. Pretende-se aqui discutir 

essas questões a partir das filosofias educacionais estabelecidas para os 

surdos: a Oralismo, a Comunicação Total e o Bilinguismo7, ou seja, como 

elas foram (e ainda estão) atravessadas por concepções de língua(gem) 

que ainda se baseiam no subjetivismo idealista e no objetivismo abstrato, 

mostrando também a visão que caracteriza sua constituição a partir de 

uma orientação dialógica. 

No que diz respeito ao discurso a partir de uma visão dialógica, 

bem como os conceitos que se desdobram a partir dele, a ideia é que 

contribuam na fundamentação teórica para o presente estudo. Assim, 

visando-se à compreensão e desvelamento dos discursos políticos e 

pedagógicos que circulam socialmente na esfera de atividade humana 

educacional acerca da educação dos surdos na perspectiva da educação 

inclusiva.  

Esses discursos ancoram e constituem as práticas educacionais 

na escola comum para esses sujeitos. Assim entender as vozes sociais que 

os produzem, os discursos precedentes, os sentidos, os juízos de valor e 

ideologias nos quais estão intimamente relacionados, possibilitará 

compreender as práticas educacionais oportunizadas para esses sujeitos. 

Além disso, como a concepção de sujeito e língua(gem) que atravessam 

                                                        
6 No capítulo IV as questões históricas sobre a educação de surdos serão 

aprofundadas. 
7 No capítulo IV as filosofias educacionais de Educação de Surdos serão 

abordadas especificamente. 
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tais práticas e justificam ser como elas se apresentam, principalmente, no 

que diz respeito aos surdos não falante de língua de sinais, que é o que se 

propõe neste trabalho.  

Considerar as relações dialógicas que atravessam os discursos 

produzidos sobre os surdos na escola inclusiva também é fundamental em 

um estudo de orientação dialógica, pois compreende-se que essas relações 

não se limitam apenas aos enunciados ditos entre sujeitos face a face. Para 

além disso, essas relações são manifestadas nos discursos políticos e 

pedagógicos, materializados nos diferentes gêneros discursivos que 

fundamentam e encaminham as práticas educacionais para esses sujeitos 

e que estão prenhes de opiniões, ideias, avaliações, apreciações, tensões, 

julgamentos, contradições, em constante diálogo com outros discursos.  

Essas reflexões contribuirão para compreender a inclusão do 

estudante surdo não falante da Libras em sua singularidade, no tempo e 

espaço histórico que ocupa na escola inclusiva. Levando em consideração 

que a realidade linguístico-social é heterogênea, é impossível que um 

sujeito absorva apenas uma voz social, sendo perpassado continuamente 

por diversas vozes.  

Dessa forma, o discurso não pode ser compreendido como 

verbalmente uno, mas sim imerso em inúmeras vozes sociais, com seus 

diversos encontros e entrechoques. O mundo interior do sujeito é povoado 

de diversas vozes sociais, em suas diversas relações de consonância e 

dissonância, que estão contínuo movimento, sendo um contínuo devir à 

interação socioideológica (FARACO, 2010). 
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CAPÍTULO II 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A metodologia tem como função primária demonstrar os 

caminhos que o pesquisador trilhou para responder os objetivos do 

estudo. Desta forma, este capítulo tem o objetivo de apresentar os 

caminhos escolhidos para a materialização dessa pesquisa.  

Assim, na primeira seção, será apresentada a tipificação da 

pesquisa, evidenciando o caráter qualitativo. Essa seção estará 

subdividida em três subseções, onde irão constar as escolhas, etapas e 

detalhamentos metodológicos para obtenção dos dados da pesquisa. Ao 

final, será apresentado um quadro com o objetivo de mostrar ao leitor uma 

visão geral dos movimentos da pesquisa até chegar nos encaminhamentos 

e reflexões finais.  

Importante ressaltar que os delineamentos das análises e 

discussões da pesquisa não terão um capítulo à parte, pois ocorrerão 

durante o processo de construção. Portanto, estarão diluídas no texto, 

estabelecendo-se assim relações dialógicas entre os discursos trazidos 

para a discussão. Em outras palavras, o discurso construído por meio 

dessa pesquisa será construído na relação mútua com outros discursos, 

através da participação de interação viva e tensa (BAKHTIN, 

2014[1975]).  

 

2.1 TIPIFICAÇÃO DA PESQUISA  

  

 O tipo de estudo escolhido para trilhar esse caminho é subsidiado pela 

abordagem qualitativa, sendo que “[...] a pesquisa qualitativa surgiu na 

antropologia de maneira mais ou menos naturalística e na sua tradição 

antropológica ficou conhecida como investigação etnográfica” (LARA; 

MOLINA, 2011, p.124). Assim, a pesquisa qualitativa tem o ambiente 

natural como fonte direta de coleta de dados. O pesquisador, neste 

contexto, preocupa-se com o processo e não somente com o produto, 

realizando a análise de forma indutiva e construindo significados. 

Compreende-se o sujeito pesquisador como sujeito histórico e social, ou 

seja, ele explica e compreende o desenvolvimento da vida humana e de 
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seus diferentes significados nos próprios meios culturais (TRIVIÑOS, 

1987).  

Em uma perspectiva bakhtiniana, quando se dispõe ao ato de 

conhecer, deve-se estar ciente que será encontrada uma realidade 

organizada e valorada. Cabe a esse sujeito adotar um posicionamento 

avaliativo e sistemático com base na própria esfera de atividade humana 

pesquisada, uma vez que os processos de construção do conhecimento 

com base nas ações humanas como ação de descoberta, reverberam em 

verdades múltiplas, por que as verdades do mundo não são únicas 

(OLIVEIRA, 2016).  

 O pesquisador, neste contexto, não se caracteriza como um 

observador ou um sujeito politicamente neutro, mas sim como um 

pesquisador na condição humana, dentro da relação humana de 

pesquisador e pesquisado. Dessa forma, um não pode emudecer o outro. 

Ao entrar em contato com o objeto (sujeito) de sua pesquisa, há que se 

considerar que ele já se encontra de certa forma avaliado, organizado e, 

diante disso, deverá ocupar-se dele da sua posição axiológica 

(OLIVEIRA, 2016).  

Tem-se aqui uma pesquisa de cunho qualitativo no contexto da 

Linguística Aplicada, em que seu objeto de estudo está situado nas 

práticas sociais discursivas, nas diferentes esferas de atividade humana. 

No contexto dessa pesquisa, situada nos discursos das políticas públicas 

educacionais inclusivas, bem como nos discursos dos profissionais que 

gestam essas políticas nas diferentes redes públicas de ensino, no que diz 

respeito à inclusão dos surdos não falantes da Libras, com ancoragem 

teórico-metodológica do Círculo de Bakhtin e dos Estudos 

Contemporâneos de Análise Dialógica do Discurso. 

Para contemplar o caráter qualitativo da presente pesquisa e 

geração de dados para posterior Análise Dialógica do Discurso 

(doravante, ADD) adotou-se o seguinte delineamento: pesquisa 

bibliográfica, pesquisa documental e estudo de campo/entrevista. 

 

2.1.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA  

  

A pesquisa bibliográfica desenvolve-se a partir do material já 
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elaborado, principalmente a partir de artigos científicos e livros, sendo 

indispensável em estudos que necessitam de resgates históricos (GIL, 

2008). Tem o objetivo de colocar o pesquisador, de maneira ampla, em 

contato com o que se produziu com relação ao tema estudado, 

possibilitando o aprofundamento teórico, revelando compromisso do 

pesquisador e atribuindo qualidade à pesquisa (PIANA, 2009).  

Considerando que este trabalho visa analisar o discurso 

imbrincado nas políticas educacionais inclusivas e dos gestores, o 

primeiro movimento foi pela busca dos conceitos dos escritos do Círculo 

de Bakhtin e dos Estudos Contemporâneos de ADD para a fundamentação 

teórica da análise dos dados e encaminhamentos da pesquisa, sendo os 

principais elencados para essa pesquisa: língua(gem), discurso, 

enunciado, sujeito e relações dialógicas. Outras concepções da teoria 

importantes para esse estudo também foram investigadas na medida em 

que esses conceitos foram se desdobrando e se fazendo necessários, tais 

como: ideologia, valoração, forças centrípetas, forças centrífugas, tema, 

enunciação, significação, exotopia/excedente de visão, cronotopo, entre 

outras.  

O segundo movimento da pesquisa materializou-se na revisão 

bibliográfica sobre a temática Surdez e Educação, contemplando aspectos 

históricos, educacionais e políticas linguísticas, tanto de ancoragem 

biológica/clínica, como de perspectiva socioantropológica.  

Já o terceiro e último movimento refere-se à revisão bibliográfica 

sobre Educação Inclusiva, contemplando origem, aspectos históricos, 

princípios e concepções, assim como questões sociais correlacionadas.  

 

2.1.2 PESQUISA DOCUMENTAL 

 

A pesquisa documental é realizada a partir de documentos, de 

maneira contemporânea ou retrospectiva, com autenticidade científica. 

Este tipo de pesquisa tem sido muito utilizado nas ciências sociais, na 

investigação histórica, com objetivo de descrever/comparar fatos sociais, 

estabelecendo suas características ou tendências (PÁDUA, 1997).  Ela 

trabalha com materiais que ainda não foram analisados ou que ainda 

podem ser reelaborados, entre eles, os documentos oficiais (GIL, 2008).  
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Assim sendo, foram selecionados os principais documentos que 

versam sobre políticas educacionais inclusivas a partir das Constituição 

da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1998), bem como os 

documentos legais que asseguram e orientam a Educação Inclusiva 

especificamente nos sistemas federal, estadual e rede municipal de 

ensino. Tais documentos materializam-se em diferentes gêneros do 

discurso, como: Constituição, Diretrizes, Leis, Decretos, políticas, 

Portarias, Resoluções e propostas.   

Para a análise, tomou-se como documento representativo da rede 

municipal de ensino a Portaria n. 122/2016, que estabelece as diretrizes 

da política de Educação Especial da Rede Municipal de Ensino de 

Florianópolis (SANTA CATARINA, 2016a). Como representativo do 

sistema estadual, selecionou-se a Política de Educação do Estado de Santa 

Catarina (SANTA CATARINA, 2009) atualizada pela Resolução 

CCE/SC n. 100 (SANTA CATARINA, 2016b). E, como representativo 

do sistema federal de ensino, a Proposta Pedagógica de Inclusão 

Educacional do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa 

Catarina (CA/UFSC, 2014).  

 

2.1.3 PESQUISA DE CAMPO  

 

Os estudos de campo buscam aprofundamento das questões 

propostas na pesquisa através do estudo de um grupo ou comunidade na 

sua estrutura social, ressaltando a interação de seus componentes, 

utilizando-se tanto de técnicas de observação, como de interrogação (GIL, 

2008, p.57). Dessa forma, a pesquisa de campo no contexto da presente 

pesquisa, estabeleceu-se por meio da entrevista com os sujeitos: gestores 

da Educação Especial de cada esfera pesquisada. São eles: um federal, um 

estadual e um municipal, nos seus respectivos espaços sociais de 

atividade humana:  

 

 Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa 

Catarina; 

 Secretaria de educação do Estado de Santa Catarina e; 

 Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis.  
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2.2. ENTREVISTA 

 

Com relação à entrevista, Gil (2008, p. 109) a define como “[...] a 

técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe 

formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que interessam 

à investigação”. Assim, ela se constitui como uma forma de interação 

social.  

De acordo com Selltiz, et. al. (1972), a entrevista tem como objetivo 

a obtenção de informações sobre o que as pessoas sabem, creem, esperam, 

sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, assim como as 

suas explicações ou razões acerca das coisas precedentes.  

Sendo a entrevista uma fonte de geração de dados processada através 

da linguagem e da relação humana valorada, voltada para o ato de 

conhecer, torna-se fundamental ter o entendimento de que a compreensão 

e interpretação do conhecimento produzido advém da palavra, que tem 

origem no pensamento participativo e assim é a expressão plena desse ato 

(OLIVEIRA, 2016). 

A partir disso, foram sujeitos8 da pesquisa os gestores da Educação 

Especial de cada esfera pesquisada. Faz-se necessário ressaltar que, 

considerando-se a educação de surdos, dentro da perspectiva da Educação 

Inclusiva, esta é regida pela Educação Especial.  

Como gestão da Educação Especial do sistema federal, tomou-se 

como representante a profissional Joana (nome fictício), que estava no 

momento da pesquisa à frente da coordenação da disciplina de Educação 

Especial do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa 

Catarina (CA/UFSC). Ela foi indicada para a pesquisa pela 

Coordenadoria de Acessibilidade Educacional, setor vinculado à Pró- 

                                                        
8   O presente estudo foi iniciado somente após submissão e aprovação do 

projeto no Comitê de Ética e Pesquisa, por conseguinte, aceite e assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e Termo de Consentimento 

de gravação audiovisual por parte dos sujeitos de pesquisa. Número do 

parecer: 2.471.084. No texto, os gestores da Educação Especial serão 

mencionados por meio da sigla GEE (Gestor da Educação Especial), seguido 

pelos números 1, 2 e 3, a saber: GEE 1, GEE 2, GEE 3, para fins de 

preservação de identidade. 
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Reitoria de Graduação, que atua junto à educação básica, aos cursos de 

graduação e pós-graduação, atendendo ao princípio da garantia dos 

direitos das pessoas com deficiência, mediante a equiparação de 

oportunidades, propiciando autonomia pessoal e acesso ao conhecimento. 

A gestão da Educação Especial do sistema de ensino estadual é 

representada pela profissional Carla (nome fictício), que estava à frente 

da Coordenação da Educação Especial da Secretaria de Educação do 

Estado de Santa Catarina no momento desta pesquisa. Essa coordenação 

objetiva apresentar as principais informações sobre os atendimentos e 

serviços destinados aos estudantes com deficiência, oferecidos nas 

escolas da Rede Estadual9. 

A gestão da Educação Especial da rede de ensino municipal é 

representada pela profissional Letícia (nome fictício), que estava à frente 

da Gerência de Educação Especial no município de Florianópolis, no 

momento desta pesquisa. Essa gerência atua na gestão da Educação 

Especial da Educação Básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental) 

e Educação de Jovens e Adultos. É responsável pela gestão e coordenação 

pedagógica dos serviços da Educação Especial de modo a garantir as 

condições de acessibilidade ao conhecimento e ambiente educativo para 

os estudantes com deficiência, Transtornos do Espectro Autista e altas 

habilidades/superdotação10.  

As entrevistas foram realizadas sob uma perspectiva dialógica 

enunciativo-discursiva e abordou os seguintes temas: 

 Gestão da Educação de surdos; 

 Inclusão dos estudantes surdos; 

 Caracterização linguística dos surdos matriculados na rede de 

ensino; 

 Caracterização linguística dos surdos atendidos no AEE; 

                                                        
9 Educação Especial. Site da Secretaria de Estado de Educação de Santa 

Catarina. Disponível em: <http://www.sed.sc.gov.br/servicos/etapas-e-

modalidades-de-ensino/16997-educacao-especial>. Acesso em 08/03/2018. 
10 Sobre a Gerência de Educação. Site da Prefeitura Municipal de 

Florianópolis. Disponível em: 

<http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/index.php?cms=sobre+a+geren

cia+de+educacao+especial>. Acesso em 08/03/2018. 

http://www.sed.sc.gov.br/servicos/etapas-e-modalidades-de-ensino/16997-educacao-especial
http://www.sed.sc.gov.br/servicos/etapas-e-modalidades-de-ensino/16997-educacao-especial
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/index.php?cms=sobre+a+gerencia+de+educacao+especial
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/index.php?cms=sobre+a+gerencia+de+educacao+especial
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 Diretrizes do AEE para os surdos; 

 Profissionais que atuam com os surdos no ensino comum e no 

AEE (formação, atribuições); 

 Demais serviços pedagógicos oferecidos aos estudantes surdos. 

 

Os dados das entrevistas foram coletados por meio de utilização de 

gravador de áudio para posterior transcrição e análise. As entrevistas 

foram realizadas em uma sessão de quarenta e cinco minutos em média 

com cada sujeito. O local das entrevistas foi na própria instituição e sala 

de atuação profissional dos referidos sujeitos. O horário foi organizado 

conforme disponibilidade de cada um dos participantes.  

 

2.3 MOVIMENTOS DE GERAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS  

 

Torna-se importante esclarecer ao leitor os movimentos realizados na 

pesquisa para a geração e análises dos dados para que compreenda seus 

delineamentos constitutivos. O primeiro passo foi de pesquisa 

bibliográfica, na sequência, a pesquisa documental, seguida da realização 

da entrevista com os gestores da Educação Especial. Os dados gerados na 

pesquisa bibliográfica sobre os escritos do Círculo de Bakhtin e a ADD, 

subsidiaram a análise dos dados gerados na pesquisa documental e na 

entrevista, assim como os próprios dados bibliográficos relacionados à 

Surdez e Educação e Educação Inclusiva.  

Portanto, pode-se dizer que os movimentos dessa pesquisa em um 

primeiro momento mostraram-se lineares, no entanto, na medida em que 

as análises foram se constituindo a partir dos dados gerados e da 

necessidade de aprofundamento, foram necessários realizar movimentos 

de retorno, de retomada, redirecionamento dos dados da pesquisa 

bibliográfica e documental. Dessa forma, os movimentos da pesquisa 

entrecruzaram-se e entrelaçam-se entre si para a realização da análise dos 

dados. E por isso, nesta dissertação, a análise dos dados está materializada 

de forma diluída e entrelaçada no texto, estabelecida pelas relações 

dialógicas dos discursos que as compõem.  
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Importante ressaltar que, a partir da perspectiva dialógica, o 

pesquisador na realização de seu ato de conhecer, assume a 

responsabilidade ética, técnica e moral do seu ato de dizer, uma vez que 

o agir do pesquisador exige uma dupla responsabilidade, uma ativa e outra 

responsiva. Uma de caráter moral, relacionada à assinatura do trabalho e, 

outra de caráter especial, pelo respeito ao tema trabalhado. Além disso, 

considerando a situação concreta de pesquisa, sendo ela a orientação 

bakhtiniana para a geração de dados, é que resulte de interações verbais 

de sujeitos historicamente situados acerca de determinada temática 

(OLIVEIRA, 2016). 
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CAPÍTULO III 

 

O SURDO E AS INVENÇÕES PRODUTORAS DE 

HETEROGENEIDADES 
 

Para compreender o surdo dentro da complexidade produzida a 

partir da heterogeneidade da surdez, o presente capítulo está organizado 

em três seções. A primeira, tratará da imanente heterogeneidade da 

surdez.  A segunda, abordará a surdez a partir da deficiência e do olhar 

biológico/clínico. E, a terceira, a partir do olhar socioantropológico, 

ambas evidenciando as relações dialógicas estabelecidas entre essas duas 

visões opostas e contrastivas, mas que ao entrecruzarem seus discursos, 

produzem a heterogeneidade da surdez.    

 

3.1 SURDEZ E HETEROGENEIDADE  

 

Os diferentes estudos sobre a surdez mostram que ela não é 

compreendida de uma única forma. Acrescenta-se a isso o interesse 

também pela surdez de áreas que têm objetos de estudo completamente 

heterogêneos: Medicina, Linguística, Educação, Fonoaudiologia, 

Sociologia, Psicologia, dentre outros.  

Há estudos que se utilizam do termo “invenção da surdez” para 

evidenciar justamente a heterogeneidade de criações de utilidade social 

que remetem a vários sentidos acerca do sujeito surdo, a partir de 

diferentes interpretações da realidade. Isso mostra que os sentidos da 

palavra “surdez” estão carregados de ideologias advindas de diferentes 

áreas de pesquisa.  E ainda, que os discursos sobre a surdez apresentam 

forças centrípetas e centrífugas direcionando o debate para lados 

completamente opostos (BAKHTIN, 2014 [1975]).   

Para Lopes (2007, p.16),  

 
“[...] afirmar que a surdez é uma invenção é dizer 

que, sobre um corpo surdo, se inscrevem saberes 

que me permitem significar o sujeito surdo dentro 

do contexto social, cultural e comunicativo em que 

ele está inserido”.  

 

Partindo desse pressuposto é que busca-se entender a 

heterogeneidade inerente à surdez, bem como as questões ideológicas que 

subjazem a discussão sobre a educação dos surdos. 
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Falar sobre surdez e sujeitos surdos requer reconhecer a sua 

imanente singularidade como sujeito social, e como grupo, a sua 

heterogeneidade nos modos de sua constituição como sujeito da 

linguagem nas interações sociais. O diagnóstico da surdez em si, já traz 

consigo “pré-construídos” culturais heterogêneos em relação ao “ser 

surdo”, que vão desde a “impossibilidade” de falar/ouvir à apropriação de 

uma língua visuo-manual - a língua de sinais (SANTANA, 2007).  

Inicialmente faz-se necessário compreender a forma como a surdez 

tem sido concebida a partir de diferentes esferas de atividades humana, 

dos diferentes discursos, bem como a forma com que ela é vivenciada em 

diferentes contextos: entre os surdos, entre os ouvintes e entre os 

pesquisadores (que reproduzem também essa heterogeneidade marcada). 

A produção de heterogeneidade inicia-se quando uma família 

descobre que o filho é surdo. De acordo com Santana (2007), diante disso 

há escolhas a se realizar, tais como: se fará cirurgia de implante coclear 

(doravante IC), se irá aprender Libras, se usará prótese auditiva, se fará 

terapia fonoaudiológica, se frequentará escola regular, dentre outras.  

Isso porque a temática surdez envolve aspectos de ordem médica: 

sobre a etiologia, o diagnóstico, as possibilidades de cirurgia de IC. De 

ordem linguística: os processos são sobre as diferenças na apropriação e 

desenvolvimento da língua oral e/ou de língua de sinais. De ordem 

terapêutica: implica acompanhamento sistemático, sobretudo, da 

Fonoaudiologia. De ordem social: relaciona-se às dificuldades de 

interação com ouvintes. Assim como de ordem política: a luta pelos 

direitos dos surdos à língua de sinais (SANTANA, 2007). Acrescenta-se 

aqui também, questões de ordem educacional. 

Há que se considerar ainda que existe uma disputa entre áreas do 

conhecimento que dedicam-se a estudar a surdez, uma vez que seus 

discursos apontam caminhos diferentes no aconselhamento para a forma 

melhor de comunicação do sujeito surdo. Por um lado, há os que 

compreendem a surdez como deficiência, sob a ótica das ciências 

biológicas, lutando pela busca da normalização, ancorando-se nos 

avanços tecnológicos (próteses auditivas, IC, entre outros), oferecendo 

possibilidade para o surdo “ouvir” e “falar”. Por outro, há os que 

compreendem a surdez como diferença cultural, defendendo a língua de 

sinais como parte de uma cultura surda (SANTANA, 2007). 

É nesse sentido que Lopes (2007) afirma que a surdez pode ser 

considerada como uma “grande invenção”, não se referindo à 

materialidade inscrita no corpo, mas sim sobre “[...] a construção do olhar 

sobre aquele que não ouve” (LOPES, 2007, p.7).  
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A construção cultural da surdez a partir de diferentes olhares sobre 

ela, que por consequência produzem diferentes discursos, apresentam 

associações e distinções entre si. Dentre esses discursos sobre a surdez, 

estão os que são construídos a partir do olhar clínico, linguístico, 

religioso, educacional, jurídico, filosófico, entre outros. Olhares que não 

se propõem a eliminar uns aos outros, pois não há comparações, mas estão 

sujeitos às diferentes maneiras de interpretar o mundo. 

Lopes (2007) discute ainda que não há nada que podemos afirmar 

sobre a surdez que não esteja alojado a um sentido produzido por um 

campo discursivo determinado. É assim que se produzem diferentes 

terminologias em torno da surdez e do surdo: o normal, o anormal, o 

diferente, o deficiente, o desviante, o comum, o incomum, entre outros. 

Para ela, qualquer escolha adotada revelará as nossas interpretações e 

representações acerca do surdo, que são culturais e ideológicas. 

Essa discussão ocorre tanto por parte dos profissionais, como pelos 

surdos e ainda por seus familiares. Uma família ouvinte com um filho 

surdo, por exemplo, reproduz o discurso, geralmente, majoritário: o 

discurso da inconformidade pela falta de audição, pela busca constante 

por especialistas para a cura. De outro lado, a religião incita o sentimento 

de culpa, a tolerância, a solidariedade, a caridade. São outras formas de 

ver o surdo e a surdez, historicamente concebida até mesmo como uma 

praga ou um castigo divino. Para a cura desse “mal”, há a normalização 

dos surdos e a clínica propõe terapias de fala, técnicas diversificadas de 

oralidade, aparelhos auditivos, legitimando um discurso de correção da 

surdez (LOPES, 2007). 

Tal como apresentado na introdução, essa pesquisa posiciona-se a 

partir do olhar socioantropológico sobre a surdez, que a entende 

fundamentalmente pelo viés da diferença. Assim, assume-se nesse 

trabalho o sujeito surdo, tal como ele é, a partir de sua existência singular 

no mundo, como nos apresenta Ribeiro et al (2017, p.13): 

 
[...] Somos diferentes à medida que pensamos, nos 

relacionamos e habitamos o mundo de formas 

singulares: somos na medida em que pensamos e 

pensamos na medida em que somos – mulher, 

homem, negro, homossexual, índio, surdo etc. Na 

diferença, constituímo-nos e mantemos o aberto o 

diálogo alteritário que nos provoca a ser diferente 

do que somos, a pensar já diferente do que 

pensamos. Talvez a possibilidade de 

(trans)formação na diferença seja o fio de 

igualdade que nos une: que homens e mulheres, em 
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suas múltiplas e distintas formas de ser, estar, 

habitar, possamos nos afirmar como potência, 

como existência, como sujeitos.  

 

Dessa forma, pensar em singularidade está intimamente 

relacionado à ideia de diferença. Porque o ser humano é complexo: ao 

mesmo tempo em que é uno, é múltiplo. “[...] Em que fragmento desse 

outro encaixá-lo. Se, ora um, ora outro, desses fragmentos se faz mais 

evidente? (RIBEIRO, et.al., 2017, p. 13)”. Assim, entende-se que 

compreender o sujeito surdo não requer a necessidade de encaixá-lo em 

um único modelo, mas sim partir da heterogeneidade humana.  

Skliar (2016) discute as mudanças nas representações da surdez 

sob uma orientação socioantropológica, embora muito já tenha escrito 

sobre a oposição entre os modelos clínicos e antropológicos. O autor 

problematiza seus argumentos a partir da seguinte questão: as 

representações da surdez que existem dão conta de afirmar que são 

corretas ou incorretas ou que são verdades ou falsidades? Conforme o 

autor, as diferentes representações sobre a surdez podem ser descritas da 

seguinte forma:  

 
“[...] a surdez constitui uma diferença a ser 

politicamente reconhecida; a surdez é uma 

experiência visual; a surdez é uma identidade 

múltipla ou multifacetada e, finalmente, a surdez 

está localizada dentro do discurso sobre a 

deficiência” (SKLIAR, 2016, p. 11). 

 

 

3.2 A SURDEZ, A DEFICIÊNCIA E O OLHAR 

BIOLÓGICO/CLÍNICO 

 

Historicamente pode-se dizer que a surdez começou a ser 

compreendida a partir de um viés biológico/clínico, tarefa ocupada por 

profissionais da área da saúde, já que nesse viés a surdez é vista como 

uma doença. Lopes (2007) aponta que a ciência, para explicar o 

desconhecido, inventou a surdez a partir da aferição dos níveis de perda 

auditiva, da caracterização das lesões, dos fatores hereditários e 

adquiridos. Em decorrência dessa invenção e dos padrões culturais 

estabelecidos para os sujeitos, foram se “inventando” várias formas de 

trabalhar com o surdo com a finalidade de normalizá-lo. Dessa forma, os 

discursos produzidos no contexto biológico/clínico também têm as suas 
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interpretações acerca desse corpo que “não ouve” e produz o seu olhar 

sobre a surdez.  

São vários os estudiosos e profissionais de diferentes áreas do 

saber que dedicam-se a produzir discursos sobre a surdez a partir do viés 

biológico/clínico. Dentre essas áreas do conhecimento destacam-se a 

Medicina, na área da Otorrinolaringologia, e grande parte dos 

profissionais da Fonoaudiologia. Sendo a Medicina responsável pelo 

diagnóstico clínico e a Fonoaudiologia pelo diagnóstico audiológico e 

intervenções terapêuticas (MENDONÇA, 1999). 

 Assim, é a partir do modelo médico da deficiência que se originam 

discursos corretivos com vistas à normalidade dos surdos pautados na 

falha ou na falta de audição. É importante destacar que esses profissionais 

da área da saúde produzem-se um olhar sobre a surdez na relação 

saúde/doença/cura. O modelo médico da deficiência tem também 

sustentado ideologicamente o paradigma educacional da integração. Esse 

modelo compreende a deficiência como uma experiência corporal que 

deve ser “combatida”, por meio de tratamentos da área da saúde 

(WERNECK, 2004).  

Dessa forma, deseja-se a cura completa dessa “experiência”, 

condição ideal para que a pessoa com deficiência possa exercer seus 

direitos. Nessa perspectiva, as lesões e as limitações impostas pela 

deficiência são as únicas causas da discriminação que a pessoa sofre, 

assim, a sociedade torna-se isenta da responsabilidade pela discriminação 

e o combate dela (WERNECK, 2004). Nas palavras da autora: 

 
 No contexto do modelo médico, por exemplo, 

crianças surdas devem aprender a falar o português 

a qualquer custo, talvez nunca aprendendo a 

Língua de sinais brasileira (Libras). Por influência 

deste enfoque, durante anos muitos governos – 

apoiados por pessoas surdas, suas famílias e 

profissionais próximos do modelo médico – foram 

ignorando de tal forma o uso das línguas de sinais 

que, ainda hoje, em diversos países em 

desenvolvimento, elas são desconhecidas, 

confundidas com mímicas e linguagens gestuais 

informais (WERNECK,2004 p.17). 

 

O ponto de partida desse modelo é “ouvir para falar”. Oliveira, 

Penna e Lemos (2015), destacam que a audição exerce função 

fundamental, tanto para a aquisição, quanto para o desenvolvimento da 

linguagem. Assim, uma perda auditiva pode representar um fator 
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biológico importante na causa de atrasos significativos no 

desenvolvimento infantil, na área da comunicação. Dessa forma, o 

diagnóstico e a intervenção fonoaudiológica precoce têm como objetivo 

oferecer condições para que o desenvolvimento auditivo de indivíduos 

que apresentam perdas auditivas alcance padrões mais próximos à 

normalidade.  

O fonoaudiólogo é um dos principais profissionais convocados 

nesse contexto. Conforme a Lei n. 6.965/1981(BRASIL, 1981), é da 

competência do fonoaudiólogo a avaliação, terapia e fornecimento de 

pareceres na área de audição. A resolução do Conselho Federal de 

Fonoaudiologia n. 190/1997 (BRASIL, 1997) dispõe sobre a competência 

do fonoaudiólogo para realizar exames audiológicos. Sendo assim, com 

essa tarefa, o fonoaudiólogo também legitima o discurso biologizante 

sobre a surdez, ou seja, com base em fatores de ordem puramente 

biológica, por meio de exames que caracterizam os níveis de audição 

baseados em um padrão de normalidade para a audição.  

O anormal, nos exames audiológicos, tem sido definido a partir das 

classificações quanto ao tipo e ao grau de perda auditiva. O tipo de perda 

auditiva está relacionado à localização das estruturas afetadas do sistema 

auditivo; já o grau relaciona-se com a habilidade de ouvir a fala, 

determinada pela média tonal das frequências sonoras de 500, 1000 e 

2000 Hertz (SCFRF, 2013).  

Silman e Silverman (1997) sugerem uma classificação quanto ao 

tipo de perda auditiva: perda auditiva condutiva, perda auditiva 

neurossensorial e perda auditiva mista.  Quanto ao grau Lloyd e Kaplan 

(1978) sugere a classificação abaixo descrita, no Quadro 1:  

 
Tabela 2: Classificação do grau de perda auditiva de acordo com Llody e Kaplan 

(1978). 

 

Média 

Tonal 
Denominação Habilidade para ouvir a fala 

≤ 25 

dBNA 
Audição Normal Nenhuma dificuldade 

significativa 

26 – 40 

dBNA 
Perda auditiva de grau 

leve  
Dificuldade com fala fraca ou 

distante  
41 – 55 

dBNA 
Perda auditiva de grau 

moderado 
Dificuldade com fala em nível de 

conversação  
56 – 70 

dBNA 
Perda auditiva de grau 

moderadamente severo  
A fala deve ser forte: dificuldade 

para conversação em grupo  
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71 – 90 

dBNA 
Perda auditiva de grau 

severo  
Dificuldade com fala intensa; 

entende somente fala gritada ou 

amplificada  
 ≥ 91 

dBNA 
Perda auditiva de grau 

profundo 
Pode não entender nem a fala 

amplificada. Depende de leitura 

labial.  
Fonte: Llody e Kaplan (1978). 

 

Importante pontuar aqui que entre os diversos tipos de exames 

utilizados para diagnosticar a surdez, há um exame para fins de 

diagnóstico precoce, o “teste da orelhinha”. Esse teste teve sua realização 

obrigatória e gratuita garantida pela Lei n. 12.303/2010. Trata-se do 

exame denominado Emissões Otoacústicas Evocadas, realizado nos 

hospitais e maternidades em crianças nascidas em suas dependências 

(BRASIL, 2010). Antes disso, não sendo obrigatório, a descoberta da 

surdez ocorria em idades já avançadas, ficando os surdos sem o 

tratamento ou intervenções adequadas de ordem linguística durante esse 

período, sem o diagnóstico e sofrendo as consequências da falta de uma 

língua constituída, como o fracasso escolar e problemas de interação 

social em seus diversos contextos. 

 
Figura 1: Teste da orelhinha 

 
Fonte: Disponível em <https://www.tuasaude.com/teste-da-orelhinha>. Acesso 

em 23/04/2018. 

 

Salienta-se que este estudo não se posiciona contra a realização 

de exames e testes para a detecção da surdez, uma vez que o diagnóstico 

é fundamental para as condutas relacionada à vida do sujeito surdo em 

suas diferentes manifestações heterogêneas.  Inclusive, é por meio desse 

discurso biológico/clínico materializado nos gêneros do discurso 

https://www.tuasaude.com/teste-da-orelhinha
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“exames”, “testes”, “avaliação”, que define-se o público-alvo das 

políticas públicas, como será apresentado adiante. Mas, destaca-se aqui 

que poucas vezes a busca pelo diagnóstico precoce inclui também uma 

orientação voltada para a apropriação da língua de sinais, ou seja, quando 

a criança é filha de pais ouvintes, dificilmente é orientada para a 

apropriação da Libras. 

A partir de uma visão biologizante, após o diagnóstico clínico e 

audiológico da surdez, na maioria das vezes, inicia-se um o tratamento, 

que pode ser medicamentoso, cirúrgico ou terapêutico (MENDONÇA, 

1999), sendo o fonoaudiólogo o responsável pelo processo terapêutico de 

reabilitação da fala e da audição (BRASIL, 1997). Assim, para esses 

sujeitos, de acordo com a sua especificidade auditiva, pode ser 

recomendada também uma série de dispositivos auditivos eletrônicos 

com vistas ao processo de normalização. Dentre esses dispositivos 

auditivos eletrônicos, destacam-se o Aparelho de Amplificação Sonora 

Individual (doravante AASI), o Implante Coclear (doravante IC) e o 

Sistema de Frequência Modulada (doravante Sistema FM) (SILVA; 

SCHARLACH, 2015).  

O AASI é indicado na reabilitação da deficiência auditiva 

(doravante DA) de diferentes graus, incluindo as perdas auditivas severas. 

Mas, para utilizar essa prótese auditiva, a pessoa com DA necessita ter 

uma reserva coclear suficiente para que tenha uma boa percepção do som 

e da fala. Porém, alguns sujeitos apresentam uma disfunção auditiva tão 

importante que, muitas vezes, nem mesmo uma prótese auditiva potente 

poderia ajudá-los. Assim, de acordo com critérios a equipe 

multidisciplinar pode indicar o IC. (SCARANELLO, 2005). 

  
Figura 2: Aparelho Auditivo de Amplificação Sonora – AASI11 

 

                                                        
11 Modelo retroauricular. 
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Fonte: Disponível em <https://www.direitodeouvir.com.br/aparelhos-auditivos>. 

Acesso em 23/04/2018. 

 

A recomendação do IC requer a existência de células ciliadas 

para transferência do sinal para o nervo acústico, assim ele assume a 

função dessas células e ativa o nervo auditivo de forma direta. Com isso, 

as pessoas com perda auditiva profunda podem apresentar sensação 

auditiva que não seria possível somente com AASI. O IC é uma prótese 

eletrônica que objetiva promover a estimulação auditiva em pessoas com 

perda auditiva neurossensorial profunda bilateral (SCARANELLO, 

2005). 

 
Figura 3: Implante coclear. 

 
Fonte: Disponível em <http://blog.jovempan.uol.com.br>. Acesso em 

23/04/2018. 

 
 

Os usuários de AASI e IC também podem contar com o Sistema 

de Frequência Modulada (doravante Sistema FM) para a melhor 

compreensão da fala em determinadas situações e ambientes, como em 

sala de aula, onde é comum a presença de ruídos competitivos gerado 

pelos demais estudantes e outras interferências ambientais. Esse ruído 

excessivo pode dificultar a compreensão auditiva e, por consequência, 

gerar prejuízos educacionais. O Sistema FM é um dos recursos 

tecnológicos mais efetivos para remediar tais dificuldades, pois contribui 

para melhoria da percepção de fala (SILVA, PIZARRO, TANAMATI, 

2016). 

 
Figura 4: Sistema de Frequência Modulada

https://www.direitodeouvir.com.br/aparelhos-auditivos
http://blog.jovempan.uol.com.br/
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Fonte: Disponível em <http://www.amigosdaaudicao.com.br> Acesso em: 

23/04/2018 

 

O AASI e o IC buscam minimizar a perda auditiva e favorecer a 

fala. Mas não é só isso. O que se busca também é tornar o “surdo” um 

ouvinte ou o mais semelhante possível, para que esteja o mais próximo da 

“normalidade”. É por meio de discursos como os apresentados até aqui, 

que se produz a compreensão do sujeito surdo sob um olhar biologizante, 

partindo-se dos conceitos de “anormalidade” e “deficiência”. O discurso 

biológico/clínico estabelece um padrão de normalidade, baseado em um 

padrão de audição esperado para um sujeito “normal”, uma vez que se 

conclui que o sujeito apresenta a incapacidade de ouvir.  

Assim, a surdez passa ser compreendida como uma anormalidade 

ou como uma deficiência, ou seja, a partir das lesões e limitações 

auditivas. Por isso, nessa perspectiva, o surdo precisa passar por 

processos disciplinares de normalização para atingir ou aproximar-se o 

máximo possível a um sujeito “normal” e ter condições de exercer seus 

direitos. Lunardi (2003) discute que através dos exames auditivos 

estabelece-se uma forma de controle para normalizar vigiar, classificar e 

punir, evidenciando assim as relações de poder. 

A literatura produzida enfocando o conceito de “ normalização” 

tem partido dos estudos do Foucault (2001). A norma é um elemento que 

ao mesmo tempo que individualiza, remete ao conjunto de indivíduos e 

permite a comparação entre indivíduos. No processo de individualizar e 

remeter-se ao conjunto, realizam-se comparações horizontais, entre os 

indivíduos, e verticais, entre conjunto de indivíduos.  Dessa forma, cria-
se o anormal, que são aqueles cuja diferença em relação à maioria se 

convencionou ser excessivo, insuportável, desviante, algo indesejável. 

Assim, pode-se dizer que o anormal está na norma, abriga-se na norma, 

ainda que seja tomado como o oposto ao normal. Nessa perspectiva, não 

http://www.amigosdaaudicao.com.br/
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existe saúde nem doença entre si, mas uma relação entre capacidade 

normativa (VEIGA-NETO, 2011). Sendo assim: 

 
Pensar no surdo como um caso da norma, é vê-lo 

num processo de individualidade que, ao mesmo 

tempo em que o individualiza, torna-o comparável; 

portanto, ao classificar os indivíduos surdos como 

portadores de surdez “leve”, “moderada”, 

“profunda”, dá-se uma visibilidade aos desvios e às 

diferenças que os distinguem entre si e em 

comparação com os outros. Nesse processo, 

podemos dizer que a norma igualiza, ou seja, ela 

permite que cada indivíduo seja comparável a 

outro, portanto, ela fornece uma medida comum 

(LUNARDI, 2003, p. 6). 

 

Desta forma, para Foucault, os processos disciplinares são 

“métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, 

que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma 

relação de docilidade-utilidade” (1999, p. 118). As disciplinas trazem o 

discurso da regra, não de uma regra jurídica, mas de uma regra soberana, 

a regra natural, advinda do discurso biológico/clínico da medicina, a regra 

que vem da norma (FOUCAULT, 2000).  

Esses processos disciplinares de normalização investem no corpo 

do sujeito surdo utilizando estratégias disciplinares de vigilância e 

controle sobre seus corpos, para que eles se tornem o mais parecido 

possível com os ouvintes, considerados sujeitos modelo de padrão de 

normalidade. São práticas ideologicamente legitimadas que produzem o 

modo de vida a partir do modelo ouvinte (PONTIN, 2014). 

A exemplo dessas práticas de normalização dos surdos têm-se as 

práticas clínicas com os processos terapêuticos de normalização, como as 

terapias de fala e de reabilitação auditiva, que também podem incluir a 

protetização por meio dos dispositivos auditivos eletrônicos (como o 

AASI, o IC e o Sistema FM, entre outros). Bem como as práticas 

educacionais de normalização que se apoiam em práticas clínicas e 

oferecem um sistema educacional para os surdos baseado no modelo 

ouvinte. Assim, de acordo com Lunardi (2003), a escola constitui-se nesse 
espaço de diagnóstico, de enquadramento e constante observação tendo 

na Educação Especial um terreno fértil.  
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Rezende (2010), autora surda militante do movimento surdo12, 

afirma que o discurso biológico por meio do discurso produzido na área 

da saúde, sobretudo, da Medicina, “inventa” a surdez como deficiência, 

inventando também técnicas e práticas de correção. Assim, fabrica um 

discurso científico de normalização surda, constituindo-se como formas 

de medicalizar o corpo surdo para a busca da “cura”.  

De acordo com Signor e Santana (2016), medicalizar significa 

transformar aspectos de ordem social, cultural, política, cultural e 

educacional em problemas que envolvem a saúde. O conceito de 

“medicalização” emergiu na década de 70, quando identificou-se o 

aumento do poder para diminuir as possibilidades de as pessoas lidarem 

com os seus problemas da vida cotidiana e transformá-los em problemas 

de saúde. Nesse sentido, a medicalização, no contexto da surdez, significa 

desconsiderar os aspectos sociais e buscar uma cura centrada apenas nos 

aspectos biológicos. 

O que impera dentro desse discurso é uma visão patológica da 

surdez, ou seja, a surdez entendida como uma doença, visão que reverbera 

historicamente na educação de surdos discursivizada pela Educação 

Especial. Conforme a autora:  

 
 Uma educação especial como uma instituição 

normalizadora dos sujeitos surdos; uma educação 

reabilitadora; uma junção de duas áreas, pedagogia 

e medicina, pólos binários entremeados para um 

controle dos corpos surdos; uma educação 

medicalizadora ainda vigente nos dias atuais; essa 

é a educação que nega a existência das línguas de 

sinais e da cultura surda. Um compromisso entre os 

familiares e os especialistas da área de saúde para 

as práticas de reabilitação, em uma busca obsessiva 

pela normalização, é a negação da história cultural 

e linguística dos surdos (REZENDE, 2010, p. 49).  

 

                                                        
12 O movimento surdo são “instâncias que afirmam a busca do direito do 

indivíduo surdo ser diferente nas questões sociais, políticas e econômicas que 

envolvem o mundo do trabalho, da saúde, da educação, do bem-estar social” 

(PERLIN, 1998, p. 71). Esses movimentos acontecem em espaços articulados 

pelos surdos, como as associações, as cooperativas, os clubes, onde surdos 

jovens e adultos estabelecem intercâmbio cultural e linguístico, fazendo uso 

da língua de sinais (FENEIS,1995). 
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Porém, o conhecimento produzido na área biológica e seus 

respectivos avanços científicos com a lógica discursiva da saúde e suas 

práticas normalizadoras sempre tiveram o intuito de tentar beneficiar os 

surdos, pois corrigir e estimular a audição dos surdos através de aparelhos 

auditivos e IC pode ser considerado um benefício dentro dessa lógica. 

Mas na lógica surda,  

 
[...] daqueles que militam pelo reconhecimento da 

surdez como presença do olhar e como um 

marcador de identidade, a lógica da normalização e 

da cura não vai ao encontro dos seus interesses, 

pois eles não se consideram indivíduos a corrigir 

(REZENDE, 2010, p. 55).  

 

Esses sujeitos que discursivizam a surdez a partir dessa lógica são 

os pesquisadores surdos ou pesquisadores ouvintes simpatizantes ao 

movimento surdo, e concebem a surdez como uma diferença13. 

Na lógica surda, esses avanços científicos e biotecnológicos14 não 

são considerados benefícios, uma vez que o lugar de onde discursa um 

profissional da saúde não é o lugar de discurso de um militante surdo que 

luta pelo reconhecimento da diferença, pois esses avanços não são 

significativos para a maioria dos surdos que ocupam esse lugar. As 

diferentes técnicas corretivas dos corpos surdos, como técnicas de 

oralização, uso de dispositivos eletrônicos auditivos como o IC ou AASI, 

fazem parte do discurso científico que compreende a surdez com um 

desvio da normalidade (REZENDE, 2010).   

Sobre o “teste da orelhinha”, Rezende (2010, p.71) diz ser uma 

“captura de bebês surdos para a normalização”, por meio de práticas da 

área da Medicina que visam o controle dos sujeitos surdos desde o seu 

nascimento. Para a autora, como é o profissional fonoaudiólogo que 

realiza esse teste, logo quando a surdez é diagnosticada, orienta-se a 

família para o uso de IC. Esse processo caracteriza-se com uma produção 

de saber médico que culmina no processo de normalização do sujeito 

surdo.  

                                                        
13 A surdez como diferença será aprofundada na próxima seção que tratará 

sobre o olhar socioantropológico da surdez. 
14 “De modo geral, o conceito de biotecnologia pode incluir qualquer técnica 

que utilize organismos vivos (ou partes de organismos), com algum dos 

seguintes objetivos: produção ou modificação de produtos; aperfeiçoamento 

de plantas ou animais e descoberta de microrganismos para usos específicos”. 

(ALBAGLI, 1998, p.8).  
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Nota-se que a autora, ao criticar o referido teste, generaliza a figura 

desse profissional como produtor de um discurso biologizante da surdez. 

É sabido que a maioria desses profissionais tendem para a compreensão 

biológica/clínica da surdez, mas existem estudos, embora ainda poucos, 

que mostram que essa área do saber também tem se preocupado em 

compreender o surdo a partir de uma orientação socioantropológica, como 

os de Guarinello (2007), Giroto (2013), Lacerda (1998), Lodi (2004) e 

Santana (2015).    

A respeito da cirurgia de IC, do ponto de vista de quem discursiva 

a partir da cultura surda15, ela é considerada a forma mais radical e 

inovadora de criar expectativa nos familiares dos sujeitos surdos com 

relação à normalização, ou seja, à cura da surdez, a recuperação da 

audição (MARTINS, 2008). A surdez, entendida pelo sentido patológico, 

compreende o surdo como um objeto que precisa de investimento clínico 

e isso pressupõe para o surdo uma vida extremamente regrada, para que 

se encaixem nas práticas sociais ouvintes (REZENDE, 2010).  

As práticas normalizadoras se justificam pela legitimidade da 

língua oral em detrimento às línguas de sinais, muito embora já sejam 

oficializadas. De acordo com Gesser (2009), na sociedade ainda prevalece 

a ideia de que o surdo precisa aprender a língua portuguesa de forma 

prioritária, para que seja inserido e sobreviva neste meio social junto ao 

grupo majoritário, os ouvintes. Isso evidencia as forças centrípetas de 

unificação linguística em detrimento ao plurilinguismo social existente 

(LODI, 2005). Assim, os familiares dos surdos e, em muitos casos, os 

próprios surdos, tendem a sobrevalorizar a fala, influenciados pela 

projeção imaginária do ouvinte e assimilações das representações do 

ouvinte (BOTELHO, 2016), como consequência dos discursos 

normalizadores e medicalizantes acerca da surdez.  

Observa-se por meio do discurso teórico trazido até aqui uma 

oposição de discursos sobre o olhar biológico/clínico da surdez. Por um 

lado, o discurso dos profissionais da saúde, que discursivizam o surdo a 

partir da relação “saúde/doença/cura” e ancorados em seus 

“diagnósticos”, “testes”, “exames”, “técnicas”, “práticas “e “dispositivos 

eletrônicos”, buscam a “normalização”, a “cura” da surdez. Por outro 

lado, a crítica advinda sobretudo de surdos e de pesquisadores do 

movimento surdo, refutam essa forma de compreender o surdo como um 

sujeito que precisa ser “curado” e marcam a surdez como uma diferença, 

ignorando esses “benefícios”, atribuindo-lhes o sentido contrário.  

                                                        
15 O conceito de cultura surda será esclarecido na próxima seção deste 

capítulo. 
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Assim, opõem-se a essas práticas compreendo-as como práticas de 

“normalização”, “captura de corpos surdos”, “vigilância”, “controle do 

corpo surdo”, “medicalização”, “métodos e estratégias disciplinares”. 

Revelando, assim, a tentativa de supremacia do poder dos ouvintes sobre 

os surdos, por meio de forças centrípetas para a homogeneização.  

(BAKHTIN [VOLOSHÍNOV], 2014 [1929]). 

Pode-se dizer então, a partir de uma perspectiva bakhtiniana, que 

os conceitos trazidos nessa discussão teórica são produtos ideológicos, ou 

seja, além de fazerem parte de uma realidade como um instrumento de 

produção, também refletem e refratam uma realidade que lhe é exterior, 

uma vez que todo signo é prenhe de ideologia (BAKHTIN 

[VOLOSHÍNOV], 2014 [1929]). De um lado estão os que compreendem 

a surdez a partir do viés biológico/clínico e, a partir disso, indicam as 

práticas normalizadoras para corrigi-la e, de outro lado, estão os 

pesquisadores do movimento surdo que refutam o primeiro discurso em 

nome da diferença surda.  

A depender da voz social que discursiviza o olhar biológico/clínico 

sobre a surdez, do lugar ocupado pelo sujeito que produz o discurso, área 

médica ou pesquisadores do movimento surdo, o sentido ideológico dos 

signos pode apresentar interpretações diferentes e divergentes, podendo 

apresentar sentidos totalmente opostos, que levam a interpretações que 

podem trazer de benefícios à malefícios aos sujeitos surdos.   

Essas interpretações antagônicas advindas do olhar 

biológico/clínico sobre a surdez também são “invenções” culturais. Para 

Hall (1997), dizer que a surdez remete um sentido biológico/clínico 

também é cultural, por que esse discurso é produzido na cultura dessa 

maneira, através das vozes dos profissionais da área da saúde que se 

dedicam a estudá-la sob esse viés, bem como pelos pesquisadores do 

movimento surdo que a criticam de forma opositora. Discursos estes 

existentes na cultura e que estabelecem constantes trocas dialógicas, que 

reverberam e são determinantes nas vidas dos surdos como sujeitos 

sociais e de linguagem.  

Os surdos e seus familiares relacionam-se dialogicamente em suas 

vidas cotidianas com esses discursos antagônicos e ideológicos do olhar 

biológico/clínico sobre a surdez.  Uma vez que é a partir do diagnóstico 

da surdez começam a receber um olhar/tratamento diferenciado nos 

lugares sociais que passam a ocupar em função disso: hospitais, clínicas, 

associações de surdos, escolas (comum ou próprias para surdos). Ficam, 

assim, assujeitados a influências discursivas das vozes que representam 

esses discursos e que direcionam e são determinantes quanto às escolhas 
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de vida a se fazer, tais como: realizar ou não cirurgia de IC, usar ou não 

AASI, falar a língua oral ou a língua de sinais.  

Neste contexto, há ainda a possibilidade de combinação ou 

combinações dessas diferentes opções. Opções que estão intimamente 

relacionadas às relações de poder exercidas pelas instituições com suas 

diferentes vozes sociais que são produtoras desses discursos, bem como 

ao juízo de valor que os sujeitos surdos e suas famílias atribuem às 

situações discursivas nas práticas sociais das quais participam, nas suas 

diferentes esferas de atividade humana.  

Assim, esses sujeitos, na relação dialógica com esses discursos e a 

depender da relação valorativa que atribuem a eles, determinam as 

restrições, as regulações, as relações de forças, de exclusão, de 

dominação, que justificam as suas escolhas por determinadas práticas 

linguísticas. Esse processo dialógico e valorativo contribui para a 

produção das heterogeneidades surdas fabricadas pelos discursos que 

circulam a partir do olhar biológico/clínico. 

Muito embora este trabalho reconheça que o olhar 

biológico/clínico contribua ainda de maneira significativa para produção 

da heterogeneidade da pessoa surda. Ele posiciona-se idelogicamente a 

partir do discurso socioantropológico em troca dialógica com as 

discussões propostas pelos surdos e pesquisadores do movimento surdo, 

por compreender a pessoa surda a partir da diferença cultural e linguística, 

marcada pelas trocas interativas em língua de sinais. 

 

3.3 A SURDEZ E O OLHAR SOCIOANTROPOLÓGICO  

 

Nas últimas décadas (por volta de 1970), a surdez passou a ser 

discursivizada também a partir de um viés socioantropológico. Isso 

ocorreu, sobretudo, em consequência das lutas das comunidades surdas e 

de pesquisas balizadas em espaços de negociação do saber, como os 

estudos sobre a língua de sinais, a psicolinguística, a sociolinguística, a 

educação e as ciências sociais (REZENDE, 2010). Na área da saúde, 

especificamente a Fonoaudiologia, poucos profissionais têm partido 

dessa visão, algumas referências são: Guarinello (2007), Giroto (2013), 

Lacerda (1998), Lodi (2004) e Santana (2015).  Tendo em vista que este 

estudo parte campo discursivo da educação e da fonoaudiologia, inscreve-

se do lado (ainda) minoritário que pensa e compreende a pessoa surda a 

partir do olhar socioantropológico. 

Compreender a surdez a partir de uma perspectiva 

socioantropológica é inventá-la de outras formas. Para entender a surdez 

dentro dessa perspectiva é fundamental que, primeiramente, atribua-se ao 
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surdo a condição de diferente dos outros, os não-surdos. A surdez pela 

surdez não existe, ela existe pelas comparações entre surdos e ouvintes e 

para se constituir como um caso a ser estudado, caracterizada dentro de 

um grupo específico. Começa a ser construída no discurso dos próprios 

surdos e ganha status de verdade e realidade quando é inventada como 

um “traço/marca”, onde a diferença produz uma identidade (LOPES, 

2007). 

Neste contexto, o surdo passa a ter “voz”, afastando-se do lugar do 

silêncio e inventa o “ser surdo”, por meio das lutas, embates e 

resistências, numa relação de poder e saber em oposição ao discurso 

biológico/clínico. Nesses espaços discursivos conflitivos estão os sujeitos 

que, ao mesmo tempo em que falam sobre a surdez como diferença, 

também resistem ao controle de seus corpos diante dos discursos 

enunciados a partir da normalização surda.  

Nota-se uma luta por parte dos pesquisadores surdos e 

pesquisadores ouvintes simpatizantes do movimento surdo pela inversão 

da epistemologia da surdez para que produza uma outra forma de 

experenciá-la, outras imagens de alteridade, outros discursos 

(REZENDE, 2010). Assim originam-se novos signos ideológicos que 

marcam epistemologicamente a surdez sob um olhar socioantropológico, 

numa relação dialógica tensa com o discurso biológico/clínico 

(BAKHTIN [VOLOSHINOV], 2014 [1929]). 

De acordo com Lopes (2007, p. 18): 

 
A diferença surda dá-se no âmbito da cultura sem 

excluir a diferença primordial inscrita no corpo 

surdo – o não ouvir. É verdade que a falta não deve 

ser um elemento definidor do ser surdo, por isso 

não concentro minha argumentação na falta de 

audição, mas na surdez. Aqui convém demarcar a 

diferença de surdez e falta de audição [...] A 

diferença está nas noções de normalização e de 

completude implicadas na ideia de “falta’. Não é 

disso que falo quando digo que a surdez, como algo 

que se inscreve no corpo, deve ser tomada como a 

diferença primeira na defesa da cultura surda.  

 
A autora ainda esclarece que a diferença cultural necessita 

estabelecer comparações entre os sujeitos que pertencem a grupos 

culturais diferentes. Identidade e diferença são condicionantes uma da 

outra. Para além do corpo, olhar sob essa perspectiva é compreender a 

surdez na forma de se relacionar, se identificar, se distanciar de outros, se 
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comunicar e de fazer uso da visão. A surdez é marcada por uma série de 

elementos que reconhecem sujeitos como parte de um grupo. Nesse 

contexto, a forma de comunicação por meio da língua de sinais dos 

surdos, é o traço mais forte da comunidade (LOPES, 2007). 

Nesse sentido, a cultura surda, a partir do viés da diferença, se 

constitui como uma atividade criadora. É orientada pela forma de ação 

visual, ou seja, o surdo pertence a um mundo de experiências visuais. É 

dentro de uma cultura visual que a identidade surda se constitui (PERLIN, 

2004).  

Por cultura surda entende-se ser o jeito do sujeito surdo entender o 

mundo e de modificá-lo a fim de se torná-lo acessível e habitável, 

ajustando-os com as suas percepções visuais, que contribuem para a 

definição das identidades surdas e das “almas” das comunidades surdas. 

(STROBEL, 2008, p.30). A comunidade surda entende-se como uma 

comunidade linguística, que não tem a ver com espacialidade, mas pode 

estar vinculado a um espaço que favorece a comunicação entre os surdos. 

É uma rede onde os surdos  socializam-se com pessoas por meio da Libras 

(FELIPE, 2006).   

Assim, as identidades surdas constroem-se nas representações 

possíveis da cultura surda e moldam-se conforme maior ou menor 

receptividade cultural, na qual o sujeito assume. Dentro de tal 

receptividade cultural, surge também a luta política ou consciência de 

oposição, na qual o sujeito representa-se, defende-se da homogeneização, 

de tudo que torna-o como um corpo associado à invalidez, incluso entre 

os deficientes. (PERLIN, 1998). 

Dessa forma, a língua de sinais, a identidade surda, a comunidade 

surda, os processos educacionais próprios, a arte, a história e a cultura 

surda são compreendidas como diferença, por meio do seu 

reconhecimento político. Assim, o discurso surdo vai ao encontro da 

ordem ouvintista e se constrói nessa resistência, buscando romper as 

práticas que, historicamente, foram impostas pelos ouvintes. O principal 

objetivo do discurso socioantropológico é a busca pelo poder e autonomia 

dos surdos (PERLIN, 1998). 

Falar em poder e autonomia dos surdos significa os próprios surdos 

determinarem e governarem-se pelos próprios meios, de maneira livre das 

opiniões alheias, isto é, dos outros, os não-surdos. Pois por muito tempo 

estiveram sujeitos aos discursos ouvintista, baseados na concepção do 

“ouvintismo”, na qual pesquisadores surdos o caracterizam como: 

 
um conjunto de representações dos ouvintes, a 

partir do qual o surdo está obrigado a olhar-se e 
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narrar-se como se fosse ouvinte. Além disso, é 

nesse olhar-se, e nesse narrar-se que acontecem as 

percepções do ser deficiente, do não ser ouvinte, 

percepções que legitimam as práticas terapêuticas 

habituais (SKLIAR, 1998, p.15). 

 

Esses discursos advindos das vozes ouvintes que discursivizam o 

surdo a partir do olhar biológico/clínico, determinaram e governavam os 

meios pelos quais acreditavam ser mais adequado conduzir a educação 

dos surdos, bem como as demais práticas e “tratamentos” que julgavam 

ser o ideal para a vida social desses sujeitos.  

Stoer e Magalhães (2005) apontam que atualmente o que 

caracteriza as diferenças e as suas relações é a heterogeneidade. De 

acordo com Pinto e Coelho (2017), isso é uma forma de resistência 

incontornável acerca de qualquer forma de domesticação cultural ou 

epistemológica, ou seja, uma resistência que não permita uma imposição 

de padrões e conceitos valorados pela cultura majoritária, a cultura 

ouvinte. Essa resistência precisa estar aliada a um processo de 

emancipação, de escolhas pessoais, de decidir sobre o seu próprio 

processo educacional, de ter independência para isso, com base nas suas 

referências pessoais. 

Desta forma, um olhar sobre as diferenças mais afastado das 

abordagens de deficiência, procura compreendê-la, antes de tudo como 

uma questão biossocial, essa é a perspectiva do olhar socioantropológico 

(SKLIAR, 1998). Ou seja, levar em consideração a interação dos aspectos 

biológicos e sociais para se pensar sobre a surdez.  

Percebe-se que o olhar socioantropológico sobre a surdez constrói 

o discurso sobre o surdo a partir do distanciamento da surdez 

compreendida sob a ótica da deficiência e dos processos de normalização. 

Quanto mais se afasta dessa compreensão de modo contrastivo, mais se 

reafirma a partir do discurso da diferença, evidenciando-se assim as 

forças centrífugas que levam a desunificação e a heterogeneidade. A 

circulação das vozes sociais do discurso ouvintista e do discurso surdo 

submetem-se a um jogo de poder, onde não há espaço para a neutralidade. 

Pode-se dizer também que o discurso socioantropológico dialoga e 

responde ao discurso biológico/clínico de forma ativa e tensa para marcar 

a sua diferença, configurando-se como uma arena de conflito entre esses 
discursos (BAKHTIN, 2014 [1975]).   

Assim como afirmam Moura e Miotello (2016), o discurso volta-

se para a constituição concreta de sentidos, revela suas intencionalidades, 

interesses, convenções e outras determinações vindas de uma dessas 
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compreensões, que incide sobre a escolha de palavras, expressões, 

proposições, estruturas e processos linguísticos que não tenham prejuízo 

da criatividade linguística.  

A exemplo disso, as palavras: “domesticação cultural’, 

“ouvintismo”, “resistência”, “luta política”, “emancipação”, respondem 

de forma tensa o discurso biológico/clínico advindo das vozes ouvintes 

dentro do discurso socioantropológico da surdez. Bem como as palavras: 

“diferença”, “cultura surda” “identidade surda”, “alma surda”, 

“comunidade surda”, “língua de sinais”, “poder”, “autonomia” que 

respondem ao discurso biológico/clínico, marcando a sua diferença e 

construindo novos sentidos por meio de signos ideológicos no confronto 

de interesses sociais (BAKHTIN [VOLOSHÍNOV], 2014 [1929]).  

Há ainda as dicotomias produzidas por esse discurso que revelam 

os contrastes de sentidos entre os signos linguísticos que compõem o 

discurso biológico/clínico e o socioantropológico, tais como: 

“silêncio/voz”, “ouvintismo/cultura surda”, “falta de 

audição/experiências visuais; deficiência auditiva/surdez, língua 

oral/língua de sinais; “homogeneização/heterogeneidade”; 

“domesticação cultural/luta política”; “exames auditivos/ captura de 

surdos”; “patologia/diferença”; “tratamento – reabilitação/experiências 

visuais- língua de sinais”, “identidade normal-anormal/identidade surda”.  

As vozes desses discursos são advindas na maioria das vezes das 

vozes de pesquisadores surdos e pesquisadores simpatizantes do 

movimento surdo como: Lopes (2007), Strobel (2008), Marques (2009), 

Rezende (2010), Perlin (2016), Skliar (2016), entre outros, que assim 

reforçam a autonomia surda desejada nessa perspectiva ao mesmo tempo 

em que replicam o discurso das vozes ouvintes. Eles se voltam 

responsivamente para os discursos outros, os discursos que compreendem 

a surdez como uma deficiência sob olhar biológico/clínico, que visa a 

normalização dos surdos, constituindo-se de maneira ativa, responsiva e 

tensa para marcar a sua diferença.  

Porém, dentro da perspectiva socioantropológica, além dos 

discursos advindos dos pesquisadores surdos e simpatizantes do 

movimento surdo, também se encontram discursos outros sobre a surdez, 

situados no contexto educacional sobre o conceito de deficiência, mas que 

produzem novos sentidos, diferente da discursivização biológica/clínica.  

Buscando-se afastar de um modelo normativo da deficiência, 

pesquisadores da área de educação e psicologia como: Werneck, (2004), 

Gesser; Toneli (2012), Nuernberg (2015), discutem o conceito da 

deficiência sob a perspectiva da psicologia social. Como não é possível 

lutar pela surdez a partir do conceito de “diferença” no âmbito legal, 
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busca-se ressaltar novo modelo de deficiência, aproximam-se dos 

sentidos construídos no discurso socioantropológico sobre a surdez como 

diferença. Nesse contexto, a “deficiência” ganha um novo sentido 

ideológico, afastando-se do sentido reducionista voltado para as causas 

biológicas e clínicas: o modelo social da deficiência.  

Os estudos sobre o modelo social da deficiência iniciaram-se por 

volta dos anos 60 como iniciativa das próprias pessoas com deficiência, 

com o objetivo de mostrar que a maior parte das dificuldades encontradas 

por essas pessoas é resultado da forma de como a sociedade lida com as 

limitações sensoriais, físicas, intelectuais e/ou múltiplas que apresentam. 

Essa percepção permite entender a deficiência com uma construção 

coletiva entre indivíduo e sociedade, não atribuindo ao tratamento médico 

e à reabilitação, como formas únicas para a garantia de direitos a essas 

pessoas (WERNECK, 2004). Dessa forma:  

 
Adotar o paradigma do modelo social não 

pressupõe o abandono da reabilitação e dos 

tratamentos médicos. Significa apenas provocar as 

famílias, os profissionais, o governo, a mídia e 

todos os outros setores da sociedade a entender que 

estes tratamentos, ainda que importantes, não 

devem se sobrepor à garantia de educação, 

emprego, cultura, lazer e vida independente para as 

pessoas com deficiência. Apenas quando todos 

esses acessos estiverem garantidos é que haverá 

distribuição equitativa de oportunidades 

(WERNECK, 2004, p.2). 

 

 

Quando se discute deficiência e modelos de deficiência, também 

encontramos consonâncias em outros discursos, não só da saúde, mas da 

educação. Nessa perspectiva a deficiência é compreendida como uma: 

 
[...]experiência relacionada ao ciclo de vida 

humano em face do envelhecimento e suas 

decorrências, não se restringe ele a uma realidade 

de pessoas com impedimentos físicos, sensoriais 

ou intelectuais, congênitos ou adquiridos por 

intercorrências inesperadas, mas se considera 

como algo inerente à condição humana (GESSER; 

NUERNBERG; TONELI, 2012, p.558). 
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Na educação, a deficiência sob uma perspectiva da psicologia 

social, é entendida como categoria de análise que se cruza com outras 

categorias como as de raça, classe social, gênero e geração, produzindo 

processos de discriminação e opressão. Ao contrário do modelo 

biológico/clínico, o modelo social da deficiência propõe que se rompam 

as concepções acerca da deficiência que reduzem a compreensão a partir 

do fenômeno das lesões e impedimentos do corpo, tendo como objetivo 

uma virada conceitual que incorpore questões sociais e políticas para sua 

análise (GESSER, NUERNBERG; TONELI, 2012). 

Vê-se, dessa forma, que o conceito de deficiência também é 

utilizado por pesquisadores que a discutem a partir de um modelo social, 

isso significa que o conceito não está dado por si mesmo, mas que esteve 

historicamente associado a um único sentido produzido na área da 

biológica/clínica e que se encontra em um processo de ressignificação por 

meio de forças centrífugas de desunificação. Neste novo olhar para a 

deficiência, a palavra “deficiência” ganha um sentido ideológico 

essencialmente social, estabelecendo relações dialógicas com as demais 

categorias de análise (BAKHTIN, 2014 [1975]).    

Dessa forma, dentro do discurso socioantropológico, nota-se um 

outro discurso que se opõe ao discurso biológico/clínico, pois 

compreende a deficiência de uma maneira mais ampla, intimamente 

relacionada a questões de ordem social, além das questões 

biológicas/clínicas, produzindo também dicotomias tais como: 

“deficiência/ falta” e “deficiência/ categoria de análise; “lesões/ 

impedimentos do corpo” e “questões sociais”. 

Todavia, dentro do discurso socioantropológico, mesmo que o 

discurso dos pesquisadores e simpatizantes do movimento surdo e do 

discurso da deficiência a partir do modelo social apresentam sentidos 

diferentes, não se observa tensão ou conflitos entre eles. Ambos 

respondem exclusivamente ao discurso biológico/clínico, o primeiro de 

uma forma mais refutativa e marcada; o segundo, descentralizando a 

deficiência somente da lesão e do déficit, por meio de forças centrífugas, 

deslocando-a para as questões sociais. O primeiro não nega a surdez 

inscrita no corpo surdo, mas a ignora em detrimento das experiências 

visuais; o segundo reconhece a surdez como causa biológica, mas atribui 

a responsabilidade das problemáticas em torno da surdez à sociedade.  

Ambos os discursos de orientação socioantropológica, 

problematizados aqui neste estudo, contemplam a real heterogeneidade 

da pessoa surda, complementando-se mutuamente. Uma vez que isolados 

um do outro, poderá haver uma tendência à homogeneização, à criação de 
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“modelos”, “padronização”, “enquadramento” de sujeitos surdos, ou seja, 

o “surdo da cultura surda” e o “surdo do modelo social da deficiência”.  

Pois, de um lado, o primeiro, ignorando a surdez inscrita no corpo 

surdo, não dá espaço ou não reconhece o sujeito surdo que deseja se 

apropriar de aspectos da cultura ouvinte, somados à cultura surda ou não, 

uma vez que as escolhas dos sujeitos são atravessadas por interesses 

pessoais a depender das relações dialógicas que os surdos e/ou suas 

famílias estabelecem com os discursos em que estão imersos.  Dessa 

forma, cria-se um “padrão”, “modelo” de ser surdo a ser seguido, 

deixando à margem aqueles que não se enquadram ou não se identificam 

plenamente com essa forma de experienciar a surdez.  

Por outro lado, o segundo, ao considerar também os aspectos 

biológicos/clínico, mesmo que minimamente, pode subestimar os 

aspectos da cultura surda para sujeito, tão importantes para o 

estabelecimento de relações dialógicas efetivas com o mundo por meio 

das ricas interações verbais que a língua de sinais proporciona, deixando 

de apresentar orientações discursivas nesse sentido.   

Fiorin (2016) discute que os sujeitos são subjetivos e não são 

assujeitados, isto é, não são submissos às estruturas sociais. Eles agem na 

sociedade na relação com os outros, incluindo ouvintes e surdos. Nessas 

relações que estabelecem vão se constituindo discursivamente, 

apreendendo assim as vozes sociais que compõem a realidade na qual está 

imerso. Nas palavras do autor: 

 
Como a realidade é heterogênea, o sujeito não 

absorve apenas uma voz social, mas várias, que 

estão em relações diversas entre si. Portanto, o 

sujeito é constitutivamente dialógico. Seu mundo 

interior é formado por diferentes vozes em relações 

de concordância e discordância. Além disso, como 

está sempre em relação com o outro, o mundo 

interior não está nunca acabado, fechado, mas em 

constante vir a ser, porque o conteúdo discursivo 

da consciência vai alterando-se (FIORIN, 2016, 

p.61).  

 

Assim, os sujeitos vão assimilando essas vozes sociais de 

diferentes maneiras para a construção de sua consciência, o que está 

diretamente relacionada às escolhas linguísticas a se fazer, tanto da parte 

do próprio surdo, quanto de suas famílias (a maioria ouvinte) que são 

parte importante nessas decisões, sobretudo, quando os surdos se 

encontram em idade escolar e ainda não têm autonomia para decidir.  
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Nesse processo de imersão às vozes discursivas, há aquelas que são 

incorporadas pelos sujeitos como voz de autoridade, aquelas em que o 

sujeito adere de forma incondicional, podendo ser o discurso das vozes 

da igreja, partidos políticos, profissionais da área médica, entre outros, 

nos quais são assimiladas de forma compacta. Dessa forma, pode-se dizer 

que exercem forças centrípetas, ou seja, são mais resistentes a influenciar-

se por outras vozes (FIORIN, 2016).  

Aqui pode-se citar o discurso biológico/clínico fundamentado pela 

área médica, na maioria das vezes, que desconsidera a diversidade de 

valores e crenças legítimas quando se fala em saúde e impõe o seu 

discurso científico como superior aos discursos dos outros, como se fosse 

um discurso universal e, portanto, dotada de uma autoridade incontestável 

diante à tradição cultural (PEREIRA; ALMEIDA, 2005). 

Outras vozes são assimiladas pelos sujeitos de forma persuasivas, 

essas são permeáveis e permitem impregnação de outras, permite a 

hibridação de discursos, vozes que se abrem a mudanças de maneira 

incessante, por isso são centrífugas (FIORIN, 2016). E é nesse lugar 

discursivo que este trabalho deseja compreender o discurso 

socioantropológico da surdez, tanto o discurso produzido pelos 

pesquisadores surdos e simpatizantes do movimento surdo, quando os que 

discursivizam a surdez a partir do modelo social da deficiência, pois 

juntos, podem dar conta da heterogeneidade da pessoa surda que se 

apresenta no contexto educativo inclusivo. 

A consciência é formada por discursos sociais, ou seja, ela é 

sociossemiótica, isso quer dizer que seu conteúdo é formado por signos, 

sendo assim, cada sujeito tem a sua história de constituição de mundo 

interior e ele é resultado das inter-relações de embate desses dois tipos de 

vozes. Dessa forma, se a consciência for tomada pela voz da autoridade, 

a tendência é que cada vez ela se torne mais monóloga. Por outro lado, se 

ela for tomada por vozes persuasivas mais será dialógica (FIORIN, 2016).  

 O sujeito surdo compreendido na sua heterogeneidade é um 

sujeito único, singular, que vive situações irrepetíveis, bem como 

atravessado por discursos outros vindos de sua família, dos profissionais 

da saúde, dos profissionais da educação, dos outros surdos, que 

contribuem com suas vozes para a constituição de sua subjetividade como 

sujeito social. Por isso, as políticas educacionais inclusivas não podem 

condicionar as propostas de AEE para esses sujeitos a uma escolha 

linguística realizada por ele e/ou sua família, pois essa escolha depende 

dos discursos em que estão imersos e de como eles estabelecem relações 

dialógicas com esses discursos. 
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CAPÍTULO IV 

 

SURDEZ E EDUCAÇÃO 
 

Neste capítulo serão discutidas questões relacionadas à educação 

da pessoa surda. A primeira seção abordará a surdez historicamente 

situada como público-alvo da Educação Especial, discursivizada nesta 

área do saber, desde o paradigma educacional da exclusão até o 

paradigma educacional inclusivo. A segunda pontuará os principais fatos 

históricos que levaram ao desdobramento da configuração atual da 

educação de surdos, situada na Educação Especial na perspectiva da 

Educação Inclusiva. A terceira, e última seção, discutirá sobre as 

filosofias educacionais que subjazem e atravessam a educação de surdos.  

 

4.1 SURDEZ E EDUCAÇÃO ESPECIAL  

 

Importante para fundamentar esta discussão sobre a surdez na ótica 

da Educação Inclusiva, situada como público-alvo da Educação Especial, 

é revisitar brevemente aspectos da história da Educação Especial 

(doravante EE) para melhor compreender o paradigma educacional atual, 

ou seja, o paradigma inclusivo, assim como o estudante surdo nesse 

contexto.  

O conceito de paradigma pressupõe um tipo de relação muito forte, 

podendo ser de conjunção ou disjunção, que apresenta uma natureza 

lógica entre um conjunto de “conceitos-mestres” (MORAES, 1996). A 

partir dessa ideia, entende-se que um paradigma é um modelo utilizado 

para a compreensão da realidade. No contexto educacional, é um 

paradigma que conduz as práticas pedagógicas de professores 

(MUELLER, et.al., 2015). Dessa forma, observa-se que a palavra 

paradigma para a educação incita um modelo, um padrão a ser seguido, 

um conjunto de práticas que caracterizam a forma como a educação se 

apresenta é compreendida.  

A história da EE é relatada por pesquisadores da área a partir de 

quatro fases: paradigma da exclusão, paradigma da segregação, 

paradigma da integração e paradigma da inclusão. A partir dessas fases 

históricas é que se configuram os paradigmas educacionais que 

caracterizam a forma como as concepções constituíram/constituem a 

educação destinada às pessoas com deficiência (SILVA, 2009).  

A primeira fase, na era pré-cristã, foi marcada pela negligência, 

abandono, perseguições, eliminações das pessoas com deficiência em 

função das suas condições atípicas, justificadas e legitimadas pelos 
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valores da sociedade naquela época. Já na era cristã, o tratamento às 

pessoas com deficiência variava entre a caridade e o castigo a depender 

da comunidade onde estavam inseridas, mas sempre associada à ideia de 

incapacidade. Essa maneira de conceber a deficiência, com menosprezo 

ou de forma separatista dos demais, caracteriza o paradigma da exclusão 

(MIRANDA, 2003).  

Observa-se uma primeira fase discursivizada por meio de signos 

linguísticos que remetem e constroem sentidos que depreciam, 

subestimam e marginalizam a pessoa com deficiência, que por sua 

condição “atípica”, “incapaz”, ou seja, diferente dos outros, os típicos, os 

capazes, recebiam tratamentos de extermínio, pena, penitência, 

mostrando assim que em função de sua condição intolerável à visão do 

outro, por muito tempo viveu/sobreviveu em condições sub-humanas. 

A segunda fase, entre o século XVIII até meados XIX, marcou-se 

pela proteção da pessoa com deficiência em instituições especializadas, a 

chamada fase da institucionalização, correspondendo ao paradigma da 

segregação (MIRANDA, 2003). Vale ressaltar que no contexto 

institucional dos hospitais, asilos, hospícios, é que se originou a EE como 

área. Foram os médicos os primeiros a preocupar-se com a escolarização 

das pessoas com deficiência a partir do modelo médico/clínico. Nessa 

perspectiva, a deficiência era compreendida como uma doença crônica e 

os atendimentos tinham viés terapêutico com vistas à normalização 

(GLAT; FERNANDES, 2005).  

Nessa fase, inicia-se a discursivização da pessoa com deficiência 

pela Medicina que, compreendida como doença, passa a receber um 

tratamento de proteção. Assim, continua marginalizada, mas em espaços 

sociais específicos. Inicia-se a aposta em práticas normalizadoras. O olhar 

da Medicina sobre a deficiência e a possibilidade de proteção ou cura 

permitiu uma ressignificação da compreensão da deficiência, não mais 

como pessoas em condição sub-humana, mas como pessoas em condição 

humana incompleta. 

Ainda segregativa, a terceira fase, ocorrida entre o final do século 

XIX até o final do século XX, é marcada pela criação de escolas especiais 

e/ou classes especiais em escolas comuns, com intuito de oferecer 

educação para esses sujeitos, porém, à parte dos demais sujeitos sem 

deficiência (MIRANDA, 2003). Nota-se nessa fase, uma nova 

ressignificação na forma de compreender a pessoa com deficiência, aqui 

ela já é “digna” de receber educação e, para ela, a sociedade organiza 

espaços especiais, mas ainda sem condições de conviver com os outros 

em função da sua incompletude.  
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Na quarta fase, do final do século XX até por volta dos anos 70, 

iniciaram-se movimentos de integração da pessoa com deficiência em 

ambientes escolares, na tentativa adaptá-las ao que era oferecido às 

pessoas sem deficiência consideradas “normais” na época. (MIRANDA, 

2003). Nessa fase, a deficiência novamente é ressignificada, aqui já é 

possível ocupar os mesmos espaços educacionais que as pessoas sem 

deficiência, mas ela precisa ajustar-se, quanto mais semelhante ao 

“normal”, mais adaptada, mais tolerada e aceita pelos demais.  

Correlacionando com a história dos surdos, podemos observar que 

eles foram discursivizados desde os primórdios a partir do olhar da 

deficiência, uma vez que a eles eram atribuídos concepções e tratamentos 

iguais ou semelhantes aos dispensados às pessoas com deficiência nas 

fases de exclusão, segregação e integração. Nas fases de segregação e 

integração são compreendidos a partir do modelo médico da deficiência, 

na relação normalidade/anormalidade.  

 Os surdos estão inseridos historicamente dentro desses 

paradigmas, sendo discursivizados no interior deles assim como às 

demais pessoas com deficiência e constituem-se, dessa forma, como 

público-alvo da EE. Segundo essa lógica, eles mantêm-se discursivizados 

pela educação como público-alvo da EE, atualmente, a partir do 

paradigma educacional inclusivo. 

Beyer (2006) afirma que as origens do paradigma inclusivo 

surgiram das experiências do paradigma integrativo de forma progressiva. 

O ápice dessa progressão deu-se por meio das revisões conceituais, dos 

avanços e transformações institucionais estabelecidas por meio da 

Declaração de Salamanca, realizada na Conferência Mundial de 

Educação Especial em 1994, que sinaliza uma nova época para a 

educação das pessoas com deficiência.  

 
A deficiência, nesse sentido, não é uma metonímia 

do ser, ou seja, diferentemente de um jogo 

falacioso de lógica, o todo não é, nem deve ser, 

definido por uma das suas partes. Não há pessoa 

deficiente, porém uma pessoa (como todas as 

demais), cujo um dos seus atributos é não ouvir, 

não ver, não andar, e assim por diante (BEYER, 

2006, p. 9). 

 

Nota-se que a deficiência pensada a partir do paradigma inclusivo 

é compreendida de forma semelhante ao que propõe o modelo social da 

deficiência, ou seja, a deficiência é entendida como mais uma 
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característica do sujeito dentre muitas outras. Assim como as categorias 

de análises apresentadas pelo modelo social, que permitem compreender 

o sujeito de uma maneira mais ampla e social, levando em consideração 

a limitação, mas de forma descentralizada da deficiência em si.  

Mesmo que as instituições e escolas especiais tenham sido 

historicamente constituídas a partir do paradigma segregativo e 

integrativo, não se pode negar que elas foram e são espaços importantes 

e pioneiros na oferta de atendimento educativo para as pessoas com 

deficiência, exercendo um papel de transição, de mudança de olhar, para 

que pudesse chegar às reflexões apresentadas pelo paradigma inclusivo. 

Por outro lado, a forte e secular influência do pensamento médico 

e de um sistema educacional de ensino paralelo, ou seja, à parte do sistema 

de educação formal dos estudantes sem deficiência, acaba por acentuar 

uma compreensão equivocada de que as pessoas com deficiência se 

constituem como “incompletas” (BEYER, 2006). Isso porque reforça que 

os espaços educacionais comuns não são preparados ou não dão conta de 

lidar com as especificidades educacionais desses sujeitos, pois 

historicamente esses sujeitos foram “tratados”, “educados” por 

profissionais da saúde e pertencidos a espaços especializados,  

Ao contrário disso, a EE a partir de um propósito inclusivo, 

atuando como um subsistema dentro de um sistema, parte do pressuposto 

de que todos os estudantes estão na escola para aprender e, dessa forma, 

todos participam e interagem uns com os outros, independentemente de 

apresentarem dificuldades mais ou menos complexas. E quando elas se 

evidenciarem, cabe à escola, seus profissionais, recursos, espaços, 

adaptarem-se, desafiando-se a lidar com situações novas de 

aprendizagens. A diferença é valorizada na escola inclusiva e com ela se 

aprende por meio da cooperação (SILVA, 2009).  Sendo assim:  

 
À educação inclusiva está subjacente a atitude com 

que se perspectiva tal como a prática pedagógica 

dos professores e a organização e gestão da escola 

e das turmas. No que diz respeito à atitude, o modo 

como se perspectivam e prospectivam as 

necessidades especiais é determinante para o 

percurso dos alunos. Quanto à prática pedagógica 

dos professores, a flexibilização curricular e a 

pedagogia diferenciada centrada na cooperação, 

bem como estratégias como a aprendizagem 

cooperativa, são medidas que permitem dar 

resposta a todos os alunos, no contexto do seu 

grupo-turma (SILVA, 2009, p.148) 
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Vê-se assim que a Educação Inclusiva pressupõe a manifestação 

de atitudes, valores e práticas coerentes que implicam que a escola se 

organize para dar conta disso. Nesse contexto, a liderança, os órgãos de 

gestão, são responsáveis por promoverem a cooperação entre os 

professores, estudantes e demais envolvidos no processo educativo para 

que ela se efetive. Saber gerir as parcerias com outras instituições, como 

as da área da saúde, da psicologia e demais que se fazem necessárias, 

também é fundamental para o processo de construção da escola inclusiva. 

O contrário contribuirá para a manutenção de uma escola que em nome 

da inclusão apenas reforça práticas segregativas (SILVA, 2009).  

Importante ressaltar que “[...] um paradigma não se esgota com a 

introdução de uma nova proposta, e que, na prática, todos esses modelos 

coexistem, em diferentes configurações, nas redes educacionais de nosso 

país” (GLAT; FERNANDES, 2005, p. 01), Ou seja, mesmo que as 

políticas públicas atuais apontem para um paradigma educacional 

inclusivo e a depender de como elas são interpretadas, os demais 

paradigmas podem coexistir, atravessando as práticas educacionais, 

podendo estar presentes nos próprios discursos dessas políticas e dos 

profissionais envolvidos. Evidenciando-se assim de maneira intrínseca ou 

extrínseca, características excludentes, segregativas ou integracionistas.  

Esses discursos e práticas, advém das relações dialógicas seculares 

que a educação estabeleceu com os discursos do modelo médico sob um 

viés biológico/clínico, ao tratar da educação da pessoa com deficiência, 

levando em consideração a tradicional autoridade atribuída a esse 

discurso. O discurso inclusivo, com base socioantropológica é um 

discurso persuasivo, porém recente quando comparado aos demais 

paradigmas. Por isso, no interior desse discurso, manifestado nas políticas 

públicas educacionais inclusivas, podem revelar-se discursos com 

resquícios de orientação biológica/clínica, travestidos com a 

fundamentação do modelo social da deficiência e, ainda, no que se refere 

à surdez, pelo discurso da diferença surda. 

 

4.2 UM BREVE RESGATE HISTÓRICO  

 

A história do surdo revela uma heterogeneidade de formas de 

invenções da surdez nos diferentes contextos e momentos históricos da 

humanidade. Segundo Lacerda (1998), refletir sobre alguns aspectos da 

educação de surdos ao longo da história ajuda a compreender seus 

desdobramentos, bem como as influências sobre as propostas de educação 

de surdos que temos na atualidade.  
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Desta forma, o espaço social e o tempo histórico das relações 

estabelecidas pelo sujeito surdo, relacionadas também às transformações 

e acontecimentos de determinado espaço-tempo, o cronotopo (BAKHTIN 

(2002[1975]), estão diretamente relacionados à constituição do sujeito 

surdo como sujeito de linguagem, bem como aos desdobramentos da 

educação de surdos.  

Muitos estudiosos têm discutido sobre a história dos surdos na 

humanidade, que originaram e influenciaram a educação dos surdos no 

Brasil, como: Skliar (1998), Lacerda (1998), Cabral (2005), Strobel 

(2008), Schmitt (2008), Mori e Sander (2015), entre outros. Desta forma, 

não se tem aqui o objetivo de aprofundar essas questões, mas sim destacar 

marcos históricos que contribuíram para o estabelecimento das filosofias 

educacionais que subjazem e atravessam a educação de surdos Brasil: 

Oralismo, Comunicação Total e Bilinguismo. 

A história do povo surdo na humanidade foi descrita e discutida 

em sua maioria pelo ponto de vista dos ouvintes, por familiares ouvintes 

de surdos ou profissionais ouvintes. Essa perspectiva de conceber o surdo 

foi denominada pelos pesquisadores surdos e pesquisadores simpatizantes 

do movimento por “ouvintismo” (SKLIAR, 1998). Porém, os surdos 

sempre existiram, o que não ocorria era o reconhecimento da surdez como 

diferença. Os surdos na Antiguidade tiveram uma história sofrida, uma 

vez que foi quase silenciada. Compreendia-se o surdo como um sujeito 

“deficiente” e por muito tempo esteve associado à deficiência mental. 

Dessa forma, não recebiam atenção adequada, eram considerados sujeitos 

estranhos, objetos de curiosidade e, muitas vezes, sujeitos ao extermínio 

(STROBEL, 2008).  

Nota-se que o discurso trazido por esses pesquisadores revela que 

no espaço e tempo histórico da Antiguidade, o surdo foi construído pelo 

olhar do outro, o “não-surdo”, “o ouvinte”, que traz suas representações 

sobre “o ser surdo” a partir da deficiência e do estranhamento da sua 

diferença em relação ao “ser ouvinte”.  Evidencia-se, dessa forma, que 

desde que se tem registros sobre o sujeito surdo, ele é discursivizado a 

partir do viés da deficiência. Junto às demais pessoas com deficiência, ele 

sofreu as mesmas consequências desse olhar de estranhamento, que 

justificam as sofridas práticas excludentes, da negligência à eliminação 

de seus corpos.   

No século XVI, por meio de fatos ocorridos, sobretudo na Europa 

e também nos Estados Unidos da América, é que as práticas e os discursos 

sobre os surdos começam a revelar que eles poderiam aprender através de 

procedimentos pedagógicos. Esses discursos produzidos por pedagogos 

por meio de relatos de suas práticas com os surdos apresentam diferentes 
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resultados. O propósito de ensino para os surdos nessa época era para que 

eles pudessem se comunicar com os ouvintes, então o objetivo era o 

ensino da língua falada. Esse período mostra distinções nas propostas 

educacionais vigentes para os surdos, iniciativas que dão base ao que hoje 

chamamos de “oralismo” e “gestualismo”, iniciando-se assim as 

divergências que na educação de surdos mantém-se em oposição até a 

atualidade (LACERDA, 1998).  

 Os oralistas almejavam para os surdos a superação da surdez, a 

reabilitação, impondo a oralização como única forma de integração com 

os ouvintes. Por outro lado, os gestualistas, mais “tolerantes”, 

reconheciam as dificuldades dos surdos com a língua falada e acreditavam 

que eles eram capazes de desenvolver uma linguagem gestual, diferente 

da linguagem oral, para uma comunicação eficaz e que também lhe 

oportunizasse acesso ao conhecimento (LACERDA, 1998). 

Nota-se uma mudança significativa de olhar sobre o sujeito surdo, 

muito diferente da época da Antiguidade. Inicia-se aí o reconhecimento 

do surdo como sujeito de linguagem, como sujeito capaz de aprender uma 

forma de comunicação, uma língua. Porém, surge um movimento de 

oposição nas formas de compreendê-los como sujeitos de linguagem. 

Os oralistas mais voltados para o olhar biológico, corretivo, 

normativo e os gestualistas atribuindo mais importância para a linguagem 

mais acessível, mais natural para os surdos, a que envolvia gestos e sinais. 

É com base nessas posições que se inauguram duas orientações 

divergentes na educação de surdos e mantém-se até a atualidade, muito 

embora com alguns desdobramentos nas propostas educacionais 

(LACERDA, 1998). 

É nesse contexto histórico que se iniciam os discursos bipolares 

sobre esse sujeito atravessados por ideologias, por um lado o discurso 

biológico e, por outro lado, o discurso dos gestualistas que respondem ao 

discurso biológico de forma opositora. Por um lado, o surdo prevalece 

discursivizado pelo olhar da deficiência e, pelo outro, inicia-se um 

movimento de compreensão desse sujeito com aproximação 

socioantropológica. 

Muitos anos mais tarde acontecem reverberações desses discursos 

também aqui no Brasil, que também sofre influência dessas ideias 

dicotômicas na educação de surdos. Em 1855, chega o professor surdo 

Eduardo Huet, que em 1857 funda a primeira escola de surdos do país 

chamada “Imperial instituto dos Surdos-mudos”. Foi nesta escola que 

surgiu a Libras, pela mistura de sinais da língua francesa e dos sistemas 

já usados pelos surdos das várias regiões do Brasil (STROBEL, 2009).  
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Outro marco determinante na educação de surdos foi o congresso 

de Milão de 1880. Esse congresso, denominado Congresso Internacional 

de Surdo-mudez, organizado por especialistas na área da surdez, 

sobretudo, por especialistas ouvintes defensores do Oralismo. Nesse 

congresso, o método oral foi votado como o mais adequado para o ensino 

de surdos em detrimento à língua de sinais, que foi proibida legalmente 

com alegação de que prejudicava a aprendizagem da fala pelos surdos, 

uma vez que ficavam mais “preguiçosos” para falar, preferindo usar a 

língua de sinais. A educação de surdos sofreu as consequências desse 

congresso por quase um século, inclusive no Brasil (STROBEL, 2009). 

Em 1957, o Imperial Instituto dos Surdos-mudos no Brasil, passa 

a se chamar Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). Nessa 

época, a língua de sinais ainda era proibida nas salas de aulas do INES, 

porém a língua continuou a ser usada pelos surdos nos corredores e no 

pátio do instituto (STROBEL, 2008).   

Na sequência, década de 60, com a iminente tecnologia da 

protetização16, ou seja, a possibilidade de uso de aparelho auditivo de 

amplificação sonora pelo surdo, impulsionou o Oralismo e influenciou 

também a educação. Mesmo assim, prevalecia o descontentamento com 

o Oralismo por parte dos surdos e dos estudiosos da língua de sinais 

(LACERDA,1998).   

Por isso, pode-se dizer que o silenciamento das vozes dos surdos 

nessa época não foi total. Alguns grupos que foram constituídos em 

épocas anteriores na e pela língua de sinais não se acabaram, uma vez que 

os fenômenos ideológicos relacionados “às condições e às formas de 

comunicação social — a linguagem — tornaram-se parte da consciência 

social e cultural desse grupo” (LODI, 2005, p.417). Manifestando, assim, 

                                                        
16   Em 1901, em Viena, é criada a primeira prótese auditiva elétrica, com 

base na tecnologia do telefone. Em 1945 para atender as necessidades da 

guerra, as próteses auditivas tornam-se mais especializados, menores e mais 

seguras. Na década de 50 surgem as próteses auditivas retroauriculares, ou 

seja, que se encaixam atrás das orelhas, assim como novos modelos de 

próteses que por meio de molde podem ser inseridas no canal auditivo, dando 

um aspecto ligeiramente saliente. Com a fabricação de pilhas muito 

pequenas, nesta época também surgiram as próteses auditivas intra-canal, que 

se ajustam ao canal auditivo, ficando apenas uma pequena parte saliente na 

parte externa. Nesta época também acontecem as primeiras cirurgias 

corretivas de IC com colocação de eletrodos no nervo auditivo (CABRAL, 

2005). 
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o plurilinguismo constitutivo da surdez e a prevalência dessa forma de 

entendê-la nos discursos sociais. 

Assim, com as pesquisas sobre línguas de sinais iniciadas por 

Stokoe, nos Estados Unidos da América, por meio da descrição linguística 

da Língua de Sinais Americana (doravante ASL), é que se deu origem a 

novas propostas pedagógico-educacionais para os surdos (CABRAL, 

2005).  Essas questões também reverberam no Brasil, onde a educação 

dos surdos passa a ser fortemente influenciada pela tendência da 

Comunicação Total na década de 70 (LACERDA, 1998).  

Outro marco histórico importante sobre a história dos surdos no 

Brasil foi a fundação da Federação Nacional de Educação e Integração de 

Deficientes Auditivos , composta por ouvintes que se envolviam com a 

problemática da surdez. Em 1987, ela é reestruturada e passa a ser 

nomeada como Federação Nacional de Integração dos Surdos (FENEIS) 

(STROBEL, 2008).  

De acordo com Mori e Sander (2015), a partir da década de 1980 

até 1990, no Brasil a língua de sinais passa a ser permitida no contexto da 

filosofia educacional da Comunicação Total. As escolas especiais da 

época, enraizadas no Oralismo, lentamente passam a introduzir os sinais 

nas práticas de ensino para os surdos. Nesse momento a língua de sinais 

ainda não era concebida como língua.  

No ano de 2002 acontece um dos eventos mais importantes da luta 

das comunidades surdas no Brasil: a Libras é reconhecida como língua 

oficial no Brasil, por meio da Lei n. 10.436/2002 (BRASIL, 2002). Com 

a oficialização da língua de sinais, vários desdobramentos relevantes para 

educação de surdos começam a se materializar no país, como a publicação 

do Decreto n. 5.626/2005, que regulamenta tal lei e fundamenta a 

Educação Bilíngue17 para os surdos (BRASIL, 2005).  

Outro marco importante é a publicação da Política Nacional de 

Educação Inclusiva na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 

2008), que dá diretrizes para o trabalho pedagógico com o público-alvo 

da Educação Especial, incluindo os surdos, com a proposta de Educação 

Bilíngue neste contexto. 

Em 2014, por meio da Lei n. 13.005/2014, é aprovado o Plano 

Nacional de Educação (doravante PNE), fruto de debates de diversos 

atores sociais e do poder público. O PNE traz diretrizes para a educação 

para o período de 2014-2024, entre elas a melhoria da educação. Também 

é um documento importante para a educação de surdos, pois garante a 

                                                        
17 Discussões sobre a Educação Bilíngue para surdos serão aprofundadas na 

seção 4.3.3 deste capítulo. 
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oferta de Educação Bilíngue para esses sujeitos tanto em escolas e classes 

bilíngues como em escolas inclusivas (BRASIL, 2014).  

 Em 2015, é publicado outro documento importante que também 

reverbera na educação dos surdos, o Estatuto da Pessoa com deficiência 

– Lei brasileira de Inclusão n. 13.146/2015, que corrobora com a 

perspectiva da Educação Inclusiva e da Educação Bilíngue para os surdos 

(BRASIL, 2015). 

Importante ressaltar que todos esses eventos históricos que 

constituem a educação de surdos das últimas décadas, por meio das 

políticas públicas fundamentados em filosofias educacionais para os 

surdos, foram construídos com a participação tensionada e resistente da 

comunidade surda (REZENDE, 2010).  Ao mesmo tempo em que ela 

ganha voz e consegue legitimar da língua de sinais, também é silenciada 

em detrimento das vozes ouvintes do discurso ouvintista da surdez 

discursivizada a partir da deficiência sob um viés biológico/clínico.  

As vozes ouvintes, aos poucos, também incorporam dentro de seu 

discurso, o discurso cultural e da língua de sinais nas políticas públicas 

educacionais inclusivas18. Mas essas questões ao se entrelaçarem com o 

discurso inclusivo, muitas vezes, perdem o sentido original, aquele 

defendido pela comunidade surda e são reduzidas quando apresentam a 

Libras como um “instrumento”, “um recurso”19. Isso reforça novamente 

as dicotomias presente nos discursos que tratam sobre educação de 

surdos.  

Os surdos, nos últimos anos, têm defendido veementemente a 

Escola Bilíngue em detrimento à Educação Bilíngue proposta pela 

Educação Inclusiva e, em função disso, a história dos surdos representa 

uma explosão de mobilizações.  De acordo com Campello e Rezende 

(2014): 

 
A história em defesa das nossas escolas específicas 

vem de tempos longínquos. A língua de sinais e a 

cultura surda, em sua imensidão, compartilhada 

entre os pares surdos, travou-se em períodos de 

proibições do uso da nossa língua, por imposições 

ouvintistas, sempre entremeadas de muitas lutas 

pela sobrevivência da nossa língua de sinais e pela 

                                                        
18 A análise das principais políticas públicas educacionais inclusivas será 

aprofundada no próximo capítulo V. 
19 Esta discussão será aprofundada no próximo capítulo (V), nas análises das 

políticas públicas educacionais inclusivas. 
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qualidade da nossa educação (CAMPELLO e 

REZENDE, 2014, p.73). 

  

Os surdos precisam marcar sua diferença em nome da comunidade 

surda, da cultura, da língua de sinais, para serem reconhecidos em suas 

especificidades, afastados do viés biológico e, por meio disso, adquirir a 

sua autonomia. Como pode-se observar no seguinte enunciado das autoras 

em questão: “Nada sobre nós, surdos, sem nós, surdos!” (CAMPELLO; 

REZENDE, 2014, p.72, grifos das autoras).  

Esse enunciado, prenhe de ideologia surda, clama pelo 

reconhecimento da autonomia surda e pelo poder para determinar o que 

entendem ser melhor para eles mesmos, por meio da valoração dos 

discursos surdos manifestados nas vozes sociais da militância surda. 

Nota-se, que é por meio dessas vozes surdas empoderadas que o povo 

surdo conquista espaço nos discursos. No momento histórico atual, 

mesmo que os surdos ainda não tenham alcançado totalmente o que 

desejam para a sua educação e a forma como querem ser tratados pela 

sociedade, há um notável reconhecimento e valoração de suas vozes, tanto 

que nos últimos anos suas vozes já estão presentes e/ou representadas nos 

discursos políticos e oficiais.  

Viu-se até aqui uma história que se constituiu a partir de discursos 

conflitivos e divergentes em função da heterogeneidade de concepções 

atribuídas ao sujeito surdo no decorrer da história. Discursos estes, 

sempre vinculados aos movimentos sociais e produzidos por vozes 

ouvintes e vozes surdas. De um lado, as vozes surdas ganham espaço e 

reconhecimento nos movimentos sociais. Vozes que, em luta, 

encaminharam a oficialização da Libras como uma das línguas faladas no 

Brasil e, oficializada como língua, passou a ser incluída nas políticas 

públicas educacionais que sucedem a lei. De outro lado, as vozes dos 

discursos biologizantes não perdem suas forças, pois ao mesmo tempo em 

que a Libras é reconhecida e passa a compor as políticas públicas 

educacionais, a ela ainda não é atribuída a devida importância, uma vez 

que é apresentada como um apêndice para a educação desses sujeitos em 

detrimento da língua majoritária.  

Assim, as filosofias educacionais de educação de surdos foram se 

constituindo como resposta uma das outras, como réplicas opositoras, 

dentro dos discursos que circulam de maneira conflitiva sobre a educação 

de surdos. Evidencia-se que os discursos imersos aos cronotopos podem 

coexistir, incorporar-se uns aos outros, oporem-se ou se inter-

relacionarem de forma complexa, considerando os diferentes 

enunciadores que partem de diferentes concepções ideologicamente 
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marcadas. A cada tempo histórico, em determinado espaço social, há uma 

nova concepção de diferente de sujeito, uma vez que ocupa um espaço e 

tempo único (GEGe, 2009). 

Os cronotopos na educação de surdos sempre foram divergentes. 

Destacam-se os seguintes signos ideológicos e enunciados presentes nos 

discursos que evidenciam essa bipolaridade a partir da Antiguidade até os 

tempos atuais: “deficiência mental/povo surdo”, 

“ouvintismo/gestualismo”, “oralismo/língua de sinais”, 

“deficiência/surdo”, “protetização/língua de sinais”, “proibição da língua 

de sinais/ língua de sinais usada nos corredores”, “deficiência/diferença”, 

“Educação Especial/Educação Bilíngue”, “Educação Inclusiva/Educação 

Bilíngue”, “imposição da língua ouvinte/cultura surda”. 

Assim, nota-se que na história dos surdos, a cada tempo e local, 

uma voz emerge, ora da instituição médica, ora dos próprios surdos, a 

depender do tom valorativo dado a ela pela sociedade. Essas vozes 

também emergem simultaneamente e relacionam-se diretamente às 

transformações e acontecimentos desse determinado espaço-tempo. E 

assim o surdo mantém-se discursivizado pela história por ambas as vozes 

que ora se distanciam, ora se encontram nas relações dialógicas 

discursivas, travestem-se umas das outras, opõem-se, convergem, 

divergem, prevalecendo dicotomizadas.  

 

4.3 A SURDEZ E AS FILOSOFIAS SUBJACENTES À EDUCAÇÃO 

DE SURDOS 

 

4.3.1 ORALISMO  

 

O Oralismo caracterizou-se como um discurso dominante acerca 

da surdez que buscou apagá-la ao inferiorizar e descaracterizar as suas 

diferenças, focando no que estava ausente no sujeito surdo diante do 

sujeito ouvinte, ou seja, a audição, a fala, a linguagem. Isso foi 

determinante para o desenvolvimento de abordagens clínicas e práticas 

pedagógicas que objetivam o apagamento da surdez através de tentativas 

de reabilitar a audição pelo uso de aparelhos auditivos, bem como a partir 

de técnicas mecânicas e descontextualizadas de treino articulatório para 

desenvolvimento da língua(gem) oral (LODI, 2005). De acordo com a 

autora, o Oralismo é uma abordagem filosófica de educação de surdos 

que evidencia as forças centrípetas de unificação linguística: 

 
Esse discurso, que se mostrava aparentemente 

homogêneo, ocultando as contradições 
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ideológicas, a luta e o plurilinguismo social 

existente, era reforçado por forças internas cujo 

interesse era a manutenção dessa ideologia da 

surdez. Essas forças, corporificadas pela medicina, 

fonoaudiologia, linguística e pedagogia especial, 

amparavam atitudes preconceituosas quanto à 

língua de sinais. Mantinham assim o mito da 

existência de uma língua única e que, portanto, 

necessitava ser imposta aos surdos. Nesse período, 

a filosofia da linguagem e a linguística, servindo as 

importantes tendências centralizantes da vida 

ideológica verbal, buscaram a unidade na 

diversidade e essa “orientação para a unidade”, 

segundo Bakhtin (1934-1935), fixou a atenção do 

pensamento filosófico-linguístico sobre os 

aspectos mais resistentes, mais estáveis e menos 

ambíguos do discurso (LODI, 2005, p.417). 

 

Dessa forma, há discursos que defendem o Oralismo, pois 

entendem que o melhor para o surdo é a aprendizagem da fala e os 

processos de habilitação e reabilitação da audição. Esses discursos são de 

fundamentação biológica/clínica, originados e produzidos, na maioria das 

vezes, por pesquisadores profissionais da área da saúde que se dedicam à 

surdez. Por outro lado, há discursos que criticam veementemente o 

Oralismo das mais diversas formas. São os discursos produzidos por 

pesquisadores surdos ou simpatizantes do movimento surdo.  

A exemplo do discurso de fundamentação oralista, Trenche20 

(1995) diz que a linguagem falada é a principal forma de comunicação 

dos surdos e a aprendizagem dela é fundamental para o desenvolvimento 

integral desses sujeitos. Recomenda-se assim, que os sinais e o alfabeto 

sejam proibidos, salvo os gestos naturais, e que a recepção seja feita por 

via auditiva com o devido treinamento, assim como a leitura orofacial.  

Nota-se que o Oralismo exige um esforço muito grande da parte 

do sujeito surdo, de sua família e também da escola. Para que se tenha um 

resultado bom, faz-se necessário o envolvimento e dedicação das pessoas 

do convívio do sujeito com o trabalho de reabilitação em tempo integral. 

                                                        
20 Estudiosa que na década 90 defendia esse método, mas que 

atualmente apresenta posição ressignificada voltada para os estudos 

socioantropológico da surdez. Isso evidencia que o sujeito surdo e as questões 

que o envolvem passam constantemente por ressignificações (TENOR, et al., 

2009).  
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Também se recomenda que a reabilitação oral se inicie no tempo mais 

precoce possível, de preferência logo após o nascimento ou no momento 

que a deficiência é descoberta (POKER, 2010). 

Eles ainda reforçam que uma educação de surdos, pautada no 

método educação oral, exige participação de profissionais especializados, 

como fonoaudiólogo e pedagogo especializado, para o atendimento 

sistemático ao estudante e sua família. Também é fundamental neste tipo 

de educação o apoio de dispositivos auditivos eletrônicos, como o AASI 

(POKER, 2010). 

Os que defendem essa filosofia acreditam que a linguagem se 

restringe à língua oral, estabelecendo-se como a única forma de 

comunicação para os surdos. Acreditam, dessa forma, que a oralização é 

fundamental para a comunicação da criança surda (POKER, 2010). Nesta 

perspectiva, os surdos são estimulados a aprender a língua oral, escrita e 

falada, enquanto que as expressões corporais e faciais são reprimidas. 

Dessa forma, mesmo tentando se criar um contexto comunicativo para 

que o surdo passasse a usar a fala, isso aconteceria de uma forma artificial 

e sistemática (GOLDFELD, 2002).  

Há ponderações sobre o Oralismo importantes de se considerar, 

como as trazidas por Botelho (2016), como as relações entre a oralização 

e as identidades surdas, para que seja possível compreender a constituição 

do sujeito surdo que defendem a sua permanência na escola regular e a 

inclusão. Os surdos oralizados e os não oralizados apresentam domínio 

parcial da língua oral. No momento da interação verbal, principalmente 

em situações sociais que exigem aspecto mais formal da fala, revela-se a 

apreensão pelo estigma da marca intrínseca que eles consideram ter por 

serem surdos. 

Já os que criticam o Oralismo, dizem que essa filosofia se 

estabeleceu como uma metodologia reguladora do surdo, visando o 

ensino da fala aos sujeitos surdos baseada no padrão ouvinte (PERLIN, 

2006). A filosofia oralista objetiva integrar o surdo na comunidade geral 

ensinando a ele a língua oral de seu país. A palavra “ensino” demonstra a 

artificialidade deste método, uma vez que para o surdo a fala não acontece 

de forma natural (GOLDFELD, 2002).   

Algumas histórias de surdos oralizados mostram que o ensino da 

fala para eles relaciona-se ao medo, mas ao mesmo tempo ao desejo, 

porque avaliam que vale a pena. Para ele, a fala é uma espécie de obsessão 

e obrigação. É como se a fala devolvesse ao surdo a condição humana que 

lhe foi tirada com a surdez, isso explica a superestimação da audição por 

seus familiares, por professores e muitas vezes por eles mesmos. Neste 

sentido, todos os esforços são voltados para que a língua oral seja 
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interessante e necessária e para que a língua de sinais se torne 

desinteressante para eles (BOTELHO, 2016). 

Nesse contexto, a família exerce muita influência na escolha pelo 

método oralista, sobretudo, os surdos filhos de pais ouvintes, uma vez que 

eles estiveram por muito tempo separados de experiências linguísticas 

que lhe proporcionam outro olhar ou mesmo nunca se interessaram pela 

língua de sinais, de modo a deslocarem-se do lugar linguístico ocupado 

pelo Oralismo enraizado (BOTELHO, 2016).  

O discurso teórico apresentado aqui sobre o Oralismo apresenta 

visões favoráveis e contrárias sobre essa filosofia. Os que apresentam um 

discurso que a defende partem de uma visão de língua aproximada ao que 

propõe o objetivismo abstrato na visão bakhtiniana, uma vez que essa 

concepção de língua(gem) está centrada nas formas fonéticas e 

gramaticais da língua. São essas formas que dão unicidade à língua que 

permite ser compreendida por seus interlocutores da mesma comunidade 

linguística, no caso dos surdos, os interlocutores ouvintes. Assim, a língua 

oral é compreendida como um sistema de regras, nas quais o surdo precisa 

tomá-las e assimilá-las para tornar-se integrante dessa comunidade 

linguística (BAKHTIN [VOLOSHÍNOV], 2014 [1929]).  

Além disso, é uma filosofia enraizada no viés biológico/clínico que 

busca estratégias corretivas para o surdo com vistas à normalização, para 

que ele, nesse processo, se integre à comunidade linguística ouvinte e 

funcione dialogicamente com tal. Isso porque não discute-se a linguagem 

enquanto constitutiva do sujeito e da cognição, e sim apenas como forma 

de comunicação. A linguagem para os oralistas é vista apenas sob viés 

comunicacional. 

Percebe-se que os discursos teóricos que refutam essa filosofia 

apresentam uma concepção de linguagem voltada às questões 

socioantropológicas, quando trazem em seu discurso responsivo uma das 

principais marcas de diferença surda: a “língua de sinais” como 

possibilidade linguística para o surdo, apresentando um discurso opositor 

e tenso com relação ao método oral.  

A exemplo disso, destacam-se os seguintes enunciados presentes 

nesta fundamentação teórica e que demonstram tais características 

discursivas: “expressões corporais e faciais reprimidas”, “forma artificial 

e sistemática”, “domínio parcial da língua oral”, “apreensão”, “estigma”, 

“medo”, “supervalorização da audição”, “obsessão”, “obrigação”, 

“silenciamento”, “inferiorizar e descaracterizar as suas diferenças”. São 

enunciados que, ao mesmo tempo em que marcam a ideologia da 

diferença surda, também depreciam o Oralismo, questionam a sua 
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eficácia e apontam os prejuízos que ele causa à pessoa surda, sobretudo, 

os prejuízos emocionais. 

 

4.3.2 COMUNICAÇÃO TOTAL 

 

O discurso sobre a surdez no contexto histórico que se estabeleceu 

a Comunicação Total (doravante CT), sofreu um novo deslocamento após 

ser descrita linguisticamente a ASL e, na sequência, outras línguas de 

sinais. Pesquisas desenvolvidas apontavam para o pouco ou a falta de 

desenvolvimento pelos surdos com relação às linguagens oral e escrita e 

indicavam que os surdos filhos de surdos falantes de língua de sinais 

apresentavam melhor desempenho educacional. Esses discursos foram 

somados aos movimentos sociais dos surdos, que iam mesclando suas 

vozes às diversas linguagens sociais enquanto brigavam cotidianamente 

pelo reconhecimento de seus direitos (LODI, 2005). 

A CT foi uma filosofia educacional para os surdos que emergiu na 

década de 70 a partir do descontentamento com o Oralismo. Todavia, ela 

não excluiu as técnicas e os recursos para a estimulação auditiva do surdo, 

como uso do AASI, a leitura labial e a oralização. Ela permite também o 

uso da língua de sinais, seja pela datilologia, que é a representação manual 

das letras do alfabeto, ou por meio dos sinais. Também inclui o uso do 

cued speech, que são sinais manuais que representam os sons do 

português, sssim como o português sinalizado, entendido como uma 

língua artificial que se utiliza do léxico da língua de sinais juntamente 

com a estrutura sintática do português. Outra estratégia utilizada pela CT 

é o pidgin, ou seja, a simplificação da gramática de duas línguas em 

contato, neste caso do português e da língua de sinais (SANTANA, 2007).  

Há recomendações de especialistas que indicam o bimodalismo, 

isto é, o uso simultâneo da linguagem oral e dos códigos manuais. O 

bimodalismo implica na utilização de duas modalidades, a fala e a 

sinalização, um exemplo disso é o português sinalizado. De modo geral, 

a filosofia da CT total revela uma liberdade na escolha das estratégias 

para o resgate da comunicação dos surdos (SANTANA, 2007).  

Dessa forma, a CT pressupõe a incorporação de modelos auditivos, 

manuais e orais para garantir uma comunicação eficaz para os surdos. 

Preocupa-se principalmente com os processos comunicativos entre surdos 

e surdos, bem como entre surdos e ouvintes. Também é de sua 

preocupação a aprendizagem da língua oral pelos surdos, todavia, pensa 

que as questões cognitivas, emocionais e sociais não devem ser deixadas 

de lado em função dessa aprendizagem. Dessa forma, acredita que 
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qualquer recurso espaço-visual pode ser um facilitador para a 

comunicação (POKER, 2010). 

Os defensores dessa filosofia acreditam que somente o 

aprendizado da língua oral não traz garantias para o desenvolvimento dos 

surdos. Por isso, aposta em qualquer recurso linguístico que contribua 

para a comunicação do sujeito além da linguagem oral, como códigos 

manuais e a própria língua de sinais. Eles recomendam, dessa forma: 
[...] uso simultâneo de diferentes códigos como: a 

Língua de Sinais, a datilologia, o português 

sinalizado, etc. Todos esses códigos manuais são 

usados obedecendo à estrutura gramatical da língua 

oral, não se respeitando a estrutura própria da 

Língua de Sinais. Nesse sentido a Comunicação 

Total acredita que esse bimodalismo pode atenuar 

o bloqueio de comunicação existente entre a 

criança com surdez e os ouvintes. Tenta evitar que 

as crianças sofram as consequências do isolamento 

(POKER, 2010, p. 7).  

 

Por outro lado, há discursos que fazem ponderações sobre a CT. A 

exemplo disso, Goldfeld (2002) discute que essa filosofia possui caráter 

positivo e relativo. Positivo, pois ampliou a visão do surdo e da surdez, 

incentivando a utilização de códigos espaço-viso-gestuais; e negativo, 

pois não valoriza a língua de sinais e a cultura surda. A CT considera o 

surdo uma pessoa capaz e a surdez uma marca que reflete nas relações 

sociais e no desenvolvimento cognitivo e afetivo da pessoa, preocupando-

se com a comunicação do surdo e prezando pelo contexto comunicativo. 

Porém, ao utilizar-se de códigos visuais que acompanham a fala 

oral do ouvinte, a CT cria uma língua artificial, que não satisfaz as 

características de uma língua. Uma língua constituída permitiria além da 

comunicação, também o desenvolvimento cognitivo do sujeito. Essa 

comunicação valoriza a interação entre surdos e ouvintes, no entanto, as 

características históricas e culturais da língua de sinais são esquecidas 

(GOLDFELD, 2002).  

Pode-se dizer que a CT é uma filosofia do tipo “vale tudo”, uma 

vez que não questiona o papel da linguagem oral e muito menos o da 

língua de sinais. Ela cria uma língua artificial em nome do ensino da 

gramática da língua oral, levando a entender que a língua é um processo 

individual e não social. Como se fosse possível de ser “ensinada” à parte 

das outras funções da língua, como uma categoria sintática (SANTANA, 

2007, grifos do autor).  
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Nesse sentido, pode-se afirmar que o discurso teórico apresentado 

aqui sobre a CT evidencia uma concepção de linguagem que se aproxima 

da tendência filosófica do subjetivismo idealista, uma vez que a língua é 

tratada como uma expressão quando se fala em “código” (BAKHTIN 

[VOLOSHÍNOV], 2014[1929]). Ela é um instrumento a ser utilizado 

pelos indivíduos e é compreendida de forma apartada de fatores ou fatos 

que determinam sua forma, como questões físicas, sociais ou políticas. Só 

interessa o ato de fala individual para a comunicação com os demais 

surdos e ouvintes e não leva em consideração as formas gramaticais da 

língua de sinais, criando assim uma língua artificial por meio de um misto 

de sinais, português oral e demais códigos.  

Essa filosofia fundamentou um movimento que novamente tentou 

extinguir a língua de sinais em função de uma ideologia de língua 

nacional, evidenciando-se assim a prevalência de forças centrípetas de 

unificação linguística. Isso ocorreu de duas formas: através da 

manutenção da imposição da língua oficial como língua única, pois nem 

discutia-se a existência da língua de sinais; e pela utilização de métodos 

artificiais para comunicação dos surdos, ocorrendo de forma mais velada, 

pois uma vez que ao mesmo tempo em que “permitia-se” e, 

discursivamente, “aceitava-se” a língua de sinais, ela se descaracterizada 

para obedecer às regras da língua nacional (LODI, 2005).  

Por outro lado, pode-se dizer que a CT “permitiu” o uso dos sinais, 

mesmo que deslocados e de forma deturpada da língua de sinais 

propriamente dita. A CT tornou possível que a escola, os professores, as 

famílias e os próprios surdos tivessem contato com esses sinais que por 

muito tempo foram proibidos. Dessa forma, entende-se que foi um “meio 

caminho” que gerou a luta, para que mais tarde, a língua de sinais fosse 

oficialmente permitida nos espaços escolares e na sociedade.  Nesse 

sentido, é possível dizer que a CT ao mesmo tempo que exerceu forças 

centrípetas homogeneizadoras, também exerceu forças centrífugas com 

vistas à heterogeneidade.  

 

4.3.3 BILINGUISMO  

 

O Bilinguismo surgiu a partir de discussões de linguístas em 

relação à língua de sinais. Originou-se da insatisfação do surdo diante da 

proibição da língua de sinais e a mobilização de diversas comunidades 

surdas a partir do momento em que a língua de sinais ganha status de 

língua. Neste sentido, a surdez é compreendida como uma diferença 

linguística (PERLIN, 2006). 
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O Bilinguismo é tomado como uma alternativa metodológica em 

escolas próprias para surdos, e na escola inclusiva manifesta-se como um 

currículo culturalmente inclusivo, incorporado às tradições culturais e 

sociais. Consiste na divulgação e estimulação da língua de sinais 

adquirida de forma espontânea pelo surdo, assim como sua cultura. 

Permite ao surdo participar tanto da cultura e comunidades surdas, quanto 

da sociedade de modo geral, já que está inserido nela (GOLDFELD, 

1997). 

Assim, a partir do reconhecimento da língua de sinais, as 

instituições de ensino têm adotado o Bilinguismo para a educação de 

surdos. A primeira língua é a língua de sinais, que dará subsídios para a 

aprendizagem da segunda, no caso dos surdos brasileiros, o português 

escrito. Há correntes do Bilinguismo que também consideram a língua a 

modalidade oral da segunda língua (PEREIRA, 2009). 

Neste contexto, a língua de sinais é um “pré-requisito” para a 

apropriação dos conhecimentos escolares e do mundo, ou seja, de sua 

cognição, de seu psicológico, de suas relações sociais, dando condições 

também de se apropriar de uma segunda língua, a partir da consciência 

proporcionada por sua primeira língua (GOLDFELD, 2002). 

A abordagem educacional Bilíngue no Brasil para os surdos requer 

o uso de duas línguas no processo de escolarização dos estudantes, ou 

seja, a Libras como primeira língua e o Português como segunda. 

Entretanto, ainda não há um consenso a respeito da segunda língua. Há 

autores que defendem que a Libras deve ser aprendida antes do Português 

em função do desenvolvimento linguístico e cognitivo do surdo. Outros 

acreditam que as duas línguas devem ser aprendidas concomitantemente. 

Há ainda os que defendem que a segunda língua deve ser aprendida na 

modalidade oral e escrita, e outros que apenas na modalidade escrita 

(SANTANA; GUARINELLO, 2015). 

A educação Bilíngue, em linhas gerais, considera que os surdos 

devem desenvolver a língua de sinais como primeira língua (doravante 

L1), a partir do contato com surdos adultos usuários dessa língua e 

participação ativa no processo educacional junto a seus pares. Por meio 

da L1, os surdos ficam expostos ao processo de ensino e aprendizagem da 

linguagem escrita, a segunda língua (doravante L2). Para tanto, toma-se 

como base para esse processo os trabalhos relativos ao ensino de línguas 

para estrangeiros. Porém, nas práticas bilíngues para surdos, consideram-

se as particularidades e a materialidade da língua de sinais, assim com os 

aspectos culturais que estão associados ela (LODI, 2005). 

Há ainda os que apostam em um Bilinguismo considerando a 

modalidade oral da L2.  Kelman e Lima (2009) acreditam que uma 
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educação de surdos, acrescida de nova tecnologia como a cirurgia de IC, 

pode proporcionar ao surdo uma melhor compreensão dos sons e de seus 

significados, o que auxilia e facilita a aquisição de conhecimentos e a 

inclusão social. 

O desenvolvimento da língua materna pela criança é um fator 

primordial para a aprendizagem de uma L2. A possibilidade do sujeito 

desenvolver habilidades linguísticas em duas ou mais línguas nos 

primeiros anos de escolarização aprimora a compreensão da língua. A 

língua de sinais não atrapalha o desenvolvimento da língua oral. Ao 

contrário do que ainda muitos pensam, essa ideia deve ser desconstruída 

a partir da observação do desenvolvimento da criança como um sujeito de 

linguagem que se constitui por meio de interações sociais em que é 

permitida a comunicação, tanto por meio da oralidade, quanto pelos 

sinais.  

O uso do IC favorece e auxilia a comunicação por meio da audição 

e da fala, entretanto não podemos assentir que para o sujeito surdo basta 

“ouvir” para falar (KELMAN; LIMA, 2009). Aqui nota-se um 

cruzamento entre os dispositivos auditivos eletrônicos e a língua de sinais, 

embora um seja majoritariamente superior ao outro (a língua de sinais, no 

caso).  

Pode-se dizer então, que a proposta de educação Bilíngue para os 

surdos é definida como uma oposição de discursos que, de um lado, 

baseia-se em práticas clínicas hegemônicas e, de outro, no 

reconhecimento político da surdez sob a ótica da diferença. Tal definição, 

mesmo que imprecisa, propõe uma educação Bilíngue para além do 

domínio de duas línguas em algum nível. Essa tendência contemporânea 

foge, de modo intencional e/ou ingênuo, de uma discussão de educação 

Bilíngue que ultrapasse a questão das línguas, correndo-se o risco de ser 

transformada em uma utopia que tão logo será abandonada pelo caráter 

despolitizado, colonialista, a-histórico e positivista com que é tratada 

(SKLIAR, 2016). Assim: 

 
Discutir a educação bilíngue numa dimensão 

política assume um duplo valor: o “político” como 

construção histórica, cultural e social, e o 

“político” entendido como as relações de poder e 

conhecimento que atravessam e delimitam a 

proposta e o processo educacional. Existem, nesse 

último sentido, um conjunto de políticas para a 

surdez, políticas de representações dominantes da 

normalidade, que exercem pressões sobre a 
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linguagem, as identidades e, fundamentalmente, 

sobre os corpos surdos (SKLIAR, 2016, p.7) 

 

Há que considerar-se esses dois sentidos políticos quando se trata 

do Bilinguismo em surdez, assim como a ambiguidade no termo 

“bilíngue” na educação de surdos, pois não há como afirmar a presença 

de Bilinguismo harmônico com intercâmbios culturais, mas sim uma 

realidade conflitiva. De um lado, discursos que procuram localizar um 

equilíbrio entre as duas línguas na tentativa de burocratizar, administrar, 

governar a língua do surdo. De outro lado, a prevalência das imposições 

“ouvintistas”, deslocando o “oral” para a leitura e a escrita, em que surge 

uma sensação de um falso bilinguismo e/ou um pseudobilinguismo 

(SKLIAR, 2016)  

Sob uma perspectiva crítica, há formas que compreendem o 

Bilinguismo a partir do papel que a língua desempenha e as 

representações na construção de significados e identidades surdas. Dessa 

forma, a língua atua como reflexo da realidade e produz essa realidade. 

Nessa perspectiva, ela não está subjacente ao pensamento, mas como um 

resultado das lutas socais sobre signos e significações (SKLIAR, 2016).  

No Bilinguismo, a língua de sinais não é considerada apenas um 

instrumento para alcançar determinados resultados, mas é de fato a L1 do 

sujeito pela qual tudo se vincula. A L1 e a L2 atuam numa forma de 

diglossia, ou seja, ambas as línguas preenchem funções diferentes para o 

sujeito. Para a L2, é enfatizada a modalidade escrita, uma vez que, ao 

contrário do oral, é totalmente acessível por meio da visão (SKLIAR, 

2016). 

Diante dessas definições sobre o Bilinguismo, surgem várias 

interpretações que envolvem a constituição de seu conceito. Uma delas é 

que a língua de sinais nessas definições é apontada como a língua natural 

dos surdos. A ideia de “natural” remete a aproximações com concepção 

de linguagem de fundamentação filosófica da tendência do subjetivismo 

idealista, assim como a compreensão de que a língua é uma “alternativa 

metodológica” de acesso ao currículo, ou ainda, um “instrumento” para a 

apropriação da segunda língua (BAKHTIN [VOLOSHÍNOV], 2014 

[1929]).  

Percebe-se também que ao mesmo tempo em que as propostas de 

educação Bilíngue se ancoram em forças centrífugas, de desunificação e 

heterogeneidade, com vistas a considerar o plurilinguismo, evidencia-se 

também no interior dessas propostas de “bilinguismos”, a atuação de 

formas centrípetas, de unificação e homogeneização, quando a língua de 
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sinais é compreendida como um “instrumento” para se alcançar a Língua 

Portuguesa, oral ou escrita (BAKHTIN, 2014 [1975]). 

Tentar governar as duas línguas ou localizar um equilíbrio entre 

elas e, por consequência, as duas culturas, revela um processo 

centralização. Isso acontece no interior do plurilinguismo, levando em 

consideração que os sujeitos podem apresentar várias línguas no sentido 

social. As forças centrípetas atuam imersas no plurilinguismo real, no 

sentido de tornar a língua única (BAKHTIN, 2002 [1975]. Acrescenta-se 

aqui que, no contexto do Bilinguismo, essas forças se voltam para medir 

a supremacia de uma língua sobre a outra.  

Sob um viés bakhtiniano, a comunicação da vida cotidiana é parte 

importante da comunicação ideológica e deve acontecer através de 

relações estabelecidas entre sujeitos socialmente organizados. Nesse 

contexto, carregada de ideologia, a língua torna-se um veículo de 

transmissão cultural para a experiência, estrutura do pensamento e do 

saber social. Por isso, os profissionais que são envolvidos na educação 

bilíngue devem reconhecer e aceitar as diversidades sociais e, além disso, 

participar dessa organização (LODI, 2005).  

Vê-se por meio dos discursos teóricos trazidos aqui sobre o 

Bilinguismo que não há uma unicidade de compreensão de seu conceito, 

apesar de estabelecerem relações dialógicas entre si, que ora encontram-

se e complementam-se, mas que também se opõem umas às outras. Um 

ponto em comum é o uso de duas línguas, uma visuo-gestual e a outra 

oral, porém não há consenso sobre as modalidades da língua oral (oral e 

escrita). Outro ponto em comum é a primeira língua ser a língua de sinais.  

Percebe-se que há definições do Bilinguismo que incluem a 

modalidade oral da L2 e que aceitam dialogar com o discurso biológico 

clínico quando reconhecem o IC como um facilitador. E ainda, que há 

definições que o compreendem como alternativa metodológica em 

escolas bilíngues e também como parte do currículo na escola inclusiva 

envolvendo intercâmbio cultural.   
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CAPÍTULO V 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E 

SURDEZ 
 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar e discutir a legislação 

que versa sobre a educação dos surdos a partir de uma perspectiva 

inclusiva. Principalmente, as que exercem mais força nas definições das 

práticas pedagógicas para esses sujeitos na escola inclusiva e no AEE para 

os estudantes surdos falantes e não falantes da Libras.  

Para tanto, o presente capítulo foi organizado em cinco seções. A 

primeira tratará da educação de surdos na legislação, apresentando uma 

visão geral, por meio da revisão e discussão das principais políticas que 

fundamentam a Educação Inclusiva a partir da Constituição Federativa da 

República do Brasil de 1988. A segunda discutirá as políticas linguísticas 

na educação de surdos por meio da lei que oficializou a Libras no Brasil, 

bem como do decreto que regulamentou a Educação Bilíngue no país. A 

terceira seção trará para discussão a lei mais recente que versa sobre a 

inclusão. A quarta apresentará uma problematização da Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 

2008) e as reverberações para o contexto da surdez. E por fim, a quinta, 

apresentará uma problematização do Atendimento Educacional 

Especializado para os estudantes surdos falantes e não falantes da Libras 

proposto pela da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva.  

 

5.1 A EDUCAÇÃO DE SURDOS NA LEGISLAÇÃO: UMA VISÃO 

GERAL DAS POLÍTICAS NACIONAIS DE EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA  

 

Inicia-se esta discussão sobre políticas públicas de educação de 

surdos na perspectiva da Educação Inclusiva pela Constituição Federativa 

da República do Brasil de 1988, que dá sinais do início da implementação 

dessa perspectiva educacional em nosso país quando cita que o dever do 

Estado com a educação só ganhará efetivação por meio da garantia do 

AEE às pessoas com deficiência, de preferência, na rede regular de 

ensino. A partir de então, surgiu uma série de políticas públicas de EE, 

pautadas na perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2010).  

Mori e Sander (2015) apontam que a Constituição de 1988 dá a 

estrutura e as condições necessárias para que a educação dos surdos ganhe 
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o formato que tem hoje no Brasil, ou seja, associada ao movimento da 

Educação Inclusiva. 

Para corroborar com os pressupostos inclusivos anunciados na 

constituição brasileira, em 1990 é realizada em Jomtien, Tailândia, 

organizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), a Conferência Mundial sobre Educação 

para Todos, em que foi estipulada a Declaração Mundial de Educação 

para Todos, com o objetivo de impulsionar os esforços para oferecer a 

educação adequada para todos nos diferentes níveis de ensino, da qual o 

Brasil é signatário. Com relação às pessoas portadoras de deficiência21, a 

declaração reconhece que esses sujeitos necessitam de atenção especial e 

estabelece que é preciso tomar medidas para a garantia de igualdade de 

acesso à educação às pessoas portadoras de qualquer tipo de deficiência 

(UNESCO, 1988 [1990]).  

Avançando nessa perspectiva e com participação brasileira, em 

1994, a Conferência Mundial de Educação Especial realizada em 

Salamanca, reafirma o compromisso com a Educação para Todos 

reconhecendo a urgência nas providências para a educação de crianças, 

jovens e adultos com necessidades educacionais especiais dentro do 

sistema regular de ensino (BRASIL, 2010).  

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional 

(LDBN), lei n.9694/1996, respalda em seu texto constitucional que a 

educação para os estudantes com deficiência deve ser oferecida 

preferencialmente no sistema regular de ensino, assim como oferta do 

AEE (BRASIL, 2010).  

No ano 2000, é aprovada a Lei n.10.098 (BRASIL, 2000) que 

estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência22 ou com mobilidade 

reduzida. Essa lei garante a promoção da comunicação dos surdos por 

meio da Libras, mesmo que nessa época ela ainda não fosse oficializada, 

assim como as Tecnologias Assistivas (doravante TA)23.  

                                                        
21 Terminologia adotada pelo referido documento para fazer referência à 

pessoa com deficiência. 
22 Terminologia adotada pelo referido documento para fazer referência à 

pessoa com deficiência. 
23 Área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba 

produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que 

objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação 

de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando 

sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social (BRASIL, 
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Nota-se que até então, os documentos oficiais de fundamentação 

inclusiva orientam os sistemas de ensino a receber os estudantes com 

deficiência na rede regular de ensino, de maneira preferencial, mas ainda 

não com caráter obrigatório, o que abre precedência para a coexistência 

das classes e escolas especiais. Isso ratifica a ideia de que os paradigmas 

coexistem nos discursos oficiais. Pois, apesar de serem discursos oficiais 

representativos de um movimento inclusivo, características do paradigma 

integracionista mostram-se ainda evidentes (GLAT; FERNANDES, 

2005).  

Observa-se ainda que neste cronotopo, a Libras não era uma língua 

oficial brasileira, mas já era citada nos documentos oficiais como uma 

forma de promoção da comunicação para os surdos, assim como as TA. 

No contexto dos surdos, pode-se dizer que se incluem às TA os 

dispositivos auditivos eletrônicos, como o AASI, IC e o Sistema FM. Isso 

revela que os documentos oficiais da época apresentavam indícios 

discursivos tanto de orientação socioantropológica, quanto de orientação 

biológica/clínica para trabalho com os surdos.  

Em 2001, a Convenção de Guatemala trouxe aspectos muito 

relevantes para o avanço da inclusão. Promulgada no Brasil por meio do 

Decreto n. 3.956/2001, prevê a eliminação de todas as formas de 

discriminação contra as pessoas com deficiência (BRASIL, 2010). 

Em 2002, a Libras é reconhecida como meio legal de comunicação 

e expressão no Brasil por meio da lei n. 10.436/2002 (BRASIL, 2002)24. 

Essa oficialização ocorreu, sobretudo, através da luta persistente e 

sistemática da comunidade surda e é um marco da história dos surdos 

(DUARTE, et al., 2013). Na sequência, em 2005, acontece outro ato 

oficial e importante para a comunidade surda, a criação do decreto n. 

5.626/2005, que regulamenta a lei n. 10.436/2002 (BRASIL, 2005)25.  

No ano de 2004, ou seja, entre a oficialização da Libras (2002) e a 

sua regulamentação (2005), o direito à pessoa com deficiência auditiva às 

TA é assegurado por meio do Decreto nº 5.296/2004 (BRASIL, 2004a), 

bem como é instituída a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva, 

por meio da Portaria n.2.073/2004 (BRASIL, 2004b). E, logo após a 

                                                        
2006 apud BERSCH, 2013, p.4). Por este documento não estar mais 

disponível para consulta on-line, decidiu-se citá-lo através da autora Rita 

Bersch (2013). 
24 Esta Lei será discutida em uma seção específica, a próxima, dada sua 

importância no contexto da surdez. 
25 Este decreto será discutido em uma seção específica, a próxima, dada sua 

importância no contexto da surdez. 
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regulamentação da Libras (2005), outro documento importante que 

reverbera também em políticas públicas para os surdos é publicado, a 

Portaria nº 142/2006 (BRASIL, 2006 apud BERSCH, 2013), que trata das 

TA.  

Levando em consideração que no contexto dos surdos as TA são 

os dispositivos auditivos eletrônicos, como o AASI, IC e o Sistema FM, 

como já mencionado, nota-se também que, por aproximação temporal, ou 

seja, ao mesmo tempo que a Libras ganha status oficial e é regulamentada, 

também se reforça legalmente a garantia de serviços de saúde auditiva, 

que também veem se modificando a partir do desenvolvimento de novas 

tecnologias.  

Assim, nota-se que no mesmo cronotopo emergem discursos 

oficiais sobre o sujeito surdo de lados totalmente opostos (BAKHTIN, 

2002 [1975]). O primeiro, de fundamentação socioantropológica, 

reconhece a Libras como língua oficial e regulamenta uma educação 

Bilíngue para os surdos. E, o segundo, garante por meio do discurso da 

saúde, de orientação biológica/clínica, as formas corretivas de tratar a 

surdez.  

No ano de 2007, ocorreu a Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas, em que está 

previsto para a pessoa com deficiência o acesso ao sistema educacional 

geral e também o recebimento de atendimento adequado para maximizar 

o seu desenvolvimento acadêmico e social. No Brasil, essas 

recomendações foram promulgadas por meio do Decreto n. 6949/2009 

(BRASIL, 2009). 

Essa convenção apresenta um caráter inclusivo em consonância 

com o que propõe o paradigma educacional sob uma perspectiva 

inclusiva, ou seja, assegura que a educação ofertada às pessoas com 

deficiência seja no “sistema educacional geral”, com intuito de garantir 

que elas não sejam “excluídas” desse sistema sob alegação de deficiência 

e não dá margem para demais interpretações.  

Além disso, assegura às pessoas com deficiência oportunidades de 

adquirir competências e práticas sociais que propicie plena e igual 

participação no sistema de ensino e na comunidade, dentre elas, a 

facilitação do aprendizado da língua de sinais, bem como a promoção da 

identidade linguística da comunidade surda. Garante também que a 

educação das pessoas surdas seja ministrada na sua língua, de modo que 

favoreça ao máximo o seu desenvolvimento social e acadêmico 

(BRASIL, 2009).  

Com bases nas documentações oficiais citadas nesse trabalho, 

entre outras documentações oficiais anteriores e contemporâneas a essas, 
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que caminham em direção às diretrizes e práticas educacionais com 

fundamentação inclusiva, em 2008, é publicada a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva26 pelo 

Ministério da Educação por meio da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (BRASIL, 2008).  

Um ano depois é publicada a Resolução n. 4/2009, que institui 

Diretrizes Operacionais para o AEE na Educação Básica, modalidade 

Educação Especial. E, em 2011, o Decreto n. 7611/2011, que dispõe sobre 

a EE e o AEE. Quanto aos estudantes surdos e com DA, o decreto faz 

referência às diretrizes e princípios dispostos no Decreto n. 5.626/2005 

(BRASIL, 2011). 

Em 2013, por meio da portaria n. 1.274/2013 (BRASIL, 2013), o 

Sistema FM pessoal foi incluído como um auxiliar da audição, na tabela 

de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde (SUS) (SILVA, PIZARRO, 

TANAMATI, 2016).  

O que pode-se perceber é que entre o período de 2007 a 2013, 

emergem discursos sobre a surdez nos documentos legais voltados 

totalmente para o discurso de fundamentação inclusiva, ou seja, que 

direciona a educação dos surdos exclusivamente para o espaço da escola 

comum inclusiva. Discursos que nesse período não estabelecem relações 

dialógicas com os demais paradigmas da EE. Também neste período, 

reforça-se através do discurso da saúde, a discursivização do surdo por 

meio das formas normalizadoras da surdez através da inclusão do Sistema 

FM na OPM, prevalecendo também no discurso oficial a bipolaridade nas 

formas de conceber a surdez.  

A legitimidade desses discursos é também referenciada pela 

Portaria n.  277/2014, que aprova diretrizes gerais, amplia e incorpora 

procedimentos para a Atenção Especializada às Pessoas com Deficiência 

Auditiva no Sistema Único de Saúde. Essa portaria, entre outros serviços 

médicos e terapêuticos para a assistência em saúde auditiva para esses 

sujeitos, também garante o AASI, cirurgia de IC, quando indicados, e o 

respectivo acompanhamento ambulatorial (BRASIL, 2014).  

Também em 2014 é aprovado o Plano Nacional de Educação por 

meio da Lei n 13.005/2014. O PNE aponta diretrizes para a educação para 

o período de 2014-2024, entre elas a melhoria da educação. É um 

documento importante para a educação de surdos, uma vez que garante a 

                                                        
26 Esta política será discutida em uma seção específica neste capítulo (5.3.), 

dada sua importância no contexto deste trabalho. 
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oferta de Educação Bilíngue para esses sujeitos tanto em escolas e classes 

bilíngues como em escolas inclusivas (BRASIL, 2014). 

O documento nacional oficial mais recente que orienta a Educação 

Inclusiva é o Estatuto da Pessoa com deficiência – Lei brasileira de 

Inclusão n. 13.146/2015, que corrobora com a perspectiva da Educação 

Inclusiva, bem como com a Educação Bilíngue para os surdos (BRASIL, 

2015). Esse documento ao tratar da Educação Bilíngue para os surdos, 

também orienta que ela pode acontecer tanto em escolas ou classes 

bilíngues, como na escola comum inclusiva.  

Novamente, sob a lógica dos discursos dos paradigmas 

educacionais, observam-se documentos oficiais muito recentes e de 

fundamentação inclusiva fazendo relações dialógicas convergentes com 

o paradigma integrativo, em referência a classes e escolas bilíngues para 

os surdos. Mesmo que as escolas e classes bilíngue sejam reivindicações 

dos próprios surdos, pensar em formas de ensino paralelo ao sistema 

educacional comum seria uma forma de segregação sob a ótica da 

perspectiva inclusiva.  

Vê-se também que no ano de 2014 emergem dois documentos 

oficiais importantes para as políticas públicas de educação de surdos de 

lados totalmente opostos. O primeiro representando os discursos 

biologizantes da saúde e, o segundo, representando os discursos 

socioantropológicos da diferença surda. Isso mostra que essa questão se 

trata de luta discursiva social e oficial no que diz respeito aos surdos, a 

qual mantém-se até os dias atuais. Da mesma forma, reforça a ideia de 

que em um mesmo cronotopo emergem de lados opostos acontecimentos 

que reverberam diretamente na educação de surdos e que interferem 

diretamente no modo que o surdo vai relacionar-se com a linguagem e 

constituir-se como sujeito (BAKHTIN, 2002 [1975]).   

O mesmo acontece com a publicação da Lei brasileira de Inclusão 

de 2015, que perpetua em seu interior o discurso da bipolaridade na 

educação dos surdos, assim como a coexistência de paradigmas 

educacionais divergentes em seu discurso que propõe ser unicamente 

inclusivo. Porém, essas questões serão aprofundadas em seção específica 

destinada a essa lei, dada a atualidade do documento e importância para 

os futuros desdobramentos da educação de surdos no Brasil.   

Para corroborar com essa revisão e discussão, apresenta-se no 

quadro abaixo as terminologias adotadas para fazer referência ao sujeito 

surdo nos documentos legais nacionais apresentados aqui, a partir da 
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Constituição da República Federativa do Brasil de 198827, que orientam 

o trabalho com os sujeitos surdos: 

 
Tabela 3. Terminologias sobre surdez nos documentos legais. 

 

Ano Documento Ementa Terminologias 

utilizadas 

 

1

1988 

Constituição 

da República 

Federativa do 

Brasil 

Instituir um Estado democrático, 

destinado a assegurar o exercício 

dos direitos sociais e individuais, 

a liberdade, a segurança, o bem-

estar, o desenvolvimento, a 

igualdade e a justiça como 

valores supremos de uma 

sociedade fraterna, pluralista e 

sem preconceitos, fundada na 

harmonia social e comprometida, 

na ordem interna e internacional, 

com a solução pacífica das 

controvérsias, promulgamos, sob 

a proteção de Deus, a seguinte 

Constituição da República 

Federativa do Brasil (BRASIL, 

1988). 

Pessoas 

portadoras de 

deficiência  

 

1

1996 

Diretrizes e 

Bases da 

Educação – 

LDBN/9394/

96 

Estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional 

(BRASIL,1996) 

Alunos 

portadores de 

necessidades 

especiais  

 

 

2

2000 

Lei no 

10.098, de 19 

de dezembro 

de 2000. 

 

Estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a promoção 

da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, e dá outras 

providências (BRASIL, 2000). 

Pessoas 

portadoras de 

deficiência 

sensorial e com 

dificuldade de 

comunicação. 

 

2

2001 

Decreto Nº 

3.956, de 8 de 

outubro de 

2001. 

Promulga a Convenção 

Interamericana para a 

Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra as 

Pessoas 

Portadoras de 

Deficiência 

                                                        
27 Escolheram-se os documentos a partir da Constituição de 1988, pois ela é 

que aponta os primeiros indicativos para uma educação com fundamentação 

inclusiva no Brasil. 
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Pessoas Portadoras de 

Deficiência (BRASIL, 2002). 

 

2002 

Lei Nº 

10.436, de 24 

de abril de 

2002. 

Dispõe sobre a Língua Brasileira 

de Sinais - Libras e dá outras 

providências (BRASIL, 2002). 

Pessoas surdas 

e portadores de 

deficiência 

auditiva. 

 

2004 

Portaria Nº 

2.073, de 28 

de setembro 

de 2004.  

Institui a Política Nacional de 

Atenção à Saúde Auditiva 

(BRASIL, 2004). 

Pacientes 

portadores de 

deficiência 

auditiva 

 

 

2 

2004 

Decreto Nº 

5.296 de 2 de 

dezembro de 

2004. 

Regulamenta as Leis nos 10.048, 

de 8 de novembro de 2000, que 

dá prioridade de atendimento às 

pessoas que especifica, e 10.098, 

de 19 de dezembro de 2000, que 

estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a promoção 

da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, e dá outras 

providências (BRASIL, 2004). 

Pessoa 

portadora de 

deficiência 

auditiva  

 

2

2005 

Decreto Nº 

5.626, de 22 

de dezembro 

de 2005. 

Regulamenta a Lei no 10.436, de 

24 de abril de 2002, que dispõe 

sobre a Língua Brasileira de 

Sinais – Libras, e o art. 18 da Lei 

no 10.098, de 19 de dezembro de 

2000 (BRASIL, 2005). 

Pessoas surdas 

ou com 

deficiência 

auditiva.  

2

2006 

Portaria N° 

142, de 16 de 

novembro de 

2006 

Institui o Comitê de Ajudas 

Técnicas – CAT, que reúne um 

grupo de especialistas brasileiros 

e representantes de órgãos 

governamentais, em uma agenda 

de trabalho (BRASIL, 2006) 

Pessoa com 

deficiência.  

 

2

2008 

Política 

Nacional de 

Educação 

Especial na 

Perspectiva 

da Educação 

Inclusiva  

O Ministério da 

Educação/Secretaria de 

Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão apresenta a Política 

Nacional de Educação Especial 

na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, que acompanha os 

avanços do conhecimento e das 

lutas sociais, visando constituir 

políticas públicas promotoras de 

Estudantes com 

deficiência 

(natureza 

física, mental 

ou sensorial) / 

estudantes 

surdos 
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uma educação de qualidade para 

todos os estudantes (BRASIL, 

2008). 

 

2

2009 

Decreto Nº 

6.949, de 25 

de agosto de 

2009 

Promulga a Convenção 

Internacional sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência e 

seu Protocolo Facultativo, 

assinados em Nova York, em 30 

de março de 2007 (BRASIL, 

2009). 

Pessoa com 

deficiência/ 

pessoa surda 

 

2

2009 

Resolução Nº 

04 de 02 de 

outubro de 

2009. 

Institui Diretrizes Operacionais 

para o Atendimento Educacional 

Especializado na Educação 

Básica, modalidade Educação 

Especial (BRASIL, 2009). 

Alunos com 

deficiência  

 

2

2011 

Decreto Nº 

7611 de 17 de 

novembro de 

2011.   

Dispõe sobre a Educação 

Especial, o atendimento 

educacional especializado e dá 

outras providências (BRASIL, 

2011). 

Estudantes com 

deficiência/ 

estudantes 

surdos ou com 

deficiência 

auditiva 

 

2

2013 

Portaria Nº 

1.274, de 25 

de junho de 

2013. 

Inclui o Procedimento de 

Sistema de Frequência 

Modulada Pessoal (FM) na 

Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos, Órteses, Próteses 

e Materiais Especiais (OPM) do 

Sistema Único de Saúde 

(BRASIL, 2013). 

Deficiência 

Auditiva  

2

2014 
 Portaria Nº 

2776 de 18 de 

dezembro de 

2014. 

 

Aprova diretrizes gerais, amplia 

e incorpora procedimentos para a 

Atenção Especializada às 

Pessoas com Deficiência 

Auditiva no Sistema Único de 

Saúde (SUS) (BRASIL, 2014). 

Pessoas com 

deficiência 

auditiva  

Fonte: Este quadro foi organizado a partir dos seguintes gêneros do 

discurso:  Constituição, Leis, Decretos, Portarias, Resoluções, políticas, 

Diretrizes, Convenções, tendo como referência o estudo de Souza (2017).  
 

Observa-se nas terminologias adotadas nos documentos 

supracitados uma heterogeneidade de formas de compreensão sobre o 

sujeito surdo. Ora totalmente discursivizado a partir da deficiência, como 

podemos observar nas seguintes terminologias “pessoas portadoras de 

deficiência”, “pessoa com deficiência”, “alunos portadores de 



112 

 

necessidades especiais”, “educandos com deficiência/deficiente 

auditivo”, “pessoas portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade 

de comunicação”, “deficiência auditiva”. Ora como sujeitos oriundos de 

uma compreensão socioantropológica, como pode-se observar na 

terminologia “alunos surdos”, “pessoas surdas”, “pessoa com surdez”.  

Porém, na maioria das vezes, é compreendido sob as duas óticas 

em um mesmo documento, como pode-se observar nas seguintes 

terminologias: “pessoas surdas e portadores de deficiência auditiva”; 

“pessoas surdas ou com deficiência auditiva”, “estudantes com 

deficiência (natureza física, mental ou sensorial)/ estudantes surdos”, 

“pessoa com deficiência/ pessoa surda”, “estudantes com deficiência/ 

estudantes surdos ou com deficiência auditiva”, “alunos com deficiência/ 

alunos surdos” , “estudantes com deficiência/estudantes com surdez”. 

Revelando, assim, os contrastes binários, oposições e contradições que se 

justificam pelo atravessamento concomitante da surdez nos discursos do 

viés biológico/clínico e do viés socioantropológico e que são marcadas 

pela escolha da língua, a língua oral ou a língua de sinais.  

Diante disso, vê-se que os documentos legais que discursivizam a 

surdez e os modos de trabalhar com ela, revelam discursos heterogêneos 

e contraditórios para dar conta dos diversos atores sociais que a entornam 

os próprios surdos, os familiares dos surdos, os profissionais (educadores 

e profissionais da saúde) e suas diferentes formas subjetivas de lidarem 

com a surdez.  

Há uma complexidade envolta das questões sobre a surdez que 

precisa ser levada em conta e que varia a depender das experiências 

pessoais de cada surdo, seu sofrimento, a constituição da pessoa surda 

(identidade surda), a garantia de seus direitos, o exercício da cidadania. 

Isso também envolve a questão da medicalização da surdez, aqui 

concebidas como os dispositivos auditivos eletrônicos como o IC, o AASI 

e o Sistema FM, ou seja, a patologização do sofrimento e os tratamentos 

que demandam ações biologizantes. 

Essa complexidade revelada nos discursos heterogêneos e 

contraditórios sobre a surdez pode ser identificada claramente nos 

documentos legais que organizam as políticas públicas educacionais 

inclusivas para esses sujeitos e que de forma extrínseca ou intrínseca, 

revelam as diretrizes pedagógicas para o trabalho educacional com os 

surdos na escola comum, destacando-se aqui nesse trabalho o AEE. 
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5.2 POLÍTICAS LINGUÍSTICAS: A LIBRAS E A EDUCAÇÃO 

BILÍNGUE NOS DOCUMENTOS OFICIAIS  

 

Torna-se importante para compreender as políticas educacionais 

de educação de surdos entender as políticas linguísticas relacionadas à 

Libras, a língua dos surdos brasileiros. De acordo com Severo (2013), o 

conceito de política linguística é polissêmico e complexo, pois 

relacionada ao planejamento linguístico e pode ser considerada tanto uma 

mera aplicação, quanto como o cerne da questão que gera um 

desequilíbrio entre o que se entende como adoção de prioridades teórico-

metodológicas. Souza e Soares (2014) discutem que política linguística é 

constituída e entendida a partir de três componentes independentes e 

inter-relacionados: as práticas, as crenças e a gestão da língua. 

As práticas estão relacionadas às escolhas que os membros das 

comunidades linguísticas realizam em seu cotidiano, como a escolha por 

uma variação linguística28 específica para cumprir determinada função 

comunicativa ou a escolha de uma variante linguística29 para se adaptar 

ao seu interlocutor. Já as crenças relacionam-se a uma ideologia, ou seja, 

ao valor atribuído a uma determinada língua, ligado aos benefícios 

econômicos ou sociais que a escolha, suas variedades e variantes, podem 

trazer ao usuário. A gestão, relaciona-se com o planejamento realizado 

por uma autoridade (alguém, um grupo ou um governo) que tem o poder 

de mudar as práticas ou as crenças dos usuários de uma língua (SOUZA; 

SOARES, 2014).  

Trazendo esses conceitos para o contexto da Libras, pode-se dizer 

que as práticas estão relacionadas às escolhas dos próprios sujeitos surdos 

pela língua de sinais ou não, que vai depender também das crenças que 

eles têm sobre a língua, assim como do valor que atribui a ela, levando 

                                                        
28 Levando em consideração que não existe uma comunidade de linguística 

que apresente uma fala homogênea, tampouco um falante. Dessa forma, 

existe uma variação de estruturas linguísticas heterogêneas nessas 

comunidades. Uma variação linguística inerente à comunidade de fala, uma 

vez que não há dois falantes que se expressam da mesma forma, assim como 

não há um falante que se expresse da mesma forma nas diferentes situações 

de comunicação (COELHO, et al., 2012).  
29 Em casos de variação, as formas variantes costumam receber valores 

distintos pela comunidade, a depender do significado social das variantes. 

Uma variável (exemplo “nós” e “ a gente”) corresponde então a um aspecto 

ou categoria da língua que se encontra em variação e as variantes são as 

formas individuais que “disputam” pela variável (COELHO, et al., 2012). 
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em consideração também os benefícios sociais que terá ao optar por usá-

la ou não. Já a gestão de uma maneira mais ampla, planeja a forma como 

a língua de sinais será apresentada ao falante, que determinará também as 

suas práticas e crenças em relação a essa língua.  

A gestão de uma língua envolve práticas de planejamento: de 

corpus, de status, de formas de aquisição, de usos, de prestígios e o 

planejamento discursivo. As práticas de planejamento de status dizem 

respeito aos processos de gramatização de uma língua, a escolha do 

léxico, o alfabeto, a codificação, a literatura, entre outros. As práticas de 

planejamento de status, referem-se a determinações de uso de 

determinada língua por meio de leis, decretos, entre outros documentos 

legais. As de planejamento de usos, relaciona-se à divulgação e usos da 

língua. As de prestígio realizam avaliação do uso da língua. Há ainda o 

planejamento discursivo que realiza um trabalho ideológico que produz e 

coloca em circulação crenças sobre a língua e interfere diretamente em 

seu uso (SEVERO, 2013). 

Quanto ao planejamento de corpus, de aquisição, de usos e 

prestígio da língua de sinais observa-se que as produções científicas dos 

pesquisadores surdos e ouvintes simpatizantes do movimento surdo, dão 

conta desse planejamento. A exemplo disso temos os estudos de Strobel 

(2009), Quadros & Cruz (2011), Quadros & Karnopp (2004), Capovila 

et.al (2017), Marques (2009), entre outros. O trabalho de planejamento 

discursivo da língua de sinais também está associado ao modo como os 

discursos ideológicos são produzidos por esses pesquisadores, como 

circulam na sociedade em oposição aos discursos homogeneizadores que 

atuam por meio de forças centrípetas para a unificação da língua 

compreendida como majoritária, a Língua Portuguesa. Então, pode-se 

dizer que as produções científicas dos pesquisadores surdos e 

simpatizantes do movimento surdo contribuem também nesse aspecto.  

Já o planejamento do status da Libras está vinculado à legislação 

efetivada por meio de órgãos governamentais, que por sua vez utilizam-

se também dos discursos do planejamento de corpus e do planejamento 

discursivo da língua para ganhar legitimidade, de modo que o status seja 

materializado por meio da oficialização da língua nos documentos legais.  

No que se refere à gestão do status da Libras, como já mencionado 

nesta dissertação, ela foi reconhecida como meio legal de comunicação e 

expressão no Brasil através da lei n. 10.436/2002 (BRASIL, 2002). 

Oficialização consequente, sobretudo, da luta persistente da comunidade 

surda brasileira e compreendida como um marco histórico para essa 

comunidade (DUARTE, et al., 2013).  
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Percebe-se nos discursos materializados nas políticas linguísticas 

de status da Libras e da Educação Bilíngue através dos gêneros 

discursivos lei (Lei n.10.436/2002) e decreto (Decreto n.5626/2005) uma 

falta de definição no que se refere ao trabalho que estabelece para os 

surdos, que reflete as relações dialógicas dos discursos de fundamentação 

biológica/clínica e socioantropológica. Discursos que também fazem 

parte da gestão de uma política linguística (corpus, aquisição prestígio e 

discurso). 

Sobre a lei que oficializa a Libras, observa-se que seu discurso ao 

mesmo tempo em que aponta a Libras como língua oficial brasileira, 

ainda atribui supremacia à Língua Portuguesa em detrimento da Libras, 

como mostra em parágrafo único: “A Língua Brasileira de Sinais - Libras 

não poderá substituir a modalidade escrita da Língua portuguesa” 

(BRASIL, 2002). Ou seja, mesmo em um documento que versa sobre a 

oficialização da língua de sinais, a modalidade escrita permanece a da 

língua oral, a Língua Portuguesa, sendo que existe a modalidade escrita 

da língua de sinais. 

De seu lado, o sistema SignWriting, a língua escrita de sinais, já 

vem sido discutido no Brasil por pesquisadores surdos e simpatizantes do 

movimento surdo como: Quadros (2003), Stumpf (2005), Vanderley 

(2009), Breda (2016), desde o mesmo período de oficialização da Libras, 

mas a escrita da língua de sinais ainda passa distante desse debate oficial 

(STUMPF, 2005).  

Porém, a referida lei não menciona a modalidade oral da Língua 

Portuguesa e também não indica a sua posição de apropriação da Libras, 

ou seja, se é a L1 ou a L2, se deve ser aprendida antes, concomitante ou 

depois da Língua Portuguesa, apenas destaca que ela não é substitutiva a 

tal língua. Isso demonstra uma tentativa de equilíbrio das duas línguas, ao 

mesmo tempo em que atribui uma certa supremacia da Língua 

Portuguesa, quando diz que a Libras não pode substituí-la.  

Outro documento de gestão de status importante nesse contexto, 

como também já mencionado nesse texto, é o Decreto n.5.626/2005, que 

regulamenta a Lei n.10.436/2002. Esse decreto trata da inclusão da Libras 

como disciplina curricular nos cursos de formação de professores e de 

Fonoaudiologia, da formação do professor e instrutor de Libras para atuar 

na Educação Básica, assim como da formação dos tradutores/intérpretes 

de Libras (BRASIL, 2005). Além disso, dá indicativos das diretrizes de 

trabalho para uma educação bilíngue para o surdo:  

 
Art. 22.  As instituições federais de ensino 

responsáveis pela educação básica devem garantir 
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a inclusão de alunos surdos ou com deficiência 

auditiva, por meio da organização de: 

 I - escolas e classes de educação bilíngue, 

abertas a alunos surdos e ouvintes, com professores 

bilíngues, na educação infantil e nos anos iniciais 

do ensino fundamental; 

 II - Escolas bilíngues ou escolas comuns da 

rede regular de ensino, abertas a alunos surdos e 

ouvintes, para os anos finais do ensino 

fundamental, ensino médio ou educação 

profissional, com docentes das diferentes áreas do 

conhecimento, cientes da singularidade linguística 

dos alunos surdos, bem como com a presença de 

tradutores e intérpretes de Libras - Língua 

Portuguesa. 

 § 1o  São denominadas escolas ou classes 

de educação bilíngue aquelas em que a Libras e a 

modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam 

línguas de instrução utilizadas no desenvolvimento 

de todo o processo educativo. 

§ 2o  Os alunos têm o direito à 

escolarização em um turno diferenciado ao do 

atendimento educacional especializado para o 

desenvolvimento de complementação curricular, 

com utilização de equipamentos e tecnologias de 

informação.   

§ 3o  As mudanças decorrentes da 

implementação dos incisos I e II implicam a 

formalização, pelos pais e pelos próprios alunos, de 

sua opção ou preferência pela educação sem o uso 

de Libras. 

 § 4o  O disposto no § 2o deste artigo deve 

ser garantido também para os alunos não usuários 

da Libras (BRASIL, 2005). 

 

Nota-se que o referido decreto, assim como a lei que oficializa a 

Libras, também apresenta falta de definições com relação ao trabalho com 

os surdos, refletindo assim as relações dialógicas dos discursos de 

fundamentação biológica/clínica e socioantropológica. A começar pela 

terminologia “surdo” ou “deficiente auditivo”, levando a entender que o 

sujeito só pode ser “um” ou “outro”, reforçando a dicotomização da 

surdez e desconsiderando a sua imanente heterogeneidade. Pois, para 

além de ser “um” ou “outro”, o sujeito surdo é único, atravessado por 

ambas ou por uma só concepção sobre surdez e/ou ainda atravessado por 
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discursos sociais outros que circulam na cultura, que são reais e também 

constituem a sua subjetividade.   

Quanto à definição de surdez, o decreto a considera como uma 

“[...] deficiência auditiva, perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e 

um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma em frequências de 

500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz” (BRASIL, 2005). Nota-se aqui 

uma definição enraizada apenas no olhar biológico clínico, voltada para a 

falta de audição e legitimada por meio de gêneros discursos que se 

materializam nas esferas de atividade humana onde circulam os discursos 

da área da saúde, os exames, que aferem a quantificação do quanto os 

surdos se afastam do “normal”.  O interessante é que quando se define 

“pessoa surda”, o conceito não vem acompanhado do diagnóstico 

audiológico. 

Tem-se aqui um documento legal, muito embora destinado, 

sobretudo, à garantia de uma Educação Bilíngue com fundamentação 

socioantropológica, uma vez que originada das lutas das comunidades 

surdas, que ainda faz uso de discursos clínicos/biológicos para legitimar 

a surdez. Por isso, entende-se que o diagnóstico, além de produzir um 

olhar sobre a surdez sob a ótica da deficiência, também contribui para a 

produção da surdez sob a ótica da diferença com fins de garantia de 

direitos sociais.  

Quanto à garantia da inclusão dos estudantes surdos, o decreto 

determina que as instituições organizem escolas ou classes de educação 

bilíngue ou ainda escolas bilíngues e escolas comuns para oferta de 

educação dos surdos e ouvintes, denominando-as como um espaço onde 

a Libras e a Língua Portuguesa sejam línguas de instrução no processo 

educativo, porém não atribui valoração especial a uma das línguas. Isso 

amplia a ideia de educação bilíngue e inclusive aponta que ela pode 

ocorrer em diferentes espaços educacionais: escola inclusiva em classe 

comum, escola regular em classe própria para educação bilíngue ou 

escola própria para o desenvolvimento da educação bilíngue. 

Dessa forma, o decreto corrobora com a ideia do 

“preferencialmente” trazida pela Constituição de 1988 e ratificada pela 

LDBN 9.694/1996, ao mesmo tempo em que traz a ideia de “inclusão”. 

Assim não apresenta um modelo único para a educação bilíngue, 

tampouco exige um modelo que se aproxime de um bilinguismo sob uma 

perspectiva crítica, dando certa “autonomia” para os sistemas de ensino 

organizarem-se para o atendimento aos surdos na perspectiva bilíngue, o 

que pode dar margem a diversas interpretações sobre o que seja de fato 

uma educação bilíngue e o papel da Libras nesse processo.  
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Do ponto de vista dos paradigmas educacionais que constituem a 

história da EE, sendo o surdo situado nesse contexto uma vez que é 

discursivizado nas políticas públicas pela EE dentro do discurso da 

deficiência, a proposta do decreto permite interpretações que atravessam 

paradigma segregativo, integrativo e inclusivo, mesmo que discursivize 

somente a partir do paradigma da inclusão.  

Além disso, ele deixa claro que a educação bilíngue é uma oferta 

obrigatória dos sistemas de ensino, mas que é uma opção realizada pelos 

pais dos estudantes surdos ou pelos próprios estudantes surdos. Ainda, 

para os estudantes surdos não falantes da Libras, oferece a possibilidade 

complementação da escolarização por meio do AEE em turno 

diferenciado com utilização de equipamentos e tecnologia da informação. 

Todavia, para esse atendimento não há uma orientação específica do 

como deve acontecer essa complementação curricular. 

Quanto ao lugar da Língua Portuguesa na educação bilíngue para 

os surdos, o decreto a enuncia da seguinte forma “[...] o ensino de Libras 

e o ensino da modalidade escrita da Língua Portuguesa, como segunda 

língua para alunos surdos [...]” (BRASIL, 2005). E também cita a 

modalidade oral: 
Art. 16.  A modalidade oral da Língua 

Portuguesa, na educação básica, deve ser ofertada 

aos alunos surdos ou com deficiência auditiva, 

preferencialmente em turno distinto ao da 

escolarização, por meio de ações integradas entre 

as áreas da saúde e da educação, resguardado o 

direito de opção da família ou do próprio aluno por 

essa modalidade. 

Parágrafo único.  A definição de espaço 

para o desenvolvimento da modalidade oral da 

Língua Portuguesa e a definição dos profissionais 

de Fonoaudiologia para atuação com alunos da 

educação básica são de competência dos órgãos 

que possuam estas atribuições nas unidades 

federadas (BRASIL, 2005). 

 

Nota-se que a Língua Portuguesa como L2 está presente na 

educação bilíngue determinada no decreto, tanto a modalidade escrita 

como a oral. A prevalência do trabalho com a modalidade oral reforça um 

discurso do ideal ouvintista de fundamentação biológica/clínica. Isso 

também é ratificado no momento em que também se oferta um serviço de 

reabilitação auditiva paralelo à educação. Observa-se que quando se fala 
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em saúde, o discurso socioantropológico desloca-se para o discurso da 

deficiência, com indicação de práticas corretivas para a surdez.  

Levando em consideração que as políticas educacionais de 

educação de surdos na escola comum pautam-se nas políticas linguísticas 

da Libras, em relação dialógica com as demais políticas de Educação 

Inclusiva, percebe-se que os documentos oficiais que versam sobre as 

políticas linguísticas revelam falta de definição com relação ao trabalho 

com os estudantes surdos.  

E é diante dessa complexidade revelada nesses discursos políticos 

que as diretrizes pedagógicas para o trabalho com esses estudantes 

delineiam-se. Por isso é importante considerar essas questões ao analisar 

as diretrizes pedagógicas do AEE para os surdos na escola comum, que a 

depender das interpretações do contexto de gestão educacional, podem 

apresentar-se de maneiras distintas, mesmo que pareça ter uma diretriz 

comum. Essas interpretações podem reverberar em questões de ordem de 

organização do AEE, que perpassa a oferta do serviço, a elegibilidade do 

público-alvo para o atendimento, o perfil dos profissionais para a atuação, 

assim como o tipo de trabalho pedagógico realizado nesse espaço.  

5.3 A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E A SURDEZ 

 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (2008), documento norteador da Educação Inclusiva 

no Brasil, diz que a Educação Inclusiva é um movimento mundial que 

requer ações políticas, culturais, sociais e pedagógicas desencadeadas 

para defesa do direito de todos os estudantes participarem e aprenderem 

juntos sem nenhuma forma de discriminação. Ela constitui-se de um 

paradigma educacional com fundamentação nos direitos humanos, com 

base na igualdade e diferença enquanto valores que não se dissociam, 

avançando para a ideia de equidade formal, ao encontrar-se com as 

circunstâncias históricas que produzem da exclusão, tanto dentro, como 

fora da escola (BRASIL, 2008). Nesse caminho: 

 
Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos 

sistemas de ensino evidenciam a necessidade de 

confrontar as práticas discriminatórias e criar 

alternativas para superá-las, a educação inclusiva 

assume espaço central no debate acerca da 

sociedade contemporânea e do papel da escola na 
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superação da lógica da exclusão. A partir dos 

referenciais para a construção de sistemas 

educacionais inclusivos, a organização de escolas e 

classes especiais passa a ser repensada, implicando 

uma mudança estrutural e cultural da escola para 

que todos os estudantes tenham suas 

especificidades atendidas (BRASIL, 2008, p. 01) 

. 

Tal política, acompanhando os avanços do conhecimento, assim 

como das lutas sociais, visa constituir políticas públicas que promovam 

uma educação de qualidade para todos os estudantes, objetivando:  

 
[...] o acesso, a participação e a aprendizagem dos 

estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 

nas escolas regulares, orientando os sistemas de 

ensino para promover respostas às necessidades 

educacionais, garantindo: Transversalidade da 

educação especial desde a educação infantil até a 

educação superior; Atendimento educacional 

especializado; Continuidade da escolarização nos 

níveis mais elevados do ensino; Formação de 

professores para o atendimento educacional 

especializado e demais profissionais da educação 

para a inclusão escolar; Participação da família e da 

comunidade; Acessibilidade urbanística, 

arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos 

transportes, na comunicação e informação; e 

Articulação intersetorial na implementação das 

políticas públicas (BRASIL, 2008, p.10). 

 

No contexto da Educação Inclusiva, a EE integra a proposta 

pedagógica da escola regular e é responsável pelo atendimento aos 

estudantes com deficiência (sensorial, intelectual e física), transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, os quais 

são seu público-alvo. Ela direciona suas ações para atender as 

especificidades desses estudantes no processo educativo, orientando os 

demais profissionais da escola, organizando redes de apoio, formação 
continuada, bem como identifica recursos e serviços, desenvolvendo de 

práticas colaborativas (BRASIL, 2008). 

Nota-se que os critérios do público-alvo da EE trazidos pela 

política, apresentam fundamentação nos diagnósticos produzidos pela 

Saúde em interface com os processos de medicalização da vida. Com 
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relação às terminologias utilizadas para o público-alvo da EE, existem 

pesquisadores que discutem que a mais apropriada, fundada em uma 

perspectiva de uma educação que valoriza a diferença em detrimento à 

“limitação” ou “falta”, seria diferenças funcionais (ANGELUCCI, 2014).  

Essa política tem o intuito de constituir políticas públicas que 

promovam uma educação de qualidade para todos os alunos, tendo como 

objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes 

público-alvo nas escolas regulares. Dessa forma, visa garantir o caráter 

transversal da EE, ou seja, que perpassa todos os níveis, modalidades e 

etapas de ensino, desde a Educação Infantil até a Educação Superior, bem 

como o AEE (BRASIL, 2008).  

Dada a importância desse documento no cenário educacional 

quando se trata da inclusão dos estudantes com deficiência, incluindo-se 

aqui os estudantes surdos, é relevante compreender de quem são as vozes 

sociais que contribuíram para sua elaboração. Sobretudo, se há 

participação das vozes de militância surda, tendo em vista o valor político 

e social dessas vozes que interfere diretamente no modo como vão se 

apresentar os aspectos culturais e identitários do surdo no contexto 

educativo.  

O grupo de trabalho da Política Nacional de Educação Especial foi 

nomeado pela Portaria n.555/2007, prorrogada pela Portaria n.948/2007, 

entregue ao Ministro da Educação em 07 de janeiro de 2008. Composto 

pela equipe da Secretaria de Educação Especial do Ministério de 

Educação e por colaboradores. A equipe da referida Secretaria é formada 

por duas mestras e duas doutoras, todas da área da educação e envolvidas 

com estudos sobre Educação Inclusiva e gestão de políticas públicas 

educacionais (BRASIL, 2008)30.  

Todos colaboradores desta equipe têm nível de formação 

acadêmica de doutorado e, assim como os membros da secretaria, também 

são envolvidos com estudos sobre Educação Inclusiva. Pode-se observar 

                                                        
30 Disponível em: 

<http://lattes.cnpq.br/http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id

=K4258542E2>. Acesso em 

23/03/2018;  <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K425

8578U6>. Acesso em 23/03/2018; 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705681P4. 

Acesso em 23/03/2018; 

<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4221362Y6>. 

Acesso em 23/03/2018. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4258542E2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4258542E2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4258578U6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4258578U6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705681P4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4221362Y6
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que cada um dos colaboradores, pelo que consta no currículo Lattes, 

responde por uma área específica referente ao público-alvo da EE. 

A voz da área da surdez na referida política é representada por 

Ronice Muller Quadros, professora da Universidade Federal de Santa 

Catarina, Doutora em Linguística e Letras pela Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul, com estágio na University of Connecticut. 
Coordenadora do Curso de Letras/Língua Brasileira de Sinais e membro 

do editorial das publicações Espaço-INES, Ponto de Vista UFSC e Sign 
Language & Linguistics (BRASIL, 2008).   

Ronice Muller Quadros é ouvinte, filha de pais surdos (CODA - 

Children of Deaf Adults). Apropriou-se da Libras com os pais e com a 

comunidade surda. O português, aprendeu com ouvintes em que conviveu 

ao longo da infância. Considera ambas as línguas suas línguas nativas31. 

Ela atua principalmente com os seguintes temas32:  língua de sinais 

brasileira, aquisição da língua de sinais, bilinguismo bimodal, línguas de 

herança, educação de surdos e tradução e interpretação de língua de 

sinais. Nota-se, dessa forma, que a referida política tem representação de 

uma voz surda, por meio de uma ouvinte coda atuante no movimento 

surdo, com grande produção intelectual na área.  

O debate sobre a representatividade surda na referida política faz-

se necessário, pois de um ponto de vista político, a partir das lutas das 

comunidades surdas pelos seus direitos enquanto protagonistas da sua 

própria história, são os próprios surdos que reivindicam e apontam o que 

é mais adequado para sua educação e demais aspectos. É na comunidade 

surda o local em que os surdos se identificam e observam suas 

necessidades muito semelhantes (RANGEL, 2016).  

Assim, o protagonismo surdo surge para colaborar com a 

construção desse espaço de segurança.  De acordo com Rangel (2016, 

p.5): 
Quando os surdos saem às ruas reivindicando a 

oficialização da sua língua e seu modo específico 

de educação e anunciando um grande não à 

inclusão, aqueles que detêm o poder das políticas 

públicas os enxergam como uma força contrária às 

ideias de uma educação inclusiva. Entretanto, a luta 

                                                        
31 Disponível em 

<http://www.ronice.cce.prof.ufsc.br/index_arquivos/Page348.htm>. Acesso em 

23/03/2018. 
32 Disponível em 

<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4768080A1>. 

Acesso em 23/03/2017. 

http://www.coda-international.org/
http://www.ronice.cce.prof.ufsc.br/index_arquivos/Page348.htm
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4768080A1
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deste grupo é na verdade a valorização da sua 

história e espaço de participação social. 

 

De acordo com Campello e Rezende (2014), uma das principais 

manifestações da comunidade surda em resistência a essa política 

aconteceu em 2011, foi motivada por uma ameaça de fechamento do 

Colégio de Aplicação do INES, centenária escola de surdos, representada 

na comunidade surda brasileira como o “berço” da língua de sinais, da 

cultura e identidade surda. Segundo as autoras:  

 
“[...] foram dias eternizados em nossos corações 

como representação da resistência surda contra a 

autoridade do Ministério da Educação de impor à 

educação de surdos aquilo que não nos atende” 

(CAMPELLO, REZENDE, 2014, p.79).  

 

Diante dessa mobilização surda, o Colégio de Aplicação do INES 

não foi fechado, bem como foi possibilitada a explanação dos pontos 

principais que justificam a inclusão de escolas bilíngues no PNE que 

estava em tramitação na época, com texto elaborado pela FENEIS.  

Porém, diante do compromisso firmado com as políticas 

inclusivas, o discurso inclusivo agora é anunciado pelo Ministério da 

Educação (doravante MEC) em nome de uma Educação Inclusiva para 

“todos”, que não permite formas paralelas de ensino no espaço de 

educação comum, tampouco fora desse espaço. Nesse contexto, a 

educação deve considerar a especificidade de todos os sujeitos nesse 

espaço, incluindo o surdo nas suas especificidades linguísticas e culturais. 

 Isso gerou uma tensão muito forte. De um lado, uma minoria surda 

em busca de sua autonomia, amparados também pelo Decreto n. 

5626/2005, que ainda permite formas paralelas de educação para os 

surdos. De outro lado, as políticas educacionais inclusivas, que também 

são amparadas por tal decreto e demais legislações vigentes, que buscam 

dar conta da especificidade desse sujeito quando reconhece a língua de 

sinais e a insere no contexto educacional com o intuito de contemplar o 

surdo num movimento de educação para todos. 

A palavra “inclusão” e “segregação” apresentam sentidos 

ideológicos antagônicos do ponto de vista do paradigma educacional 
inclusivo e do ponto de vista do movimento surdo. Toma-se como 

exemplos dessa tensão os enunciados abaixo retirados de discursos das 

vozes sociais os representam. O primeiro trata-se de um depoimento 
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realizado pela da Diretora de Políticas de Educação Especial Martinha 

Claret sobre escolas para surdos para a Revista Feneis, a saber: 

 
[...] do ponto de vista da educação inclusiva, o 

MEC não acredita que a condição sensorial institua 

uma cultura. As pessoas surdas estão na 

comunidade, na sociedade e compõem a cultura 

brasileira. Nós entendemos que não existe cultura 

surda e que esse é um princípio segregacionista. As 

pessoas não podem ser agrupadas nas escolas de 

surdos porque são surdas. Elas são diversas. 

Precisamos valorizar a diversidade humana 

(FENEIS, 2010, p. 23 apud CAMPELLO; 

REZENDE, 2014). 

 

Desse ponto de vista, a palavra inclusão remete um sentido 

ideológico de “fazer parte de um grupo”, “participar de um mesmo 

espaço”, “estar junto com todos os demais”. Tudo que está “fora do 

grupo”, que “não participa no mesmo espaço”, que “não está junto aos 

demais”, é “segregar”, “isolar”, “deixar a parte”, dando a ideia de menor 

importância, de privação, de negação de direito ao sujeito estar em um 

espaço comum a todos da sociedade. Mesmo que “segregar” seja em 

nome de uma cultura surda e de uma educação de surdos que os próprios 

surdos validam como a mais adequada para eles mesmos.  

O segundo é uma entrevista concedida pela Professora Patrícia 

Rezende, diretora das políticas educacionais da FENEIS ao jornal O 

Globo, a saber:  

 
Atual política de inclusão insiste em colocar 

crianças surdas junto com as ouvintes, sem haver 

um compartilhamento linguístico entre elas. 

Nesses espaços, as crianças surdas oriundas de 

famílias ouvintes não adquirem sua língua natural 

de forma espontânea, como as crianças ouvintes 

que compartilham a mesma língua da sua família 

interagindo e obtendo informações e, assim, 

construindo o conhecimento de mundo, que é 

aprofundado na escola. Como haver inclusão se 

não há aquisição linguística pela criança surda? (O 

GLOBO, 2011 apud REZENDE, 2014) 

 

Já nesse ponto vista, a palavra “inclusão” incita um sentido 

ideológico contrário do primeiro, remete a uma segregação dentro de um 
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espaço compartilhado por todos. Uma vez que os surdos ao não 

compartilharem de uma mesma língua que os demais, ficam 

“segregados”, “isolados”, “deixados à parte”, dando a ideia de 

“negligência”, de “privação linguística”, de negação de direito ao sujeito 

estar em um espaço diferente do espaço compartilhado todos, mas que a 

necessidade linguística é respeitada. Mesmo que “incluir” seja em nome 

de uma cultura brasileira e da diversidade. 

Observa-se, dessa forma, que esses discursos tendem a perpetuar-

se produzindo cada vez mais a bipolaridade dentro da educação de surdos, 

dando a ideia que nunca irá chegar-se a um consenso, pois é na luta, no 

atrito, que eles ganham força. No caso do movimento surdo, a respeito de 

suas lutas, ora avançam, ora retrocedem, ora avançam de novo. E 

paralelamente a isso, a política de EE mantém-se como norteadora da 

educação dos surdos em nosso país de forma majoritária.  

Voltando para as questões apresentadas na política, observa-se que 

nela o surdo prevalece discursivizado dentro do discurso da deficiência, 

como pode-se observar no seguinte enunciado que esclarece quem são os 

estudantes com deficiência apontados como público-alvo da EE na 

política:  

 
“[...] considera-se pessoa com deficiência aquela 

que tem impedimentos de longo prazo, de natureza 

física, mental ou sensorial que, em interação com 

diversas barreiras, podem ter restringida sua 

participação plena e efetiva na escola e na 

sociedade” (BRASIL, 2008, p.11).  

 

Porém, no momento em que a política apresenta as diretrizes de 

trabalho da EE nessa perspectiva, esse sujeito é deslocado para o discurso 

socioantropológico quando é denominado como estudante “surdo” e para 

ele é proposto uma diretriz de trabalho pautado na Educação Bilíngue, a 

saber: 

 
Para o ingresso dos estudantes surdos nas escolas 

comuns, a educação bilíngue – Língua 

Portuguesa/Libras desenvolve o ensino escolar na 

Língua Portuguesa e na língua de sinais, o ensino 

da Língua Portuguesa como segunda língua na 

modalidade escrita para estudantes surdos, os 

serviços de tradutor/intérprete de Libras e Língua 

Portuguesa e o ensino da Libras para os demais 

estudantes da escola. O atendimento educacional 
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especializado para esses estudantes é ofertado tanto 

na modalidade oral e escrita quanto na língua de 

sinais. Devido à diferença linguística, orienta-se 

que o aluno surdo esteja com outros surdos em 

turmas comuns na escola regular (BRASIL, 2008, 

p. 12).  

 

Todavia, observa-se que dentro desse mesmo discurso de 

aproximação socioantropológica, também se reserva um lugar para um 

ensino bilíngue para o surdo em que a L2, a Língua Portuguesa, também 

pode ser ofertada na modalidade oral, o que não condiz com uma 

compreensão de Educação Bilíngue sob um viés crítico. Tampouco 

esclarece como a modalidade oral será ofertada ao estudante, como L1 ou 

L2. Porém, fica claro que a modalidade escrita é tratada como L2 nessa 

perspectiva.   

Subentende-se que a modalidade oral seria trabalhada com o surdo 

não falante da Libras, aquele que por opção própria ou opção da família, 

abdica da Educação Bilíngue. Porém, isso também não é esclarecido pela 

política. Apesar disso, uma vez abdicando da escolha pelo Bilinguismo, 

a diretriz de trabalho para o surdo não falante da Libras deveria ser tratada 

como uma especificidade e não como um apêndice da Educação Bilíngue. 

5.3.1 A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA 

DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E O ATENDIMENTO 

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA A PESSOA COM 

SURDEZ  

A política de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva visa garantir o caráter transversal da EE, ou seja, que perpassa 

todos os níveis, modalidades e etapas de ensino, desde a educação infantil 

até a Educação Superior e, para isso, também garante o AEE. Assim como 

dá garantia ao estudante público-alvo da EE à continuidade da 

escolarização nos níveis mais elevados de ensino; à formação de 

professores para o AEE; à participação da família e da comunidade nesse 

processo; e à acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e 

equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação (BRASIL, 

2008). 

De acordo com a política, a EE como responsável pela realização 

do AEE, disponibiliza serviços e recursos, bem como a orientação para 

seu uso no processo de ensino e aprendizagem no ensino regular. Dessa 

forma, o AEE tem como função a identificação, elaboração e organização 
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de recursos pedagógicos e de acessibilidade que objetivam a eliminação 

de barreiras para a efetiva participação dos alunos em todas as atividades 

e espaços escolares  

O AEE não substitui o ensino comum, é um atendimento que 

complementa e/ou suplementa a escolarização do estudante, tendo em 

vista a sua autonomia e independência, tanto no espaço escolar, quanto 

fora dele. O AEE é ofertado no contraturno do ensino comum, na própria 

escola do estudante ou em centro especializado. As atividades trabalhadas 

dependem da necessidade apresentada pelo aluno, conforme sua 

especificidade, que podem necessitar tanto de um enriquecimento 

curricular, quanto do ensino de linguagens, códigos específicos de 

comunicação e sinalização, bem como de tecnologia assistiva (BRASIL, 

2008).  

Nota-se que o AEE, serviço proposto pela política, é realizado de 

forma privilegiada pela EE que, por sua vez, é responsável por ele, assim 

como atribui destaque à disponibilização de serviços e recursos para o 

atendimento das especificidades dos estudantes (ELIAS; CARVALHO, 

2009). Esse tipo de atuação docente proposto pela política remete à ideia 

de uma atuação pedagógica de caráter instrumental, a exemplo disso 

destaca-se as seguintes palavras que produzem esse sentido: “serviços e 

recursos”, “elaboração e organização de recursos pedagógicos”. Dá a 

impressão que, neste contexto, a EE está para a instrumentalização do 

ensino comum, administrando e distribuindo esses recursos para os 

estudantes. 

Da mesma forma, a “orientação” também remete um sentido 

instrumental, uma vez que o AEE, não sendo substitutivo ao ensino 

comum, e sim suplementar e/ ou complementar, atua fora das situações 

de ensino e aprendizagem, ou seja, não se localiza no âmbito da interação 

do ensino comum. Sobretudo, quando a política indica que ele pode 

acontecer em um centro especializado, ou seja, totalmente apartado das 

práticas que o estudante participa na sala de aula ou no interior da escola.  

Orientar significa, nesse contexto, determinar práticas pedagógicas 

para outros sujeitos, estudantes e/ou professores, a partir do lugar ocupado 

por esses sujeitos no ensino comum. Porém, o AEE não ocupa o mesmo 

espaço que eles. O que é garantido pela política é o lugar no tempo/espaço 

do contraturno e não na sala de aula comum, pois estar a atuar junto em 

sala de aula no âmbito da interação, poderia caracterizar um ensino 

substitutivo.  

Outro aspecto do trabalho do AEE que revela um caráter 

instrumental, é o ensino de “linguagens”, “códigos específicos de 

comunicação e sinalização” e “tecnologia assistiva” com base nas 
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necessidades e especificidades dos estudantes. Esse tipo de trabalho, sob 

uma perspectiva dialógica, só teria sentido com base nas relações 

dialógicas vivenciadas no ensino comum. Só nesse contexto de interação 

e na interação é que poderiam ser identificadas as reais necessidades 

linguísticas desses estudantes ao interagirem com os demais, utilizando-

se dessas “linguagens”, “códigos específicos de comunicação e 

sinalização” e “tecnologia assistiva”.  

Dessa forma, mais uma vez, o serviço do AEE esbarra na questão 

do “não ser substitutivo” ao ensino comum e na determinação da política 

que garante o contraturno. A partir de uma perspectiva dialógica de 

linguagem (BAKHTIN, 2015 [1975]), a língua integra a vida por meio de 

enunciados concretos, que a realizam igualmente através de enunciados 

concretos, ou seja, a vida entra na vida e a vida entra na língua. Por isso, 

entende-se que a língua se inscreve na língua, e sendo assim, os processos 

de ensino e aprendizagem da língua ocorrem nas interações verbais, por 

meio de enunciados dialógicos, que permeiam o ambiente escolar 

(NOGUEIRA; FERNANDES; LIMA, 2017). 

Nesse estudo, entende-se que a especificidade desse serviço 

realmente não deveria substituir o ensino comum. Acredita-se que ele está 

e é para qualificar as relações dialógicas de ensino e aprendizagem 

vivenciadas nesse espaço pelos estudantes para que realmente aconteçam 

práticas inclusivas e eliminação de “barreiras” que impedem o estudante 

de participar efetivamente das propostas escolares. Porém, o “não ser 

substitutivo” ao ensino comum, produz interpretações de que não é tarefa 

do AEE a realização de práticas pedagógicas no espaço de sala de comum. 

Assim, nota-se que no contexto da Educação Inclusiva, a EE que 

historicamente esteve separada do sistema regular de ensino, nas 

instituições especializadas, nas escolas especiais ou mesmo em classes 

especiais dentro da escola regular, passa a atuar dentro do ensino comum 

de forma transversal. Pensar em transversalidade de atuação docente 

infere pensar em uma atuação que atravessa, que cruza, ou seja, apenas 

passa por um determinado referente, neste caso, o estudante.  

Nesse sentido questiona-se como acontece essa transversalidade, 

tendo em vista que as necessidades educativas dos estudantes se revelam 

na situação social concreta do ensino comum, nas relações dialógicas que 

esse estudante estabelece com os demais professores, com seus colegas, 

nas diferentes atividades humanas que se manifestam na escola.  

Todavia, o AEE acontece no contraturno do ensino comum. Dessa 

forma, a Educação Inclusiva, na tentativa de ressignificar a atuação da 

EE, também produz e mantém o seu afastamento da educação comum.  
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Pode-se dizer então, que a política quando fala do AEE, produz 

uma radicalização da especificidade desse serviço diante do atendimento 

comum, regular, que muito embora seja oportuno no sentido de resgate e 

valorização das contribuições da EE para a educação, mais uma vez, 

contribui para uma separação dessa área diante do sistema educacional 

comum (ELIAS; CARVALHO, 2009).  

No que diz respeito a escolarização de estudantes surdos na escola 

comum, a política propõe uma abordagem Bilíngue. Assim, o ensino para 

os alunos surdos na escola inclusiva, acontece por meio da Libras e da 

Língua Portuguesa na modalidade escrita, como segunda língua de 

instrução do sujeito surdo. Para esse aluno, também é oferecido o serviço 

de tradutor/intérprete de Libras e Língua Portuguesa no contexto escolar, 

bem como os demais estudantes também recebem o ensino da Libras, para 

que seja favorecida a comunicação entre surdos e ouvintes (BRASIL, 

2008).   

As diretrizes de trabalho pedagógico do AEE para o estudante 

surdo na escola inclusiva apontam que ele se organiza em três momentos: 

AEE em Libras, AEE de Libras e AEE de Língua Portuguesa Escrita. 

Conforme Damásio et.al. (2010), esses momentos organizam-se da 

seguinte forma: o AEE em Libras acontece diariamente, no contraturno 

da sala de aula comum. Nesse contexto, o professor do AEE acompanha 

o planejamento da escola e do professor de sala comum, conforme série 

ou ciclo que o aluno está inserido.  

Esse atendimento acontece em um ambiente em que a organização 

didática do espaço pedagógico é rica em recursos visuais e concretos, com 

diversos materiais pedagógicos que visam contribuir com o aprendizado 

dos conteúdos curriculares. Os conteúdos curriculares em Libras são 

trabalhados antecipadamente ao ensino na sala de aula comum, com o 

intuito de garantir uma melhor relação dos conceitos em ambas as línguas 

(DAMÁSIO et.al, 2010).  

O AEE de Libras, conforme Damásio et.al. (2010), também 

organizado no contraturno de sala de aula comum e realizado pelo 

professor e/ou instrutor de libras (preferencialmente surdo), levando em 

consideração o nível de desenvolvimento da língua de sinais que o 

estudante apresenta, com base no conhecimento que ele possui em relação 

à língua de sinais. Também acontece em um ambiente em que a 

organização didática do espaço pedagógico requer materiais visuais, 

concretos, de todo tipo de referências. É o momento em que os estudantes 

têm a possibilidade de interagirem e vivenciarem momentos de trocas e 

de diálogos. Os recursos pedagógicos são variados, desde o uso de DVDs, 
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livros dicionários, imagens, teatro, até o uso de materiais concretos, 

dentre outros (DAMÁSIO et.al, 2010). 

Sobre o AEE de ensino da Língua Portuguesa escrita, é um 

atendimento que possibilita situações didático-pedagógicas em favor do 

desenvolvimento e da aprendizagem da Língua Portuguesa escrita pelos 

estudantes surdos. Também ocorre no contraturno de sala de aula comum, 

no ambiente da Sala de Recursos Multifuncionais (SRM)33, de preferência 

por um professor com formação em Letras que possua conhecimento dos 

pressupostos linguísticos e teóricos que subsidiam o trabalho do ensino 

do português na modalidade escrita para pessoas com surdez. Esse 

atendimento tem o objetivo de desenvolver a competência linguística e 

textual dos estudantes surdos, para sejam capazes produzir sequências 

linguísticas (DAMÁSIO et.al, 2010).  

Observa-se que as próprias autoras que discursivizam o AEE de 

surdos proposto pelo MEC, constroem a ideia de que é só no AEE que 

esses sujeitos têm a oportunidade de interagirem e vivenciarem momentos 

de trocas e diálogos, levando a entender que o ensino comum carece de 

trocas dialógicas significativas em língua de sinais. 

Nesse sentido, atribui-se ao espaço do AEE a responsabilidade 

pelo ensino da Libras, mesmo que seja um serviço tratado como 

complementar e/ou suplementar. De uma maneira mais ampla, atribui-se 

à escola inclusiva, por meio do AEE, a responsabilidade pelo ensino dessa 

língua que, na maioria das vezes, sobretudo, os estudantes surdos filhos 

de pais ouvintes, ingressam na escola com carência em sua apropriação, 

pois poucos espaços sociais oportunizam trocas interativas que a 

possibilite. 

No caso dos ouvintes, a família e os demais espaços sociais dão 

condições para a criança ingressar na escola com uma língua constituída. 

No caso dos surdos, esse desafio é dado à escola e tem-se na escola uma 

expectativa de que oportunize a apropriação de uma L1 mal constituída 

ou que sequer foi apresentada ao sujeito, ou seja, que não foi oportunizada 

nos espaços sociais de maneira natural.  E, além disso,  a aprendizagem 

de uma L2 a partir dessas condições. E toda essa expectativa de ensino de 

línguas deverá acontecer em um espaço/tempo restrito e, que ainda, é 

opcional.  

                                                        
33   São salas localizadas nas escolas, onde realiza-se o AEE. Essas salas são 

organizadas com mobiliários, materiais didáticos, materiais pedagógicos, 

recursos de acessibilidade e demais equipamentos específicos para o 

atendimento aos estudantes público-alvo da Educação Especial (ROPOLI et. 

al., 2010) 
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À escola inclusiva, representada pelo serviço AEE, são transferidas 

as lacunas de apropriação de língua que os espaços sociais não deram e 

ainda não dão conta de preencher. E do serviço do AEE espera-se que 

essas lacunas sejam preenchidas, sanando as barreiras linguísticas 

enfrentadas pelo surdo na escola. Porém, vê-se aqui, uma questão que 

transcende os limites do espaço educativo e uma política linguística de 

AEE para surdos nitidamente fadada ao fracasso pela incoerência entre a 

necessidade linguística apresentada pelo estudante surdo ao ingressar na 

escola e a função que se espera que AEE desempenhe diante dessas 

condições.  

Ainda sobre o serviço do AEE proposto pelo MEC, também  nota-

se a indicação de que o AEE de surdos de Língua Portuguesa como L2 é 

feito preferencialmente por um professor de Língua Portuguesa, e o AEE 

de Libras por um professor ou instrutor de Libras. Porém, independente 

da formação indicada, esse professor atua de forma semelhante ao 

professor da EE, conforme orienta a política, ou seja, de modo deslocado 

do ensino comum, no contraturno.   

O AEE para os surdos, assim como o AEE oferecido aos demais 

estudantes público-alvo da EE, também possui um caráter instrumental, 

por todos os motivos já mencionados anteriormente, acrescentando-se 

aqui especialmente o caráter instrumental atribuído à língua de sinais 

dentro do bilinguismo proposto pela política. Inclusive, a língua de sinais 

pode ser ensinada por um “instrutor” de Libras, apresentando 

característica muito próxima dos fundamentos do subjetivismo idealista, 

que compreende a língua com um produto acabado para ser usada pelos 

indivíduos (BAKHTIN [VOLOSHÍNOV], 2014 [1929]).  

Dessa forma, observa-se que há uma tentativa de conceber a surdez 

sob um viés socioantropológico, mas que se reduz à oferta da língua de 

forma instrumental. Não há uma preocupação sobre a linguagem como 

matriz dialógica da significação, como dialogia, constituição do outro. A 

língua materna, que no caso do surdo, na maioria das vezes, não é a língua 

da mãe, lhe é apresentada em um contexto distanciado da família, é 

aprendida em uma escola (SANTANA, 2013). É assim que a escola 

inclusiva propõe um projeto de Educação Bilíngue para uma minoria 

linguística, apresentando a L1 como um “instrumento”, uma “ferramenta” 

para acessar a língua oficial, a língua oral. Como bem explica Skliar: 

[...]Também sabemos que determinadas 

representações sobre a educação bilíngue podem se 

construir numa ferramenta conservadora e 

politicamente eficaz para reproduzir uma ideologia 
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e uma prática orientada para o monolinguismo: 

utilizar a primeira língua do aluno para “acabar” 

rapidamente com ela, com o objetivo de “alcançar” 

uma língua “oficial” (SKLIAR, 2016, p.10). 

Assim, nota-se que as diretrizes de trabalho pedagógico para o 

AEE de Surdos, conforme Müller et.al., (2013), evidenciam algumas 

contradições discursivas no que se refere à garantia dos direitos 

linguísticos dos surdos e a proposta educacional configura-se como um 

pseudobilinguismo. Uma vez que são pensadas na perspectiva de uma 

educação monolíngue, com supremacia da Língua Portuguesa, 

majoritária e de maior status. O que afasta-se de estudos recentes e 

concepções sobre do papel de duas línguas em contextos de uso, 

sobretudo, no contexto escolar.  

Assim, a maior parte da escolarização dos surdos é atravessada 

pela cultura ouvinte na escola inclusiva. É somente no AEE, no 

contraturno, que o estudante surdo tem a possibilidade de receber um 

ensino mediado em Libras, a sua L1. Porém, ela está “a serviço” do ensino 

comum, pois o professor do AEE planeja conforme a série ou ciclo em 

que o estudante está inserido. No ensino comum, o ensino é ministrado 

em Língua Portuguesa e o intérprete atua como um “instrumento” para 

interpretar ao surdo o que se ensina na língua oral. 

Nota-se assim, que é dada pouca importância às questões 

culturais do surdo, levando em consideração que o espaço da escola 

inclusiva é de maioria ouvinte e, nesse contexto, destaca-se a cultura oral. 

A Libras, o intérprete, os recursos visuais são instrumentos para o acesso 

à língua majoritária e os conteúdos que se apresentam por meio dela. 

Dessa forma, o bilinguismo proposto pela política apresenta incoerências 

que vão de encontro aos ideais socioantropológicos para a educação de 

surdos quando são apresentadas as definições de educação bilíngue para 

o contexto da educação inclusiva. 

Como bem explica Skliar (2016): 

 
A educação bilíngue que tem se desenvolvido nos 

nossos países expressa, em muitas ocasiões, uma 

óbvia incoerência. E com isso ocorre, na minha 

opinião, em virtude de cinco razões: os vários e 

contraditórios sentidos a partir dos quais se define 

que os surdos são bilíngues e que a pedagogia deve 

refletir coerentemente essa condição; a 

“ouvintização” pedagógica, isto é, a intenção em 

realizar uma educação bilíngue exclusivamente a 
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partir de professores, didáticas, textos, dinâmicas, 

percepções e língua dos ouvintes monolíngues; a 

“ouvintização pedagógica” no processo de 

formação de educadores surdos; a falta de uma 

assessoria política competente dentro do universo 

da educação para surdos; e, finalmente, a tendência 

à experimentação pelo receio em termos de 

“coerência” que deve imperar nos princípios 

inovadores de educação bilíngue para surdos 

(SKLIAR, 2016, p.10). 

 

Vê-se, então, que o surdo na escola inclusiva é discursivizado a 

partir da bipolaridade e contrastes ideológicos advindos do olhar 

biológico/clínico e do socioantropológico, que estabelecem relações 

dialógicas entre si, acrescidos aos fundamentos da Educação Inclusiva. 

Assim, nesse espaço, escola inclusiva; e tempo, paradigma inclusivo, dá-

se um novo sentido para a o sujeito surdo que se constitui no meio dessas 

ideologias, criando-se uma única forma de concebê-lo, reverberando em 

diretrizes pedagógicas homogeneizadas para esse sujeito. Ou seja, cria-se 

um “modelo” de surdo que usa língua de sinais, que faz uso do intérprete, 

imerso à cultura oral, para que domine a Língua Portuguesa escrita e os 

conteúdos escolares. Um surdo que se usa desses “recursos” para se 

ajustar à cultura majoritária, a cultura ouvinte. 

Conforme a política e demais legislações que tratam das políticas 

linguísticas para os surdos e políticas educacionais inclusivas 

apresentadas nesse trabalho, o AEE, assim como a Educação Bilíngue, 

são de oferta obrigatória pelos sistemas de ensino, mas uma escolha da 

família. Ou seja, se a família optar em não receber esses “serviços”, o 

estudante surdo ainda pode estar assujeitado a não receber um olhar 

diferenciado na escola. O “aceite” dessas famílias a esses serviços está 

relacionado diretamente ao esclarecimento que as famílias têm sobre a 

língua de sinais e os modos como elas estabelecem relações dialógicas 

com os discursos biologizantes da saúde, assim como os discursos da 

diferença surda.  

No caso de aceite dos serviços, para o estudante surdo que recebe 

o AEE na perspectiva do Bilinguismo da Escola Inclusiva, há uma diretriz 

de trabalho específica e pontual, o Bilinguismo, indicadas pelos 

documentos legais e publicações vinculadas ao MEC, como apresentada 

aqui neste trabalho. Essas diretrizes são interpretadas pelas redes de 

ensino que se organizam para oferecer o serviço, que na prática pode 

apresentar organização metodológicas diferentes, mas o princípio é o 

mesmo: o Bilinguismo da Escola Inclusiva. Independente das críticas e 
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do reconhecimento que essa proposta ainda está longe do ideal no que se 

refere ao bilinguismo na educação de surdos.  

Porém, como o Bilinguismo trata-se de uma escolha, para aquele 

estudante surdo (sua família) que não opte por ele, o AEE não apresenta 

diretriz de trabalho específica. Todavia, a política e demais legislações 

garantem o AEE para esses sujeitos. Infere-se que o trabalho com esses 

estudantes no AEE paute-se nas recomendações gerais da política quando 

fala em “serviços e recursos”, em “orientação” para o seu “uso” no 

processo de ensino e aprendizagem no ensino regular, assim como na 

identificação, “elaboração e organização de recursos pedagógicos” e de 

acessibilidade que objetivam a eliminação de barreiras para a efetiva 

participação dos alunos em todas as atividades e espaços escolares. Ainda 

há a recomendação da política para a oferta do português na modalidade 

oral para os surdos, mas como esse atendimento acontece a política não 

esclarece. 

Isso leva a entender que o trabalho do AEE seria com as TA, que 

no caso dos surdos, podem ser o uso dos dispositivos auditivos eletrônicos 

como o IC, AASI, Sistema FM em consonância com o trabalho com o 

português oral. Porém não há recomendações específicas, não há uma 

diretriz pedagógica que oriente o professor do AEE a encaminhar suas 

práticas. As práticas pautam-se em interpretações realizadas diante das 

políticas públicas de Educação Inclusiva.  

Importante considerar, nesse contexto, que a referida política 

também garante a articulação intersetorial34 para que as políticas públicas 

possam ser implementadas (BRASIL, 2008). Para a realização desse 

trabalho é importante que os professores do AEE e demais profissionais 

envolvidos com educação de surdos tenham conhecimentos sobre essas 

TA, assim como receber orientações sobre suas funcionalidades e 

benefícios. Principalmente porque alguns profissionais podem acreditar 

que usar esses recursos implica automaticamente que o surdo possa 

“ouvir” e “falar” como um ouvinte. Contudo, nas perdas neurossensoriais 

bilaterais de grau profundo, na maioria das vezes, esses recursos ajudam 

a ouvir melhor somente alguns aspectos dos sons.  

                                                        
34 A articulação intersetorial entre atenção básica e rede escolar constitui-se 

em um eixo estratégico para a construção de ações de promoção em saúde 

voltadas para a infância e juventude. Destaca-se neste contexto a importância 

da consolidação do Programa Saúde na Escola, o qual necessita ser campo de 

produção de inovações assistenciais e alvo de pesquisas que potencializem 

sua implementação nos territórios (CLOSS, et. al., 2015). 
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Por isso a importância dos professores conhecerem a 

especificidade da audição desses estudantes, uma vez que as TA por si só 

não garantem a fala e a audição, conforme o padrão de uma pessoa 

ouvinte. Para tanto, faz-se necessária a interlocução entre um profissional 

da Fonoaudiologia e a escola para dialogarem especificamente sobre a 

especificidade auditiva dos estudantes que não optam pela Libras. E não 

só para esse tipo de interlocução, pois também há trabalhos da 

Fonoaudiologia sob uma perspectiva Bilíngue. (BARBOSA, 2016). 

De acordo com Carlino, Denari e Costa (2011), a 

Fonoaudiologia: 

 [...] é uma ciência que estuda a comunicação 

humana, sendo os distúrbios de comunicação uma 

das causas das dificuldades escolares, o 

fonoaudiólogo se insere no contexto escolar 

fornecendo aos professores conhecimentos 

necessários para o melhor desempenho 

comunicativo das crianças. A atuação 

fonoaudiológica na área educacional objetiva não 

somente detectar as alterações da linguagem oral e 

escrita, mas sim, dar possibilidades para a 

otimização do desenvolvimento, ou seja, criar 

condições favoráveis e eficazes para que as 

capacidades de cada um possam ser exploradas ao 

máximo, não no sentido de eliminar problemas, 

mas sim baseando-se na crença de que 

determinadas situações e experiências podem 

facilitar e incrementar o desenvolvimento e a 

aprendizagem (CARLINO, DENARI E COSTA, 

2011, p. 16). 

Conforme o art. 10, parágrafo VII da Resolução nº 4/2009 

(BRASIL/MEC, 2009, s/p), infere-se que o fonoaudiólogo “pode” 

compor as “redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da 

formação, do desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços 

e equipamentos, entre outros que maximizem o AEE”. Destaca-se a 

palavra “pode”, pois a resolução não apresenta essa atuação de modo 

pontual, mas levando-se em consideração que ele é um profissional que 

indica recursos na área de TA para os surdos, essa atuação é fundamental. 

Esse profissional, em consonância com as políticas de educação 

e saúde, pode realizar ações junto ao AEE. No que se refere aos estudantes 
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surdos, a cartilha do Sistema de Conselhos Federal e Regionais de 

Fonoaudiologia indica que o fonoaudiólogo tem o papel de: 

 
Orientar o professor em relação à necessidade e aos 

cuidados com relação ao uso do aparelho auditivo, 

do aparelho FM e do implante coclear. Orientar o 

professor quanto à melhor forma de comunicação 

em sala de aula, estratégias de comunicação oral ou 

gestual. Orientar a equipe quanto à utilização da 

Libras e sobre o papel do intérprete/professor 

interlocutor em sala de aula. Orientar sobre a 

aquisição de linguagem escrita como segunda 

língua. Promover a inclusão junto aos alunos 

ouvintes (SCFRF, 2015).  

 

Diante disso, é dada a importância desse profissional para os 

processos de ensino e aprendizagem na escola e também no contexto do 

AEE para os estudantes surdos, tanto para os surdos falantes, quanto para 

os não falantes da Libras. Porém como viu-se no capítulo III desta 

dissertação, poucos profissionais dessa área têm partido de uma visão 

socioantropológica da surdez, uma vez que prevalece uma formação 

tradicional e enraizada no viés biológico/clínico nos cursos de formação 

de profissionais da área.   

Importante destacar que alguns profissionais da área da 

Fonoaudiologia têm se dedicado a pesquisas para o processo de 

apropriação da Libras de forma atípica pelos sujeitos surdos (em função 

de vários fatores, biológicos e sociais), assim como tradicionalmente 

atuaram com os surdos que se utilizam da modalidade oral-auditiva. Vale 

ressaltar que esse profissional é responsável pelo diagnóstico e 

reabilitação desses casos. Assim, a Fonoaudiologia propõe novas 

abordagens levando em consideração a especificidade do surdo 

(BARBOSA, 2016). Por isso também a importância da interlocução entre 

Fonoaudiologia e AEE.   

Pode-se observar que quando trata-se da educação de surdos na 

escola inclusiva, não basta apenas afastar o olhar do sujeito surdo 

discursivizado a partir da deficiência, pois não garante a ampliação das 

discussões com vistas a um bilinguismo que se apresente de forma 
coerente. Isso pode acabar excluindo do processo os sujeitos surdos (e 

suas famílias) que não se compreendem sob o viés da surdez como 

diferença, reforçando uma imposição de “modelo” de ser surdo. O que 

vai de encontro do que propõe a escola inclusiva, pois caracteriza-se como 

um espaço de heterogeneidade.  
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Skliar (2016) aponta que as diferentes representações sobre a 

surdez são descritas por identidades múltiplas ou multifacetadas e que 

ainda estão localizadas dentro do discurso sobre a deficiência. Sendo 

assim, há que reconhecer que o sujeito surdo também é discursivizado sob 

a ótica da deficiência nas políticas de Educação Inclusiva, e sendo ele 

público-alvo da EE, o surdo não falante da Libras também têm direitos 

garantidos, incluindo o AEE.  

Dessa forma, vê-se que discurso produzido sobre o sujeito surdo 

na escola inclusiva carece, linguisticamente e pedagogicamente, de 

indicar práticas que contemplem a especificidade da sua heterogeneidade.  

Skliar (2016) coloca que “o ser surdo” não supõe a existência de uma 

única e essencial identidade que se revelam em alguns traços universais e 

comuns, uma vez que as representações acerca das identidades mudam 

com o passar do tempo, nos diferentes, na história, nos espaços 

geográficos, nos próprios sujeitos.   

Há que pensar-se em alternativas considerando que nesse espaço 

há aqueles que optam e não optam pela Libras, levando em consideração 

as suas referências e os discursos nas quais estão imersos que interferem 

diretamente em suas escolhas linguísticas. Garantir qualidade para o 

ensino do surdo bilíngue não pode excluir a possibilidade de se pensar em 

alternativas para aquele que (ele ou sua família) não escolheu a Libras, 

uma vez na Escola Inclusiva todos devem ser acolhidos em sua 

especificidade.  

Se a escola inclusiva é um espaço de respeito às diferenças e 

acolhimento de todos nas suas especificidades e, se o estudante surdo não 

falante da Libras está na escola inclusiva e constitui-se nesse espaço, é 

preciso construir um olhar sobre esse sujeito a partir do modelo social da 

deficiência e, com isso, pensar em uma diretriz de trabalho para a 

educação especial que contemple essa especificidade advinda da 

heterogeneidade da surdez. 

Pode-se dizer que o AEE da forma que é apresentado pelo MEC 

caracteriza-se como uma política homogeneizadora, seletista, 

classificatória, que organiza o atendimento dos estudantes por categoria. 

Mesmo que em nome dos princípios do paradigma inclusivo, esses 

atendimentos são organizados a partir de traços identitários e 

diagnósticos, o que direciona às práticas de ensino homogeneizadas para 

essas categorias. Em uma perspectiva de fato inclusiva, o surdo, quer 

tenha escolhido pela Libras ou pelas TA, deveria ter a sua disposição 

todas as possibilidades para enfrentar as suas dificuldades: as TA, a escola 

bilíngue, a classe bilíngue na escola regular, a classe comum com 

professor fluente em Libras ou intérprete, assim como o AEE no 
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contraturno. Só assim as famílias e/ou os surdos teriam possibilidade de 

realizar uma escolha esclarecida (GIROTO; MILANEZ, 2013). 

5.3.2 A LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO E A SURDEZ   

 

Como já mencionado na primeira seção deste capítulo, o que se 

tem de mais recente relacionado à legislação de orientação inclusiva no 

contexto educacional é o Estatuto da Pessoa com deficiência – Lei 

brasileira de Inclusão nº 13.146/2015 (BRASIL, 2015), que corrobora 

com a perspectiva da Educação Inclusiva para os surdos. Trata-se de um 

documento que foi construído por mais de uma década, com ampla 

participação da sociedade, considerado um dos mais importantes 

documentos de emancipação civil e social das pessoas com deficiência. É 

destinado a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o 

exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com 

deficiência, visando sua inclusão social e promoção da cidadania 

(BRASIL, 2015). 

O referido documento ratifica que a educação é um direito da 

pessoa com deficiência, assegurando um sistema educacional inclusivo. 

Para os surdos, prevê a oferta de Educação Bilíngue, em Libras como L1 

e na modalidade escrita da língua portuguesa como L2, em escolas e 

classes bilíngues e em escolas inclusivas (BRASIL, 2015).  

Do ponto de vista dos paradigmas educacionais que constituem a 

história da EE, o estatuto apresenta propostas que atravessam o paradigma 

segregativo, integrativo e inclusivo. Isso ocorre quando apresenta a 

possibilidade de escolas e classes bilíngues, mesmo que discursivize a 

partir do paradigma da inclusão. Por outro lado, permite a interpretação 

de que essas escolas e classes bilíngues sejam características da própria 

escola inclusiva. Ou seja, que a escola inclusiva seja bilíngue e que tenha 

classes bilíngues.  

Outro ponto a ser levantado, é o fato de a surdez, sob o ponto de 

vista socioantropológico da diferença surda, ainda estar atrelada ao 

discurso da deficiência, uma vez que o discurso do documento é 

produzido a partir da luta das pessoas com deficiência para as pessoas 

com deficiência. Assim, prevalecendo e perpetuando o discurso bipolar 

sobre a surdez. Destacam-se alguns enunciados do documento, dando 

ênfase aos signos ideológicos que constroem essa bipolaridade: 
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Tabela 4. Enunciados do Estatuto da Pessoa com deficiência – Lei brasileira de 

Inclusão nº 13.146/2015 que evidenciam a bipolaridade na compreensão da 

surdez. 

 

“A deficiência não será mais vista como antes. O peso desta definição, agora, 

não recairá mais apenas sobre o corpo, mas também em toda a sociedade e na 

forma como o mundo é construído” (BRASIL, 2015, p.11). 

“Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em 

condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais 

por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania” 

(BRASIL, 2015 p.19) 

“Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento 

de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em. § 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, 

será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar 

e considerará: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no 

desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação” (BRASIL, 2015 

p.19). 

“V - comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras 

opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a 

visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação 

tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a 

linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz 

digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de 

comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações 

(BRASIL, 2015 p.21).” 

“III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional 

especializado, assim como os demais serviços e razoáveis, para atender às 

características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao 

currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício 

de sua autonomia;  

IV - Oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira 

língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em 

escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas; 

IX - Adoção de medidas de apoio que favoreçam o 

desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e 

profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e 

os interesses do estudante com deficiência (BRASIL, 2015 p. 32). ” 



140 

 

“VI - Adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de 

redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com 

deficiência, no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa; VII - 

tradução completa do edital e de suas retificações em Libras”. (BRASIL, 2015 

p.35 e 36). 

“II - Serviços de habilitação e de reabilitação sempre que necessários, para 

qualquer tipo de deficiência, inclusive para a manutenção da melhor condição 

de saúde e qualidade de vida; [...]” (BRASIL, 2015, p.27). 

Fonte: Dados da pesquisa. Grifos da autora. 

 

Observa-se, nos enunciados em destaque, dois modos de 

compreender a surdez. Um, por meio de uma tentativa de conceber a 

surdez sob o viés socioantropológico, quando fala em “oferta de Língua 

de Sinais”, “oferta de educação bilíngue”, “escolas e classes bilíngues”, 

“escola inclusiva”. O outro, a partir do viés clínico/biológico, quando 

compreende a partir da “deficiência” materializada no “corpo”, do 

“peso”, do “impedimento”, na “barreira”, na “obstrução”, propondo 

“habilitação”, ”reabilitação”, “tecnologias de informação”, “sistemas 

auditivos”. 

Assim, entende-se que o Estatuto da Pessoa com deficiência, 

apesar de buscar contemplar as especificidades linguísticas e culturais do 

surdo, ainda revela e perpetua em seu discurso um conjunto de contrastes 

binários como surdos-deficientes auditivos – outros deficientes – 

educação especial – reeducação – normalização – integração, ou seja, 

oposições entre normal/anormal, saúde/patologia, ouvinte/surdo, 

maioria/minoria, oralidade/gestualidade (SKLIAR, 2016). Sendo assim, 

os discursos que circulam sobre o sujeito surdo no referido documento 

ainda são atravessados pela ideia de norma e patologia travestida nos 

conceitos de inclusão e língua de sinais.  
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CAPÍTULO VI 

OS DISCURSOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS 

INCLUSIVAS NA EDUCAÇÃO DE SURDOS DA ESFERA 

MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL: 

REPRESENTATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE 

SANTA CATARINA 

 

Este capítulo trará para a discussão os discursos das políticas 

públicas inclusivas na educação de surdos das esferas municipal, estadual 

e federal, com representatividades dos sistemas de ensino do Estado de 

Santa Catarina, enfatizando-se a proposta/política/diretriz de trabalho no 

AEE dos surdos falantes e não falantes da Libras. 

 Dessa forma, buscou-se como representatividade da esfera 

municipal pôr a Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. A 

representatividade da esfera estadual deu-se por meio do Sistema 

Estadual de Educação de Santa Catarina. E a representatividade federal, 

na Educação Básica do Sistema Federal de Ensino por meio da 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Tomou-se como documento representativo da rede municipal a 

Portaria nº 122 /2016 (SANTA CATARINA, 2016a) que estabelece as 

diretrizes da política de Educação Especial da Rede Municipal de Ensino 

de Florianópolis. Como representativo do sistema estadual, tomou-se a 

Política de Educação do Estado de Santa Catarina (SANTA CATARINA, 

2009), atualizada pela Resolução CCE/SC n. 100 (SANTA CATARINA, 

2016b). E, como representativo do sistema federal de ensino, a Proposta 

Pedagógica de Inclusão Educacional do Colégio de Aplicação da 

Universidade Federal de Santa Catarina (CA/UFSC, 2014).  

Para corroborar com essas discussões também se buscou 

subsídios nos discursos trazidos pelos gestores da Educação Especial, 

acerca do trabalho que vem sendo desenvolvido com os surdos diante das 

políticas públicas de Educação Inclusiva nacionais e suas respectivas 

propostas/políticas/diretrizes locais, uma vez que eles representam a voz 

que discursivizam tais políticas nas referidas esferas de ensino. 

O significado social da palavra gestão está vinculado ao ato de 
gerir, de gerenciar, administrar, dirigir, governar. Há quem diga que é um 

termo controverso, alguns consideram uma ação mais abrangente que a 

administrar, outros como uma ação pontual, e também há os que 

acreditam que gestão e administração são sinônimos. Porém, há 
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diferenças contextuais de aplicação entre os dois termos, pois a gestão 

incorpora a administração e faz dela uma função fundamental para o seu 

desempenho (DIAS, 2002). 

A gestão pública trabalha afinada com as questões sociais. 

Diferente da lógica do mercado, ela prima pela concordância em que o 

outro, o sujeito social, deve ser incluído para a definição de suas 

ações.  Diante disso, o gestor educacional, pontualmente neste trabalho, 

aquele que trata de assuntos relacionados à EE e à inclusão, recebe a tarefa 

de por meio do seu trabalho garantir o acesso, a permanência, a 

aprendizagem, com qualidade, de todos os grupos sociais que a escola 

recebe, respondendo pelas políticas públicas inclusivas (SANTOS; 

SENNA, 2012).  

Os gestores da EE são sujeitos historicamente situados na 

temática e respondem por essas políticas por meio das relações dialógicas 

que estabelecem com elas em sua esfera de atividade social em meio a um 

sistema/rede de ensino maior (OLIVEIRA, 2016). Dessa forma, essa 

discussão irá se delinear dialogicamente por meio dos discursos trazidos 

pelas propostas/políticas/diretrizes de trabalho de cada esfera 

entrelaçados aos discursos trazidos pelos gestores que representam essas 

políticas por meio de suas vozes.  

Assim, o capítulo está organizado em 3 seções. A primeira 

discutirá a educação de surdos e o AEE na esfera municipal, trazendo 

como representatividade a Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. A 

segunda, a educação de surdos e o AEE na esfera estadual, representada 

pelo Sistema de Ensino Estadual de Santa Catarina. E, a terceira e última 

seção trará para discussão a educação de surdos e o AEE na esfera federal, 

representada pelo Sistema Federal de Ensino por meio da Universidade 

Federal de Santa Catarina.  

6. 1 A EDUCAÇÃO DE SURDOS E O AEE NA ESFERA MUNICIPAL: 

A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FLORIANÓPOLIS 

 

A Portaria n.122/2016 (SANTA CATARINA, 2016a) estabelece 

diretrizes da Política de Educação Especial da Rede Municipal de Ensino 

de Florianópolis com base na seguinte legislação: 

 
[...] Constituição Federal, de 05 de outubro de 

1988, que assegura direto à educação e ao 

atendimento educacional especializado, no Decreto 

nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, que promulga a 
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Convenção Internacional sobre o Direitos da 

Pessoa com Deficiência, no Decreto nº 7.612, de 

novembro de 2011, que institui o Plano Nacional 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Plano 

Viver Sem Limite; no Decreto nº 5.296, de 02 de 

dezembro de 2004, que estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade 

da pessoa com deficiência; na Resolução nº 04, de 

02 de outubro de 2009, que institui Diretrizes 

Operacionais para o Atendimento Educacional 

Especializado; no Plano Nacional de Educação – 

Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, em seu Art. 

8º, que garante o sistema educacional inclusivo; na 

Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva a Educação Inclusiva de 2008, do 

Ministério da Educação; e, na Lei Brasileira de 

Inclusão – Lei nº 13.146, de 06 de junho de 2015” 

(SANTA CATARINA, 2016a). 

A estrutura organizacional da EE na rede é composta pela Gerência 

de Educação Especial, constituída por professores de EE (formada por um 

gerente e assessores) que são os responsáveis pela coordenação dos 

serviços da EE na rede; pelo AEE, regido por professores de EE; pelo 

ensino de Libras regido por professores de Libras; pela Tradução e 

Interpretação em Libras-Português/Português/Libras, realizado por 

Auxiliares Intérpretes Educacionais; serviço de apoio, que consiste no 

acompanhamento e auxílio nas atividades de locomoção, higiene, 

alimentação de estudantes com deficiência ou TEA (mediante avaliação 

técnica);  e pelo centro de apoio pedagógico para pessoas com deficiência 

visual  - CAP (SANTA CATARINA, 2016a). 

A gestão da EE da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis é 

realizada pela Gerência de Projetos Inovadores, localizada no Centro de 

Formação Continuada, prédio onde funcionam alguns setores 

administrativos da Prefeitura Municipal de Florianópolis, sobretudo, da 

Secretaria de Educação35.  

Sobre as atribuições da referida gerência a portaria determina que: 

 
I. Promover e aprimorar a Política de Educação 

Especial da Rede Municipal de Ensino de 

Florianópolis. II Assegurar aos estudantes com 

deficiência, TEA e altas habilidades/superdotação 

                                                        
35 Dados da pesquisa (entrevista). 



144 

 

o acesso, a permanência e a participação nas 

unidades educativas da Rede Regular de Ensino 

(SANTA CATARINA, 2016a, p.8). 

 

A voz social representativa da gestão da EE dessa rede para as 

discussões deste trabalho é a de GEE3. GEE3 tem formação em 

Pedagogia com habilitação em EE. Há 4 anos faz parte da equipe de 

gestão da EE da Rede Municipal de Florianópolis, denominada Gerência 

de Projetos Inovadores e dentro dessa gerência está a EE, porém há um 

ano como gerente. Apresenta experiências anteriores na docência em EE 

na Fundação Catarinense de Educação Especial, em que atuou 

principalmente com estudantes com deficiência intelectual, deficiência 

múltipla e autismo. E também participou como professora do AEE da 

Rede Municipal de Florianópolis, em que teve experiências com 

estudantes com diferentes especificidades de acordo com o público-alvo 

da EE, incluindo os estudantes surdos36.  

Sobre as atribuições da gerência, GEE3 faz as seguintes 

ponderações: 

 
“Desde o ano passado na verdade que mudou um pouco a forma de 

gestão da Educação Especial, mas não foi um proposital de forma 

espontânea (referindo-se que antes a gerência era composta por 

professores da Educação Especial que colocavam-se à disposição) 

porque as equipes da Educação Especial aqui em Florianópolis 

sempre foram professora de sala multimeios lotadas em escola e 

desde o ano passado a gente forma uma equipe 

com  representatividade de cada área da Educação Especial, né, de 

cada... é... função da Educação Especial na rede, então  hoje a equipe 

é formada, eu que sou uma professora multimeios, junto com a Carla 

(nome fictício) que também é uma professora de sala multimeios, nós 

temos a Júlia (nome fictício) que é professora auxiliar Educação 

Especial, a Rosa (nome fictício) que é professora de Libras e o Jorge 

(nome fictício) que é professor auxiliar intérprete educacional e a 

gente também não pode esquecer que tem o CAP, né, que é o centro 

que atende e elabora materiais e recursos para pessoas cegas e com 

baixa visão.” 

 

A respeito dos profissionais da equipe que trabalham com os 
surdos, GEE3 acrescenta: 

 

                                                        
36 Dados da pesquisa (entrevista). 
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“Esse ano eu tô bem, ...é que nem eu coloquei para professora a.... a 

Rosa, né, que é a professora de libras, ela não é só representar é 

assessorar realmente, acompanhar planejamento, o atendimento de 

estudantes, mapear esses estudantes, como os professores estão 

atuando com esses estudantes...” 

 

Observa-se que a equipe tem representação de todos os 

profissionais da EE, inclusive dos professores de Libras e intérprete, os 

quais são ouvintes. Por outro lado, como simpatizantes do movimento 

surdo, pode-se dizer que há vozes que representam a área, mas não o povo 

surdo propriamente dito. O que pode ser considerado um avanço, pois 

segundo GEE3, nos anos anteriores não havia um olhar da gerência 

especial para surdez e também é o que ela mesma afirma: “Esse ano eu 

tô bem”. Esse discurso revela outras vozes e rememora um passado de 

dificuldades com relação à inclusão do surdo. Desta forma, “eu tô bem” 

parece dialogar com outros enunciados, como: “Eu tô bem assessorada, 
eu tenho profissionais que dominam o conhecimento sobre a surdez, eu 

não estou sozinha”.  

Sobre as políticas públicas que norteiam o trabalho da EE na rede, 

destacam-se os seguintes enunciados do discurso de GEE3: 

 

“Até o momento ainda temos como referência a Política Nacional de 

Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, então toda 

nossa organização é baseada nessa política em documentos 

norteadores, né, em relação à inclusão da pessoa com deficiência. 

Então a gente é organizado por meio do AEE, as salas multimeios que 

são conhecidas nacionalmente como salas multifuncionais, 

atendemos todas as deficiências né, deficiências, transtorno de 

espectro autista e estudantes com altas habilidade e superdotação...” 
 

Nota-se no discurso de GEE3 uma notável reverência à Política de 

Educação Nacional na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), 

percebe-se que ele é o principal documento que fundamenta as práticas 

da gestão em Educação Especial, exercendo supremacia em detrimento às 

demais políticas. Isso é corroborado também no discurso da própria 

portaria n. 122/2016 (SANTA CATARINA, 2016a) que estabelece as 

diretrizes de trabalho na referida rede e que dialoga com a referida política 
quando apresenta o público-alvo da EE, a definição do trabalho do AEE 

e os profissionais envolvidos nesse trabalho. Como podemos observar no 

parágrafo de um dos artigos da portaria ao apontar a sua referência na 

política nacional: 

 



146 

 

A Coleção “A Educação Especial na perspectiva da 

inclusão escolar, composta de dez fascículos, do 

Ministério da Educação, constitui-se a referência 

para estudos e pesquisas sobre o AEE com objetivo 

de fundamentar as práticas pedagógicas dos 

professores, e está disponível para consulta no 

endereço <http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-

educacao-continuada-alfabetizacdiversidade-e-

inclusao/publicacoes?id=17009> (SANTA 

CATARINA, 2016a). 

 

Destaca-se também uma parte do discurso de GEE3 ao apresentar 

a sua concepção de inclusão, enunciados que revelam trocas dialógicas 

responsivas e de concordância, tanto com a referida política nacional, 

quanto com os pressupostos do paradigma inclusivo: 

 
“[...] na verdade quando a gente fala em educação inclusiva, a gente 

não fala só na pessoa com deficiência né, inclusão se remete a todos, 

sempre que se coloca a questão da inclusão, se remete a todos, 

quando a gente pensa em somente um grupo, a questão das pessoas 

só com deficiência, daí tá e os outros grupos, outras pessoas, porque 

todo mundo tem as suas especificidades né, todo mundo tem suas 

necessidades, todo mundo tem sua potencialidade, todo mundo tem as 

suas história.[...]é por aí que a inclusão né, não pensar somente no 

grupo ou determinada pessoa ou como se aquele precisa ser incluído 

o outro é sempre né, o outro que é diferente, o outro... não, eu também 

sou, todo mundo é, cada um com suas histórias dos seus grupos, enfim 

eu penso mais dessa forma.” 

 

Ela repete os enunciados “todos” e “todo mundo” para ratificar o 

sentido ideológico do paradigma inclusivo e ainda reforça esse sentido 

com os seguintes enunciados: “não pensar somente no grupo ou 
determinada pessoa”, “o outro que é diferente, o outro... não, eu também 

sou, todo mundo é”, utilizando-se da negação de propostas que se 

aproximam com práticas integrativas ou segregativas. O que se leva a 

pensar acerca dessa proposta que ela representa é que não dá espaço para 

outro entendimento de inclusão, que contemple uma especificidade de um 
grupo específico como os surdos em espaços separados (escolas e classes 

bilíngues), revelando uma atuação de forças centrípetas, de 

homogeneização (BAKHTIN, 2014 [1975]). 

Quanto à terminologia utilizada para fazer referência ao estudante 

surdo na portaria é “estudante com deficiência”, quando citam o público-

http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-continuada-alfabetizacdiversidade-e-
http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-continuada-alfabetizacdiversidade-e-
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alvo de modo geral, sendo a surdez discursivizada no interior da palavra 

“deficiência”. Porém, quando falam do trabalho específico com esse 

sujeito relacionado ao ensino bilíngue, há um deslocamento 

terminológico para “estudante surdo” ou “estudante com surdez”. Isso 

reflete o atravessamento do viés biológico/clínico e do viés 

socioantropológico que fundamentam as políticas que baseiam a diretriz 

de trabalho da rede, sobretudo, a política nacional.  

Quanto à definição do serviço do AEE oferecido pela rede: 

 
O AEE é um dos serviços da Educação Especial 

que identifica, elabora e organiza serviços, recursos 

e estratégias de acessibilidade que buscam eliminar 

ou minimizar as barreiras para a plena participação 

desses estudantes na escola, considerando suas 

necessidades específicas, por meio da articulação 

entre professores de Educação Especial e 

profissionais da unidade educativa (SANTA 

CATARINA, 2016a, p.2). 

 

Nota-se que esse enunciado é uma paráfrase da política nacional, 

mostrando mais uma vez que o documento dialoga em concordância com 

o documento “supremo”. Evidencia-se novamente as forças centrípetas, 

de homogeneização (BAKHTIN, 2014 [1975]). O que também acontece 

quando direciona a educação dos surdos na rede a partir de uma 

perspectiva bilíngue (Libras e Português escrito) e inclusiva.  

Nesse sentido, o AEE é regido por professores da EE e o ensino de 

Libras nesse contexto é regido por professores de Libras. O AEE para os 

estudantes com surdez ensina a/em Libras e a Língua Portuguesa escrita. 

O serviço de tradução e interpretação de Libras-Português/Português-

Libras é realizado por Professores Auxiliares Intérpretes Educacionais no 

ensino comum e demais espaços da unidade educativa para os estudantes 

surdos (SANTA CATARINA, 2016a).  

A formação exigida pela rede desses profissionais para o ingresso 

nos serviços da EE, conforme editais recentes de concurso público de 

ingresso de profissionais da educação exige formação específica (conferir 

em ANEXO I). Vê-se que conforme o edital 10/2014 que trata do 

concurso público para admissão de profissionais da educação da Rede 

Municipal de Ensino de Florianópolis, o professor de Libras e o Professor 

Auxiliar Intérpretes Educacionais também realizam prova prática em 

Libras. 
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Percebe-se que há uma preocupação da rede em garantir 

profissionais habilitados e com formação específica para o trabalho com 

os surdos conforme prevê a legislação, assim como a comprovação da 

fluência em Libras. Porém, embora a política nacional aponte que o AEE 

de Língua Portuguesa deve ser realizado preferencialmente por professor 

da área, o que se observa é a atuação de um professor de EE com formação 

generalista, sem exigência de formação tanto na Libras, quanto no 

Português. O que não deixa de estar de acordo com a legislação, tendo em 

vista que se trata com o termo “preferencialmente”.  

Nesse sentido, percebe-se na diretriz da referida rede o mesmo 

caráter instrumental do AEE proposto pela política nacional, tanto do 

ponto de vista de atuação do professor de EE, quanto da atuação do 

professor de Libras e intérprete no ensino comum. Assim, a concepção de 

Bilinguismo que atravessa esses serviços na escola inclusiva é uma 

proposta que se configura como um pseudobilinguismo, que conduz para 

um monolinguismo, uma vez que a Língua Portuguesa exerce supremacia 

(SKLIAR, 2016).  

A oferta dos serviços da EE, incluindo o AEE, é garantida pela 

portaria. Quanto aos estudantes surdos, em diálogo com a pesquisadora, 

GEE3 coloca que é encaminhada da seguinte forma com as famílias: 

 
“Porque assim, ele é um estudante surdo, independente dele tá no 

AEE ou não, até mesmo a família pode "tá, não, eu não quero não 

AEE, eu não tenho tempo, enfim...", ele é um estudante de Educação 

Especial, então indepen...  ele...  ele tem que estar sempre 

acompanhado e não só ele como família, então é um serviço de 

acompanhamento para esse estudante, ponto, e aí... eu... não dá pra... 

né...  A gente não fica só ofertando, não tem que ser só ofertado... né... 

tem que acompanhar esse estudante...” 

 

Nota-se que há um acompanhamento do estudante e que isso 

também se caracteriza como um trabalho do AEE. Dessa forma, o AEE 

não é entendido apenas como um atendimento no contraturno. Leva-se a 

entender que a qualquer momento, dependendo do discurso desse 

acompanhamento e da maneira como a família interpreta esse discurso, o 

estudante pode iniciar o AEE no contraturno. O que vai ao encontro da 

definição do AEE apontada na portaria:  

 
O AEE contempla um conjunto de serviços, 

atividades, estratégias e produção de recursos 

pedagógicos e de acessibilidade, proporcionando o 
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atendimento de acordo com a necessidade de cada 

estudante. (SANTA CATARINA, 2016a, p.3).  

 

A portaria apresenta exemplos de AEE (ANEXO I), assim como 

as atribuições dos profissionais da EE que trabalham com os estudantes 

surdos (ANEXO III). A partir disso, nota-se que o ensino de Língua 

Portuguesa para os alunos com surdez é objeto de ensino do AEE, mas a 

portaria não menciona essa tarefa nas atribuições do professor de EE. 

Porém, fica evidente que o ensino da Libras quem o realiza é o professor 

de Libras. Todavia, o discurso da gestora (apresentado no diálogo a 

seguir) esclarece que essa é uma atribuição do professor de EE.  

Dos exemplos de atividades que acontecem no AEE, as que 

remetem a aplicabilidade com os surdos não falantes da Libras no 

contexto do AEE do contraturno é o ensino das TA. As demais atividades 

de acompanhamento podem ser aplicadas a esses sujeitos, pois referem-

se à produção de materiais, articulação com demais profissionais e 

instituições, orientação aos demais profissionais que trabalham com os 

estudantes na escola e às famílias, bem com o acompanhamento dos 

recursos em sala de aula comum.  

Porém, nota-se que quando a TA é citada, parece estar mais 

voltada à aplicabilidade com os estudantes com deficiência física, como 

observa-se no seguinte enunciado: “Produção, adequação e/ou indicação 

de recursos de TA: engrossadores de lápis, plano inclinado, tesouras 

acessíveis, cadernos com pautas ampliadas, entre outros” (SANTA 

CATARINA, 2016a, p.4). Os dispositivos auditivos eletrônicos não são 

mencionados na portaria.  

Mas de maneira mais ampla, fora dos exemplos de atividade do 

AEE, a portaria pontua que o trabalho envolve o uso das TA com o 

objetivo de promover a funcionalidade a respeito da participação das 

pessoas com deficiência, de modo que tenham autonomia e 

independência, bem como qualidade de vida e inclusão social. Percebeu-

se que o trabalho com as TA também está presente nas atribuições do 

professor do AEE (SANTA CATARINA, 2016a). Abaixo um diálogo da 

pesquisadora com a GEE3 sobre AEE dos surdos não falantes da Libras:  

 
P: [...] a Educação Especial trabalha especificamente com esses 

surdos que são usuários de línguas de sinais? 

GEE 3: Sim. 

P: Os que não são usuários... ahmm... só se chega uma demanda? 

GEE 3: Iiisso, não chegou essa demanda aqui para gestão ainda, não 

chegou... 
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P: E se existe essa demanda, eles têm direito ao atendimento 

educacional especializado? 

GEE 3: Sim, porque são surdos né... 

P: Aham, mas aí o atendimento é ofertado, vai ser em língua de 

sinais? 

GEE 3: Conforme o interesse desse estudante, a necessidade, né, eu 

acho que tudo... não dá para ser ferro e fogo, então né, então tem que 

ver o interesse dessa criança, o grau, né, de surdez, a família como 

lida com isso... 

P: Então a posição da rede, se por acaso uma criança não desejar ou 

a família não desejar o bilinguismo, né... ele tem direito ao AEE? 

GEE 3: Tem, tem. 

P: A professora de Educação Especial? 

GEE 3: Tem que ter! (risos) 

P: E do professor de libras ou só da professora de Educação 

Especial? 

GEE 3: E aí a gente vai ter que procurar estratégias para decidir se 

realmente há necessidade do professor de libras ou não, né... 

P: sobre o AEE para os surdos não usuários de língua de sinais [...] 

é organizado também para esses sujeitos não usuários de línguas de 

sinais... 

GEE 3: Então, hoje a gente, né, como falei anteriormente, a gente 

segue as orientações do MEC... então, oficialmente a gente tem a 

orientação de que esse estudante tenha no AEE é... libras... né...  e o 

português escrito e somente no... os estudantes do ensino 

fundamental. 

P: O português escrito quem realiza é a professora... 

GEE 3:  De Educação Especial... 

 

GEE3 dá ênfase em seu discurso que é garantido o AEE para os 

surdos não falantes da Libras, que se pode observar nos enunciados: “Sim, 
porque são surdos né..”; “Tem, tem. Tem que ter! (risos)”. Porém, não 

aponta uma diretriz específica, justificando que o trabalho depende de 

muitos fatores, inclusive o “grau da surdez” e como a família lida com 

isso. Para corroborar, também cita o discurso oficial do MEC, que orienta 

a Libras e o Português escrito e fica reticente. GEE3 trouxe um exemplo 

de como acontece o trabalho: 

 
“A gente tá passando por uma experiência, Aline, eu acho que tem a 

ver com tudo que estás perguntando, hoje nós temos uma criança que 

está chegando no ensino fundamental, que ela teve o implante coclear 

e ela não tem intérprete, ela tem uma auxiliar de Educação Especial... 

e a gente vai avaliar esse processo, não quer dizer que ela não vai ter 

intérprete, e a gente está avaliando esse processo porque ela não sabe 
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libras...[...] Ela tá começando a adquirir e a libras, mas ela tem 

necessidade que alguém que tenha esse acompanhamento [...]O 

caso...O estudante, não... a... "ah, todas as pessoas que não são 

usuárias da libras precisam?" Não, até porque essa criança tem 

outras questões envolvidas, comportamento, enfim, mas é vantagem 

que a gente estudou que a melhor alternativa foi essa, talvez não seja, 

mas daí a gente tá acompanhando todo o processo dessa menina... 

não quer dizer que todos vão ter de auxiliar da Educação Especial...E 

que vai ser para sempre...” 

 

Nota-se que o trabalho parece estar vinculado à Libras, 

portanto, pode-se dizer que há uma tendência da rede em inserir a Libras 

para esse estudante que usa IC e que o “auxiliar da educação especial” 

seria temporário, até que houvesse uma aceitação. Mas ao mesmo tempo 

há um reconhecimento que a Libras não é opção de todos os estudantes 

surdos: "’ah, todas as pessoas que não são usuárias da libras precisam? 
Não [...]”. Porém, nesse caso, não foi apontado em nenhum momento o 

trabalho com a TA, tendo em vista que o sujeito faz uso do IC. Há um 

mito também de que basta utilizar IC para que a criança comece a 

desenvolver a linguagem e, com isso, que a alfabetização não seria 

diferenciada daquela oferecida ao ouvinte ou, ainda, que a criança 

compreende tudo aquilo que ouve e lê.  O desconhecimento dos limites e 

da heterogeneidade linguística da surdez contribui com esse “mito” de 

que “surdo não sinalizante não precisa de nada diferenciado porque ele 

ouve e fala”.  

Mas quando questionada pontualmente sobre o trabalho com as 

TA com os estudantes surdos (sendo que os tipos de TA para surdos foram 

exemplificados), ela respondeu que é sim atribuição do AEE. Como pode-

se observar no diálogo abaixo:  

 
P: Tá, e aí com relação às tecnologias assistivas dos estudantes 

surdos, implante coclear, sistema FM, aparelho auditivo, as 

professoras da Educação Especial quando recebem... é...  O 

estudante, é... elas que são as responsáveis por orientar a escola com 

relação a isso? Existe uma... 

GEE3: Sim... sim, sim, a gente que tem que se apropriar mesmo não 

sabendo disso... 

P: Buscando as parcerias... 

GEE3: É, eu penso dessa forma, né, a gente que tem que "ah, porque 

a gente é professor de Educação Especial, a gente sabe todas as 

deficiências, a gente sabe todos os recursos", não, a gente tem que se 

apropriar e conhecer o recurso que ele tem necessidade eu acho que 

é o nosso papel fundamental, aí eu... eu, sistema AM/FM, eu nunca 
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tive a experiência de estudantes que utilizem esse recurso, mas se 

aparecer eu vou ter que dar conta de procurar, conversar com os 

professores como se utiliza esse recurso... 

P: Sim... 

GEE3: Eu já tive estudantes por exemplo de... com implante coclear, 

a gente tá pesquisando como é que esse processo auditivo, quem usa 

esse implante coclear, procurar quem são os... as pessoas que 

atendem a ele na saúde e poder procurar e articular e poder atender 

da melhor forma possível. 

P: Então um dos papéis do AEE com os estudantes surdos, tantos os 

que usam línguas de sinais e não usam língua de sinais, será também 

a partir da orientação com relação às tecnologias assistivas? 

GEE3: Com certeza, com certeza... 

P: É uma linguagem da rede, compreendida assim pelos professores? 

GEE3: Acredito que sim, Aline... (risos)... eu acho que tem que ser 

porque a nossa atribuição, uma das nossas principais atribuições, 

não ter isso muito claro... 

 

GEE3 afirma em seu discurso que é função da EE fazer o 

trabalho com as TA, mas ao mesmo tempo revela que esse conhecimento 

ainda não está apropriado pelos professores, como pode-se perceber no 

seguinte enunciado: “Sim... sim, sim, a gente que tem que se apropriar 
mesmo não sabendo disso...”. Esse discurso parece ir de encontro ao 

discurso anterior: “Eu tô bem”, evidenciando que o “eu tô bem” é quando 

a criança está inserida na abordagem bilíngue, mas quando ela é não é 

falante da Libras, ainda surgem dúvidas e dificuldades nesse processo.  

Percebe-se também que essa apropriação depende do 

movimento de busca do professor do AEE por meio da articulação 

intersetorial. Todavia, percebe-se também que o educador precisa ter 

orientação para reconhecer essa demanda. Ao final do diálogo, GEE3 

reconhece que essa atribuição não está concisa: “eu acho que tem que ser 

porque a nossa atribuição, uma das nossas principais atribuições, não 
ter isso muito claro...”.  

A gestora também trouxe mais aspectos sobre a articulação 

intersetorial da EE no contexto dos estudantes surdos, que implicam dois 

modos de compreender a surdez. O primeiro, sob o viés 

socioantropológico, quando fala do convênio com a Associação de Surdos 

da Grande Florianópolis (doravante ASGF); e outro biológico/clínico, ao 

falar da relação com o sistema de saúde.  

 
“Nós temos convênio com Associação de surdos da Grande 

Florianópolis, até pouco tempo nós realizamos uma reunião, né, até 



153 

 

para firmar o convênio e a gente conversou bastante porque a 

gente...  a gente tava com uma relação meia...  distante assim sabe... 

e aí é o que eu falei tanto para Maria (nome fictício) que é presidente, 

a vice que é a pedagoga, né, que é do nosso grupo tatuando na 

associação, a gente tem que se aproximar mais né porque eu entendo 

a associação dos surdos como um espaço social, da pessoa surda né, 

então não como uma escolarização, isso não, mas um espaço onde ele 

vai tá lá, ele vai estar aprendendo libras, hoje associação de surdos 

tá oferecendo quatro oficinas, tanto de libras, apoio pedagógico, 

contação de história e eu quero tá divulgando até semana que vem a 

gente tem reunião com as professoras na sala de multimeios e eu vou 

divulgar essas oficinas e que eu acho que é mais uma..... Um recurso 

mesmo para esses sujeitos” 

 
“Aí, hoje a nossa parceria com a saúde é bem... ahm... assim, tem 

toda uma situação geral aí que daí a falta de profissionais, 

principalmente na saúde, a gente não tem uma parceria definida e 

bem articulada, a gente vai atrás, encontra professores de multimeios, 

né... é necessário o implante coclear a gente vai lá bate na porta do 

HU, né... então... os professores também nos procuram para tá 

tentando viabilizar essa articulação, mas não tem nada específico, 

serviço de fono específico para os nossos estudantes... Que aí tem 

gente que é atendido no HU, hospital universitário, tem outros que 

são atendidos pelo próprio SUS, né... pelas... pelas policlínicas...” 

 

O primeiro discurso revela que há o reconhecimento da surdez 

como uma diferença e da importância de os sujeitos surdos vivenciarem 

essa diferença em espaços sociais, como a associação de surdos. Por outro 

lado, nota-se no discurso de GEE3 que esse convênio com a ASGF 

apresenta um tensionamento em função do distanciamento das 

instituições e recente aproximação delas. Tanto que no retorno da relação 

para firmar o convênio, GEE3 precisou pontuar que entende a associação 

“não como um espaço de escolarização”, mas para possibilitar outras 

vivências culturais aos surdos. Nessa relação também se manifestam os 

diálogos conflitivos estabelecidos entre o discurso inclusivo e o discurso 

da diferença surda.  

O segundo discurso revela que há também o reconhecimento da 

surdez a partir dos aspectos biologizantes. Porém, nota-se que no trabalho 

intersetorial não há uma definição dessa articulação entre saúde e 

educação, o que carece de trocas dialógicas consistentes entre os 

profissionais da saúde e os profissionais do AEE.  

Observou-se nesse estudo que há legislações que asseguram 

esses suportes aos estudantes e, além disso, segundo GEE3, a prefeitura 
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não conta com um fonoaudiólogo educacional para atuação junto ao AEE, 

como previsto pela legislação quando indica ser “possível” essa atuação.  

Outro aspecto importante que emergiu no diálogo com a 

referida gestora sobre a inclusão dos surdos, são os demais apoios que a 

escola inclusiva lança mão para o trabalho com os estudantes que 

apresentam dificuldades, entre eles, os surdos: 
 

“[...] a gente ainda tem esses apoios pedagógicos, porque até a 

estrutura que hoje é oferecida na rede, principalmente na atual 

conjuntura que tem a ver com a conjuntura nacional tá difícil estar 

oferecendo para todos, né, todos que têm dificuldade, todo mundo tem 

direito a tudo né... então a nossa estrutura taa... é difícil realmente 

estar ofertando possi... né... possibilidades, mas o intuito, a gente está 

aí para.... né... pra man... né, fomentar e ta refletindo o que é 

realmente necessário para poder saber outras estratégias..” 

 

Quando GEE3 fala em “conjuntura” refere-se à política de EE, 

uma vez que trabalha especificamente com o público-alvo da EE. Ela 

explica que os serviços de apoio pedagógico acabam direcionam-se aos 

demais estudantes sem deficiência, mas que apresentam dificuldades, 

embora a oferta seja para “todos”. Como a ideia é que esses apoios sejam 

ofertados para “todos que têm dificuldade, todo mundo”, o trabalho da 

EE é “fomentar e ta refletindo o que é realmente necessário para poder 
saber outras estratégias”. Esse discurso reforça a ideia de como AEE é 

realizado de forma privilegiada pela EE, que é somente essa área que pode 

dar conta das especificidades dos estudantes com deficiência, pois a 

própria política produz uma radicalização da especificidade do serviço 

(ELIAS; CARVALHO, 2009).  

Quanto às atribuições do professor de Libras, nota-se que 

nenhuma direciona-se pontualmente ao surdo não falante da Libras, a não 

ser atribuições destinadas ao ensino da Libras para os ouvintes, podendo 

esse sujeito ser contemplado nesse aspecto. 

A respeito dos desafios que a Rede Municipal de Ensino de 

Florianópolis enfrenta com relação à educação de surdos, GEE3 faz a 

seguinte reflexão: 

 
“Pode ser que eu esteja equivocada, eu acho que assim a rede ela tem 

uma boa estrutura, ela tem os profissionais, ela tem informação, ela 

tem formação Inicial dez né, que hoje os profissionais têm tudo 

mestrado, formação específica, muitos de nós são efetivos a um bom 

tempo e tem formação tão antiga né... é...  todo ano temos parceiros 

com a unidade federal e aí parece... que assim, a gente tem estrutura 
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pessoal, a gente tem recurso, mas uma das principais dificuldades que 

a gente tem é a própria parceria com a saúde, com outros envolvidos, 

com outros profissionais e a própria articulação dentro da 

universidade, que daí pela estrutura eu acredito que talvez seja... não 

digo que seja pela concepção de todos, mas pode ser concepção, pode 

ser uma estrutura de escola que não, que é tão dia a dia, é tão apagar 

de incêndio que as vezes tu não dá conta daquilo, né, que seja 

realmente de verdade, que seja bem feito sabe, eu sinto isso sabe, eu 

acho que podia ser mel... mais... melhor esse trabalho, podia ser bem 

melhor esse trabalho, mas... Tá na articulação...” 

 

GEE3 demonstra com essa fala que o trabalho da rede com os 

surdos está próximo das ideias inclusivas. Além dos recursos, a rede 

também tem profissionais capacitados para trabalhar com esses sujeitos, 

assim como formação continuada (realizada pela UFSC). Porém, as 

questões do dia-a-dia, o “apagar de incêndio”, ou seja, resolver 

problemas pontuais da rotina escolar, podem levar a um “apagamento” do 

que realmente é importante e ser um impeditivo para o estabelecimento 

de uma efetiva “articulação”.  

A palavra “articulação” remete muitos sentidos sociais, como: 

unir, reunir, ligar, pronunciar juntar de modo coerente, entre outros. E 

dentro do contexto do discurso de GEE3, produz um sentido de 

reconhecimento das boas condições oferecidas pela rede, recursos 

humanos, formativos e materiais. Porém, em alguns aspectos, esbarram-

se na forma em que os profissionais estabelecem relações dialógicas entre 

seus discursos e discursos outros (intersetorial) para conduzirem suas 

práticas de modo satisfatório aos estudantes surdos.  

Assim, a partir dessa discussão, pode-se inferir que as diretrizes 

de trabalho para o AEE dos estudantes surdos não falantes da Libras da 

Rede Municipal de Florianópolis, contemplam: a oferta do AEE, o AEE 

no contraturno realizado por professor da EE e o trabalho com as TA por 

meio da articulação intersetorial de forma assistemática. Porém, o AEE 

realizado no contraturno não apresenta uma definição de trabalho pontual, 

assim como apresenta para o surdo não falante da Libras.  

6. 2 A EDUCAÇÃO DE SURDOS E O AEE NA ESFERA ESTADUAL: 
A REDE ESTADUAL DE SANTA CATARINA 

 

O Sistema Estadual de ensino do Estado de Santa Catarina, por 

meio da Política de Educação Especial de Santa Catarina, compreende a 

Educação Inclusiva a partir dos seguintes documentos oficiais: 
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Constituição Federal de 1988, Constituição Estadual de 1989, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, Resolução n.01/1996, 

Lei Complementar n.170/1998, Decreto Presidencial n. 3.956 de 2001,  as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica de 

2001 , o Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade de 2004 e o 

Decreto n. 5.296 de 2004 (SANTA CATARINA, 2009). 

A Política de Educação Especial do Estado de Santa Catarina 

foi implantada no Estado em 2006. Em 2009 precisou ser editada em 

função das mudanças nas políticas a âmbito internacional e nacional, no 

que diz respeito à educação inclusiva, entre elas, a Política Nacional de 

Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 

2008), da qual o sistema estadual é signatário (SANTA CATARINA, 

2009).  

Na nova edição, a gestão da EE do Estado, utilizando-se de sua 

autonomia, decidiu por manter alguns conceitos da primeira edição no 

que se refere às terminologias utilizadas e algumas especificidades do 

trabalho da EE no Estado (SANTA CATARINA, 2009). Porém, 

recentemente foi publicada a Resolução CEE/SC n. 100/2016, que 

estabelece normas para a EE no Sistema Estadual de Educação de Santa 

Catarina (SANTA CATARINA, 2016b).  

Essa resolução atualiza a política de EE do Estado diante das 

novas legislações que versam sobre a Educação Inclusiva de publicação 

posterior à política do Estado e posterior à política nacional, nas quais as 

principais foram citadas na primeira seção deste capítulo. Dessa forma, a 

resolução será trazida para essa discussão, pois faz referência direta aos 

serviços da EE na escola inclusiva, bem como aos profissionais 

envolvidos nesses serviços (SANTA CATARINA, 2016b).  

Com relação à estrutura organizacional37, a gestão da EE do 

Estado de Santa Catarina faz parte da Gerência de Gestão de 

Modalidades, Programas e Projetos Educacionais e denomina-se 

Coordenação da Educação Especial. Localiza-se no prédio Secretaria 

Estadual de Educação do Estado de Santa Catarina (doravante SED) na 

cidade de Florianópolis.  

Nota-se que o Estado de Santa Catarina trabalha a partir de uma 

política própria de EE, utilizando-se de sua autonomia de gestão, porém 

não desconsidera os documentos internacionais e nacionais para a 

redefinição de suas políticas. A exemplo disso têm-se as mudanças 

ocorridas a partir da política nacional publicada em 2008 e as legislações 

                                                        
37 Fonte: Disponível em <http://www.sed.sc.gov.br/secretaria/estrutura-

organizacional>. Acesso em 20 de março de 2018. 

http://www.sed.sc.gov.br/secretaria/estrutura-organizacional
http://www.sed.sc.gov.br/secretaria/estrutura-organizacional
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subsequentes de fundamentação inclusiva, que exercem forças de 

mudanças em alguns aspectos da política estadual. Dessa forma, nota-se 

a atuação tanto de forças centrípetas, de homogeneização desses 

documentos sobre a política do Estado, quanto de forças centrífugas, de 

heterogeneidade, pois o Estado resiste a homogeneizar (BAKHTIN, 2014 

[1975]).  

Nesse sentido, é possível dizer que a política estadual estabelece 

relações dialógicas com a política nacional, tanto de convergência, tanto 

de divergência, pois adere algumas questões, relacionadas principalmente 

aos serviços ofertados, mas mantém outras com o uso de algumas 

terminologias e especificidades dos profissionais que atuam no serviço 

ofertado ao público-alvo da EE.  

A equipe de gestão da EE da SED é composta por seis 

profissionais. O Estado organiza tal gestão por meio da descentralização, 

ou seja, por gerência. Dessa forma, cada região do Estado tem uma 

gerência de EE. A equipe de coordenação da EE da SED realiza o trabalho 

de gestão em articulação com as gerências, que por sua vez, têm contato 

mais direto com as escolas38.  

A voz social representativa da gestão da EE dessa rede para as 

discussões deste trabalho é a de GGE1. GEE1 tem formação em 

Pedagogia com habilitação em Orientação Educacional. Há oito anos faz 

parte da equipe de Coordenação da EE na SED e há três anos está na 

coordenação dessa equipe. Apresenta vasta experiência de atuação na EE, 

atuou quatorze anos na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e 

nove anos em classe hospitalar no Hospital Infantil de Florianópolis Com 

relação aos surdos, não têm formação específica, mas como gestora tem 

contato com essa questão em sua rotina profissional.  

Na equipe, conforme nos apresenta a gestora, não há 

profissionais com formação específica na área da surdez: 

 
 “Ninguém ainda, tem uma colega nossa que já iniciou no ano 

passado o curso de libras, vai fazer outro curso também esse ano né, 

porque é fundamental a gente ter alguém da equipe né, mas ninguém 

tem formação na área especialmente sobre surdo ninguém. ” 

 

Essa equipe, como pode-se observar, não tem voz representativa 
da área da surdez. Há iniciativas de aprendizagem de Libras, porém não 

uma formação específica na área. Conta com a experiência da gestora em 

lidar com situações profissionais relacionadas aos surdos.  

                                                        
38 Dados pesquisa (entrevista com GEE1). 
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Sobre as políticas públicas que norteiam o trabalho da EE no 

referido sistema de ensino, destacam-se os seguintes enunciados do 

discurso de GEE1 em diálogo com a pesquisadora:  

 
“[...] nós optamos por seguir o quê o MEC prevê, é AEE, não tem 

barra DA (referindo-se ao deficiente auditivo), barra DV (referindo-

se ao deficiente visual), como a gente tinha aqui ...”[...] Política do 

MEC, isso, então é uma matriz única, aí é AEE misto.(misto era como 

era chamado o serviço que atendia estudantes da Educação Especial 

com diferentes especificidades)[...] Nós temos... o que... hoje nós 

temos a resolução 100 de 2016, só que na resolução só aparece quais 

são os serviços e quem é o público alvo, aí na nossa... no portal da 

SED tem e vai fazer parte também lá... vai passar em uma portaria do 

nosso secretário com as competências, qual o papel do professor 

bilíngue, do intérprete da libras e do instrutor da libras, que isso fazia 

parte do programa pedagógico da fundação...” 

 

Aqui GEE1 fala sobre os ajustes da política estadual diante da 

política nacional de EE e suas interferências na política do Estado, que 

implica novas definições para os serviços. Além da Resolução CCE/SC 

n.100/2016 (SANTA CATARINA, 2016) que estabelece novas regras 

para a EE do Estado, também há uma iminente portaria que tratará das 

funções dos profissionais da EE. Isso revela que a política nacional, por 

meio de suas forças homogeneizadoras, está adentrando e fundindo-se à 

política do Estado, que até pouco tempo exercia sua política de EE de 

forma autônoma. Porém, com a mesma autonomia, decide incorporar-se 

ao movimento inclusivo proposto pela política nacional. Essa mistura de 

discursos na política estadual reflete-se no discurso da gestora, com a 

presença de terminologias fundidas ou misturadas como “AEE, não tem 
barra DA, barra DV”, “AEE misto”. 

Sobre a concepção de escola inclusiva, GEE1 enuncia:  

 
“Pra mim é uma escola para todos, tá? Independente de quem 

frequenta essa escola, ou branco, ou índio, ou cego, o surdo, a escola 

tem que acolher a todos, cada um... né... na sua especificidade, né, 

eu... quando o aluno chegar na escola não tem que tá pensado para 

ele que recurso ele precisa, qual é o profissional que tem que atuar 

com aquele aluno, para mim é uma escola ideal, né,  parece uma 

utopia, mas assim, se os gestores tivessem como esse objetivo, como 

meta e a escola toda se envolvesse nessa proposta né, nossa, é só o 

que a gente quer, uma escola para todos, enquanto não tem escola 

para todos eu sempre falo temos que falar do cego em particular, do 

surdo em particular, do índio em particular porque não existe uma 
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escola inclusiva,  e tá sempre nas partes né, a legislação garante, 

acho que não tem... não faltam leis pra que isso aconteça, se efetive 

né, mas falta gestão para isso acontecer né...” 

 

GEE1 utiliza várias vezes a palavra “todos”, para expressar que 

a inclusão é um movimento educacional que não se preocupa apenas com 

os estudantes público-alvo da EE, mas com “todos” os sujeitos que 

frequentam a escola, nas suas especificidades e diferenças. “Todos” é um 

signo ideológico que revela que em seu interior há um grupo formado 

pelos “excluídos historicamente”, entre eles, os estudantes público-alvo 

da EE. A gestora dialoga com os pressupostos inclusivos cruzando e 

fundindo o seu discurso ao deles. Por outro lado, também se observa 

materializado no discurso do GEE1 as palavras “ideal”, “utopia”, o que 

remete a um sentido de que os pressupostos da educação inclusiva são 

plenos, justos, harmônicos, porém distantes ou muito árduos para se 

alcançar.  

Além disso, GEE1 menciona a legislação: “legislação garante, 
acho que não tem... não faltam leis pra que isso aconteça”, ou seja, não 

faltam discursos, mas esses discursos ainda não fundiram-se às práticas 

porque “falta gestão para isso acontecer né...”. Aqui o sentido da palavra 

gestão desloca-se para um sentido mais amplo, está além do administrar, 

remete a recursos, a investimento, a condições para a o ato de gestar uma 

política pública.   

Sobre a EE, a referida resolução a define com uma: 

 
“modalidade da educação escolar oferecida, 

preferencialmente, na rede regular de ensino para o 

atendimento das necessidades educacionais 

especiais de alunos com deficiência, transtorno do 

espectro autista, transtorno de déficit de 

atenção/hiperatividade e altas 

habilidades/superdotação” (SANTA CATARINA, 

2016b, p.1).   

 

Percebe-se que a resolução estadual mantém o termo 

“preferencialmente” como no discurso das Diretrizes e Bases da 

Educação – LDBN 9.394/1996 (BRASIL, 1996), revelando novamente 
em seu discurso, forças centrífugas, de desunificação e heterogeneidade 

no que diz respeito às formas de serviço da EE, permitindo com esse 

discurso proponha práticas da EE aproximadas ao que propunha o 

paradigma integrativo (BAKHTIN, 2014 [1975]). Assim como no 

contexto da educação de surdos, em que as escolas ou classes bilíngues, 
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estabelecendo também relação dialógica com a Lei brasileira de inclusão 

(2015), que permite essa interpretação. 

Quanto ao estudante surdo como público-alvo da EE, a resolução 

o discursiviza a partir da deficiência, revelando o enraizamento do viés 

biológico/clínico nos discursos da educação ao tratar desses sujeitos, 

inclusive o categorizando a partir dos níveis de audição. Essa 

categorização é fundamentada nas trocas dialógicas com o discurso da 

saúde, por meio das avaliações de aferição dos níveis auditivos dos 

gêneros discursivos “exames”, como podemos observar no seguinte 

enunciado da resolução: 

 
[...] Alunos com deficiência auditiva são aqueles 

com perda parcial ou total, congênita ou adquirida, 

da capacidade auditiva de acordo com os graus 

abaixo relacionados: a) leve: perda auditiva de 25 

a 40 dB; b) moderada: perda auditiva de 45 a 60 

dB; c) severa: perda auditiva de 65 a 90 dB; d) 

profunda: perda auditiva acima de 95 dB (SANTA 

CATARINA, 2016b, p.2). 

 

Por outro lado, ao falar sobre serviços da EE destinados aos 

estudantes surdos, faz referência a esse estudante da seguinte forma: 

“[...]disponibilizado aos alunos com surdez usuários da Libras”. Isso 

também revela que a resolução também discursiviza o surdo pelo viés 

socioantropológico, a partir da diferença surda associada ao uso da língua 

de sinais. 

Quanto aos serviços da EE para os estudantes surdos, o 

documento prevê Atendimento em Classe quando a intervenção do 

profissional é no mesmo período de frequência do estudante no ensino 

regular, por meio de Intérprete da Libras, disponibilizado aos alunos 

surdos falantes da Libras, que apresentam fluência na Libras; e Professor 

Bilíngue39, disponibilizado aos alunos surdos falantes da Libras como L1, 

                                                        
39 Professor ouvinte ou surdo regente de turmas bilíngues LIBRAS/Português 

responsável pelo processo ensino-aprendizagem dos educandos matriculados 

na educação infantil, séries iniciais do ensino fundamental e da educação de 

jovens e adultos – alfabetização, nivelamento e módulo, preferencialmente 

com formação de nível superior na área da educação, fluência comprovada 

através de exame de proficiência em ambas as línguas. Atribuição do 

professor bilíngue: conduzir o processo de elaboração dos conceitos 

científicos que compõe os conteúdos curriculares das diversas disciplinas, por 
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que não apresentam fluência na Libras. Para o atendimento no contraturno 

do ensino regular, a resolução prevê um profissional Instrutor da Libras 

para a realização do AEE com esse estudante, bem como de cursos de 

formação em Libras para a comunidade (SANTA CATARINA, 2016b). 

O professor do AEE da EE que realiza o ensino da Língua Portuguesa não 

é citado pela resolução, mas está previsto pela política (SANTA 

CATARINA 2009).  

Nota-se que o sistema de ensino lança mão de um profissional 

diferenciado, o professor bilíngue, que contribui na educação dos surdos, 

no ensino da Libras e da Língua Portuguesa escrita no contexto de sala de 

aula quando os estudantes ainda não têm fluência em Libras, não ficando 

apenas para o espaço do AEE no contraturno. Esse tipo de ensino leva em 

consideração a apropriação da língua pelos sujeitos surdos, em sua 

materialidade concreta, em seu uso real com natureza dialógica, em um 

processo interacional, na e para situação social de sala de aula 

(BAKHTIN [VOLOSHINOV], 2014 [1929]).  

Tendo em vista que se trata de um sistema de ensino que precisa 

dar conta da contratação de profissionais para atuação em todo o Estado 

e que atualmente atende a 1.006 estudantes com surdez/deficiência 

auditiva40, o sistema estabelece critérios para contratação em vários níveis 

de formação que vai desde os habilitados e aos não habilitados (ANEXO 

IV). Sobre esse assunto, no que diz respeito ao professor de EE do AEE, 

GEE1 coloca que: 

 

“A proposta continua a mesma pro atendimento, só que a 

contratação a um professor... ele é contratado pro AEE misto e 

tem a proposta do que a gente pede 200 horas de formação 

continuada, né, na Educação Especial, pode ser em braile e 

libras, deficiência intelectual, nas diversas áreas, a gente já tá 

revendo agora o edital para 2019 a 2020 e nesse edital a gente 

vai ter uma prova prática, então só vai conseguir assumir... nós 

já tínhamos tentado na anterior, só que ela vale por dois anos, 

mas a SED já tinha fechado o contrato com a empresa do edital e 

não tinha mais como pensar em... propor recursos dos gastos né, 

agora não, vai ter a prova escrita, mas também vai ser feito na 

prova prática ou final, uma prova em libras né, para que 

                                                        
meio da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e da Língua Portuguesa na 

modalidade escrita. (SANTA CATARINA, 2009b, p.20). 
40  Fonte: Disponível em <http://www.sed.sc.gov.br/servicos/etapas-e-

modalidades-de-ensino/16997-educacao-especial acesso em 30/04/2018>. 

Acesso em 23/04/2015. 

http://www.sed.sc.gov.br/servicos/etapas-e-modalidades-de-ensino/16997-educacao-especial%20acesso%20em%2030/04/2018
http://www.sed.sc.gov.br/servicos/etapas-e-modalidades-de-ensino/16997-educacao-especial%20acesso%20em%2030/04/2018
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realmente a gente.... Tenha pessoas habilitadas [...] (sobre como 

acontece a escolha das vagas com o edital atual) têm muitos 

(profissionais candidatos às vagas) que vão lá pegam a vaga e 

depois acabam desistindo porque eles veem que não vão dar conta 

do aluno, não dominam libras, né, então tem regiões que 

realmente fica sem e aí tem que transferir de escola (aluno surdo), 

uns até mudam o município porque não tem professor habilitado 

para libras, né...[...]” 

 

Assim, conforme a maneira de contratação atual, corre-se o risco 

dos profissionais que atuam com os surdos não apresentarem uma 

formação específica para esse o trabalho, conforme GEE1 pontua: “tem 
muitos que vão lá pegam a vaga e depois acabam desistindo porque eles 

veem que não vão dar conta do aluno, não dominam libras, né”. Isso tem 

como consequência a transferência do estudante para uma escola que 

tenha o profissional: “aí tem que transferir de escola”. Por isso, faz parte 

do planejamento da gestão a perspectiva de mudança para os anos de 

2019/2020, em que: “vai ser feito na prova prática ou final, uma prova 

em libras né, para que realmente a gente.... Tenha pessoas habilitadas”. 

A formação máxima exigida no edital apresenta-se condizente com a 

atuação, porém ela vai tornando-se menos exigente para dar conta de 

possíveis faltas de profissionais, inclusive profissionais “não 

habilitados”, mas o edital garante o “mínimo” de conhecimento na área.  

Nota-se assim, que mesmo que haja a garantia do profissional 

especializado no discurso da política, o sistema depara-se com a falta de 

profissionais com formação suficiente para a atuação. Mesmo que os 

critérios mudem, não há como garantir profissionais habilitados para a 

demanda de todos os estudantes surdos do Estado. Isso demandaria 

também investimento em formação inicial e continuada para os 

profissionais, embora tenha-se ações nesse sentido, ainda não dão conta, 

como GEE1 diz: “a gerência da educação na sua região eles organizam 

as formações, SED não.” 

A referida resolução reitera que as diretrizes de funcionamento 

desses serviços são estabelecidas pela Fundação Catarinense de Educação 

Especial e SED, os quais estão descritos na Política de Educação Especial 

do Estado de Santa Catarina (2009). De uma maneira ampla, ou seja, 

aplicado para todos os estudantes público-alvo da EE do sistema estadual, 

a resolução aponta que o AEE tem o objetivo de complementar ou 

suplementar o processo de aprendizagem desses estudantes e que não se 

configura como ensino substitutivo, tampouco como reforço escolar. 

(SANTA CATARINA, 2016b).  
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Dessa forma, a política estadual, orienta que no ensino regular, 

nas séries iniciais do ensino fundamental (1a a 4a série) e na Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), o atendimento aos estudantes com deficiência 

auditiva será realizado em turmas bilíngues. Já nas séries finais do ensino 

fundamental (5ª a 8a série), no Ensino Médio e na EJA, o atendimento 

será organizado em turmas mistas com professor intérprete. 

GEE1 esclarece que as “turmas mistas” e as “turmas bilíngues” 

são turmas do ensino regular, ou seja: 
 

“Ele é usuário da libras, ele tem em sala na aula um intérprete da 

libras, caso ainda esteja em fase de aprendizagem, que não domine, 

ele tem um professor bilíngue que daí ele... ele não tem só... ele não... 

não interpreta, ele vai ensinar a língua...a língua brasileira de sinais 

e a língua portuguesa como segunda língua”. 

 

 Para os estudantes matriculados em turmas mistas e que 

necessitarem de aquisição da Libras e português como L2, terão 

atendimento no Serviço de Atendimento Educacional Especializado para 

deficientes auditivos (SAEDE/DA), chamado de AEE pela nova 

resolução. Como também pontua GEE1 no diálogo abaixo: 

 
“Pesquisadora: É o [SAEDE DA], né?  

GEE1: Era o [SAEDE DA] ... agora.... 

Pesquisadora: Ainda é o [SAEDE DA]? 

GEE1: Não, agora só AEE...” 

 

O AEE deve ser ofertado, preferencialmente, na rede regular de 

ensino ou pelas congêneres conveniadas com a Fundação Catarinense de 

Educação (SANTA CATARINA, 2009). Sobre a forma como é 

conduzida a oferta do serviço, GEE1 diz que o aceite ao serviço por parte 

das famílias dos estudantes por não se tratar de um serviço obrigatório e 

ser uma atividade no contraturno, é dificultoso muitas vezes, sendo 

necessário “argumentar para que ela permaneça, porque...  Porque 

família tem... é que assim, às vezes não fica bem claro para família o quê 

que ela vai fazer no contraturno, naquelas horas”. Nota-se aqui a 

importância do trabalho discursivo para o esclarecimento às famílias, o 

qual é determinante para aderência ao serviço em muitos casos.  
O AEE para os estudantes com DA tem por objetivo “promover 

o ensino e a aprendizagem da Libras e do português escrito, numa 

abordagem pedagógica que respeite a experiência visual e linguística da 

pessoa surda ou deficiente auditiva” (SANTA CATARINA, 2009, p. 30). 
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O AEE da Libras é realizado pelo instrutor de Libras e o AEE de 

Português escrito é realizado pelo professor de EE. 

Percebe-se que o objetivo do AEE para os estudantes surdos 

apresenta uma fundamentação socioantropológica quando fala em 

respeito à “experiência visual e linguística”. No objetivo não fica claro a 

posição das línguas, ou seja, qual é a primeira ou segunda língua de 

apropriação, mas é pontuada a modalidade do português, que no caso é 

escrito. Dessa forma, pode-se inferir que, tanto o estudante surdo falante 

quanto o não falante da Libras, pode beneficiar-se desse serviço, 

entendendo que o primeiro aprende como L2, e o segundo, L1. 

Sobre o AEE dos estudantes surdos não falantes da Libras, 

GEE1 afirma que há alunos que não usam a Libras “tem alunos que não 

usam”, que “usam outras formas de comunicação”, poder ser 

“comunicação alternativa”, que “é uma coisa bem... ab... aberta, bem 
acessível”. Sobre o ensino do Português escrito no AEE para esses 

sujeitos, diz que é “Português como segunda língua.”, que esse estudante 

pode fazer “se ele tá usando...”. Resume que: “Se ele não é usuário de 

libras não tem porque ele fazer libras, e vai fazer português como 

segunda língua ....ou outras formas de comunicação”;“De uma forma ou 
outra, eles são atendidos”. Reafirma que eles têm direito ao atendimento, 

mas “Não tá legitimado pelo Estado ainda, não tem...”. Também coloca 

que há estudantes surdos não falantes da Libras  que não fazem o AEE 

por opção da família: “Ah, isso tem...”. 

Com relação ao trabalho com as TA, explica que é papel 

“principalmente do professor do AEE” porque é ele que “dá assessoria 

ao professor regente das disciplinas pro... do aluno” e que: 

 
“[...] implica um trabalho bem em conjunto, é um professor do AEE, 

com a pessoa da gerência da educação que responde pra Educação 

Especial, né, a família tem que se virar... tipo assim,  se ele chega... 

se é aluno novo que chega na escola e a família traz informação, esse 

professor vai ter que buscar a informação, a orientação, ver qual o 

profissional que atende, vai ter que buscar todas as informações para 

passar para todos os professores, mas a gerência de educação ela é 

bem pontual.” 

  

Nota-se que, quanto ao ensino do Português no AEE, este é 

realizado como L2, mesmo sendo não falante da Libras e que também 

pode ser ensinada outras formas de comunicação. O trabalho do AEE com 

as TA é feito de forma interssetorial.  
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Quanto às ações interssetorais, a política prevê reabilitação 

auditiva para os estudantes com DA, que serão atendidos na FCEE, pelo 

Serviço de Reabilitação da Áudio-Comunicação do Centro de 

Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas 

com Surdez ou em congêneres conveniadas com essa instituição, que 

sejam especializadas na área da deficiência auditiva. A política orienta 

que quando não houver congênere na região do aluno, esse atendimento 

será prestado pelo serviço de saúde dos municípios. Essas ações, 

conforme GEE1, são realizadas diretamente com as gerências ou as 

escolas:  

 
 “Associações dos Pais (referindo-se às APAS- Associações de pais e 

amigos dos surdos) com a SED não, se isso acontece é via gerência 

da educação ou na própria escola, geralmente as escolas também são 

perto de postos de saúde né, onde tem alguns profissionais que atende, 

mas via secretaria não, é via gerência da educação ou via escola 

essa...” 

 

Observa-se que a política garante essas ações, mas GEE1 não 

afirma se isso realmente acontece. Sobre a atuação da Fonoaudiologia 

Educacional junto ao AEE, o Estado não conta com esse profissional. 

Sobre o assunto, GEE1 pontua que: 

 
“O estado só contrata professor, então fonoaudiologia é saúde, não 

é educação, o estado na educação só contrata professor, com certeza 

tem as parcerias, a gente tem muitos relatos, que a gente faz a 

assessoria nas escolas, então a gente sabe, tem a fono que atende o 

aluno, o psicólogo, o médico, eles têm contato com a escola sem os 

professores terem contato com os profissionais, mas essa parceria é 

via escola, né... então eu... isso acontece mesmo, mas não é... não é... 

via SAEDE (referindo-se ao AEE), é via escola ou via gerência da 

educação.” 

 

É possível observar por meio desse discurso a dicotomia entre 

saúde e educação. No entendimento de GEE1, a Fonoaudiologia é uma 

área que atua somente na saúde. Mas nota-se também o reconhecimento 

da necessidade do diálogo com as áreas da saúde: “fono que atende o 
aluno, o psicólogo, o médico”, para qualificar o trabalho com os 

estudantes surdos, principalmente os que não usam língua de sinais.  

Outra questão importante levantada pela gestora sobre a 

inclusão dos surdos, são os demais apoios que a escola inclusiva tem para 
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o trabalho com esses estudantes além do AEE, como podemos observar 

no seguinte diálogo: 

 

“Tem este PENOA (referindo-se a um projeto de apoio pedagógico) 

que é a nível nacional, que novas oportunidades de aprendizagem, 

alguma coisa assim e tem um que é do estado, então tem crianças que 

frequentam o AEE, mas também frequenta esses programas nos 

outros dias para ter esse apoio...Tem essa oportunidade também, 

assim o aluno independente da deficiência ele é um aluno matriculado 

na escola, o que é escola oferta ele tem direito, independente de... 

independente de ter um laudo ou não, tá...  Porque muitos vêm só com 

aquela comunicação com a família (sobre os surdos que não usam 

língua de sinais), aquela linguagem que não ééé... oficial, que as 

pessoas não sabem, eles ... com a família tem tempo pelo tempo de 

convivência, mas a escola não entende, ele não oraliza né, não é 

alfabetizado, muitos deles não são né, ainda não são alfabetizados 

[...]” 
 

Esse discurso mostra que os surdos não falantes da Libras 

apresentam necessidades linguísticas específicas que também se tornam 

necessidades educacionais especiais, levando em consideração que a 

linguagem medeia os processos de aprendizagem. Muitas vezes chegam 

à escola com falta de uma língua constituída: “linguagem que não ééé... 

oficial”, “a escola não entende, ele não oraliza”. Diante disso, a escola 

oferece outras oportunidades para atender essas necessidades, o que 

também pode significar que estão descentralizando o lugar privilegiado 

da EE para o trabalho com os estudantes público-alvo da EE.  

Com relação aos desafios que o Sistema Estadual de Ensino 

enfrenta diante da educação de surdos, GEE1 faz a seguinte reflexão:  

 
“Eu acho que né... que é uma... uma luta mesmo da... da Associação 

dos Surdos, é uma escola bilingue que seria o ideal, né, mas isso 

implica em formação específica né e o estado hoje não tem condição 

de atender essa demanda, mas eu penso que mesmo os professores do 

AEE, assim a... que assim, tudo também implica em formação, nós 

obtemos recursos pra formação,  isso recai, né, na atuação do 

professor do AEE, do bilíngue, intérprete na escola, né, a gerência 

também tem pouco recurso apesar de como instrutor ele... é... também 

é atribuição dele, é um dos cursos que mais acontece, né, a formação 

é... é bem possível na gerências, mas também isso depende do... dá 

pessoal da gerência chamar o instrutor e propor vamos fazer uma 

formação, ele por si só, nem sempre tem a iniciativa né, então acho 

que depende de muita formação [...]” 
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Nota-se que a concepção de Escola Bilíngue de GEE1 distancia-

se do Bilinguismo que o sistema de ensino propõe atualmente. Ainda é 

um ideal, ou seja, está distante da realidade uma vez que ainda falta 

“formação”, palavra que usa repetidamente em seu discurso para reiterar 

sua importância, assim como “recursos”, que nesse contexto está 

associado ao investimento financeiro para formação dos profissionais.  

Falando especificamente dos estudantes surdos não falantes da 

Libras, acrescenta que é necessária uma proposta definida para esses 

sujeitos “a gente pode discutir e pensar em propostas para isso, assim, 

existem possibilidades, mas não existem propostas definidas e fechadas 

pelo Estado, então acho que isso é uma coisa bem urgente [...]”. 

Novamente GEE1 materializa em seu discurso a necessidade de um olhar 

diferenciado para o surdo não falante da Libras, “bem urgente”, e pontua 

que não existem propostas “definidas”, “fechadas”. Essas palavras 

remetem a um sentido de comparação com as propostas para os surdos 

falantes da Libras, que embora apresentem fragilidades, são “definidas”, 

“fechadas” no bilinguismo. E reforça com a palavra “urgente”. 

Dessa forma, por meio dessa discussão, infere-se que as 

diretrizes de trabalho para o AEE dos estudantes surdos não falantes da 

Libras do Sistema Estadual de Ensino de Santa Catarina, contemplam: 

oferta do AEE, o AEE no contraturno realizado por professor da EE e o 

trabalho com as TA por meio da articulação intersetorial, porém de forma 

assistemática. Já o AEE realizado no contraturno, não apresenta uma 

definição de trabalho pontual, assim como apresenta para o surdo não 

falante da língua de sinais.  

6. 3 A EDUCAÇÃO DE SURDOS E O AEE NA ESFERA FEDERAL:  O 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SANTA CATARINA 

 

A Educação Básica do Sistema Federal Ensino por meio do 

Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa (doravante 

CA/UFSC), tem como documento norteador da inclusão a Proposta 

Pedagógica de Inclusão Educacional do Colégio de Aplicação da 

Universidade Federal de Santa Catarina (doravante PPIE). A referida 

proposta é signatária à legislação federal e estadual vigente quanto à 

educação de surdos (SANTA CATARINA, 2014). 

Torna-se importante destacar que o CA/UFSC possui uma 

realidade distinta da rede municipal e federal por se tratar de um colégio 
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inserido dentro de uma universidade e, dessa forma, segue a política 

educacional adotada pela instituição que visa atender à trilogia de Ensino, 

Pesquisa e Extensão41.  

A partir de uma perspectiva inclusiva, o PPEI entende que as 

ações educacionais destinadas aos estudantes público-alvo da EE 

perpassam e transcendem o ambiente da sala de aula, por isso essas ações 

apresentam um caráter multiprofissional para atender a especificidade dos 

estudantes. Assim, a instituição, para atender tal necessidade conta com 

uma equipe multiprofissional, a saber: 

 
[...] psicólogos educacionais, assistentes sociais, 

professores de Educação Especial, professores de 

LIBRAS, profissional da área de nutrição, 

pedagogas com habilitação em Educação Especial, 

lotados no Colégio de Aplicação, 

tradutores/intérpretes de LIBRAS/Língua 

Portuguesa, lotados na Coordenadoria de 

Tradutores e Intérpretes da UFSC, fonoaudióloga, 

lotada na Coordenadoria de Acessibilidade 

Educacional (CAE), e profissionais da área da 

enfermagem lotados no HU. Também conta com o 

apoio do setor de orientação e supervisão 

educacional (SANTA CATARINA, 2014, p.7).  

 

Esses profissionais compõe o Núcleo de Acessibilidade 

Educacional (doravante NAE) do CA e tem por principal objetivo  

 
“construir, com a participação de toda a 

comunidade escolar, propostas pedagógicas de 

caráter inclusivo que promovam as condições para 

a acessibilidade educacional aos alunos com 

deficiências, transtornos, altas 

habilidades/superdotação” (SANTA CATARINA, 

2014, p.7). 

 

Assim, os estudantes público-alvo da EE são os estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e altas 

habilidades/superdotação. 

A voz social representativa da gestão da EE que compõe o NAE 

é de GEE2, indicada para a participação da presente pesquisa pela 

                                                        
41 Fonte: Disponível em: <http://www.ca.ufsc.br/historico-do-ca>. Acesso 

em 20/04/2018. 

http://www.ca.ufsc.br/historico-do-ca
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Coordenadoria de Acessibilidade Educacional, setor vinculado à Pró- 

Reitoria de Graduação - UFSC, que atua junto à educação básica, aos 

cursos de graduação e pós-graduação, atendendo ao princípio da garantia 

dos direitos das pessoas com deficiência. 

GEE2 atua professora da Educação Especial no CA/UFSC e 

desde novembro do ano de 2017 está respondendo pela coordenação da 

docência da EE da instituição. Tem experiências anteriores como docente 

e gestora em EE em outras redes de ensino da região da Grande 

Florianópolis. Suas experiências docentes são como professora de EE, 

tanto em sala de aula comum, como no AEE. Essas experiências 

contemplam todos os estudantes público-alvo da EE, exceto estudantes 

surdos. Apesar disso, durante sua trajetória profissional houve iniciativas 

em aprender a Libras, em que possui conhecimento intermediário.  

Importante destacar que GEE2, diferente das demais gestoras, 

atua dentro da própria instituição em que acontecem os serviços e também 

como professora e, por isso, apresenta um olhar mais pontual às práticas 

educacionais, pelo caráter in loco. 

Sobre as a organização da instituição para atender as demandas 

da EE, GEE2 faz as seguintes ponderações: 

 
“Então, assim, vou falar um pouquinho sobre essa opção da 

organização, né. Ééé... eu atualmente respondo pela disciplina na 

escola... no Colégio Aplicação a gente tem o PPIE e que tem uma 

organização de educação inclusiva que é mais... mais ampla... então 

nós temos um setor de educação inclusiva, que na verdade eu nem... 

não vou saber te dizer nesse momento a nomenclatura porque mudou 

por... passou por algumas reformulações, mas lá tem pedagogas de 

Educação Especial, tem toda uma equipe multiprofissional que atua 

na verdade como apoio pedagógico né, psicologia, assistente social, 

mas na verdade esses profissionais não atuam só com a educação 

especial, eles atuam na escola como um todo, terapeuta ocupacional, 

que na verdade tem um foco no... nos alunos com deficiência, mas aí 

cada função dessa tem a sua especificidade né, é... enquanto 

disciplina de Educação Especial a gente é... atua é... vamos dizer 

assim mais especificamente com aqueles que são público-alvo do 

AEE...[...] Olha, na verdade... ahm... em termos de políticas 

públicas,  no que a gente se baseia, a gente... é... o que fundamenta o 

nosso PPIE são políticas nacionais, as que predominantemente 

tratam principalmente a política nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da educação inclusiva” 
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Outro aspecto importante é que os professores de Libras da 

instituição são surdos e fazem parte da equipe multiprofissional, ou seja, 

dessa forma os surdos têm voz representativa neste contexto. No discurso 

de GEE2 também se nota o reconhecimento do protagonismo surdo: “Eu 

sempre parto do princípio em relação a respeito do que os surdos pedem 

para a educação deles mesmo em movimento quando a gente trata da... 
do movimento da Cultura Surda”. Por outro lado, coloca que “hoje sinto 

muita dificuldade, acho que é um grande desafio hoje trabalhar... em uma 
educação bilíngue dentro de uma... de uma escola com uma estrutura de 

ensino regular, de currículo comum que tem uma perspectiva querendo 

ou não ouvinte...”. Isso remete às discussões realizadas por Skliar (2016), 

apresentadas aqui neste trabalho acerca das representações da educação 

bilíngue apontadas nas políticas públicas de inclusão.  

Nota-se no discurso do PPIE, bem como no de GEE2, que nessa 

instituição os estudantes público-alvo da EE recebem um olhar 

especializado a partir de diferentes profissionais, de diferentes 

especificidades e que a EE cuida especificamente do AEE, em parceria 

com esses profissionais. Observa-se assim que a EE não atua de uma 

forma privilegiada, há uma equipe multiprofissional que pensa de forma 

ampla a inclusão dos estudantes público-alvo. Por outro lado, o fato da 

representação da docência em EE ser indicada para responder pela 

instituição a essa pesquisa, representa que essa área ainda ocupa um 

determinado “privilégio”, o que, nesse aspecto, pode ser considerado 

importante para a valorização de sua atuação no contexto da Educação 

Inclusiva (ELIAS; CARVALHO, 2009). 

Percebe-se no discurso de GEE2 uma notável reverência à 

Política de Educação Nacional de Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (2008), quando diz que ele é o principal documento que 

fundamenta as práticas da gestão em EE, exercendo supremacia em 

detrimento às demais políticas, o que pode ser observado pelo uso das 

palavras “predominantemente” e “principalmente”.  

Quanto à sua concepção de Educação Inclusiva, GEE2 com tom 

reflexivo, coloca que: 

 
“Pergunta em... (risos)... eu entendo que a educação inclusiva é algo 

que... a gente busca todos os dias, mesmo que seja enfrentando alguns 

leões, matando no peito alguns problemas que normalmente a gente 

enfrenta né, mas... e que eu acredito que educação inclusiva é aquela 

educação onde que todos sejam contemplados independentemente da 

sua condição, da sua diferença, então a gente vai ter uma escola 

inclusiva não só quando os alunos... os alunos que são público-alvo 
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da Educação Especial tiverem um atendimento que a gente julga o 

mais adequada, educação inclusiva contempla problemas 

econômicos, sociais, de gênero, enfim... né, então é... é... A educação 

inclusiva pela concepção que eu acredito é algo que é... é algo utópico 

né, mas é que nos faz caminhar e é o que eu acredito que faz com que 

a gente tem avançado nos últimos anos em relação a compreensão de 

que a gente realmente tem que ter uma escola para todos, né.” 

 

Marca-se no discurso de GEE2, sobre sua concepção de 

Educação Inclusiva, a ideia de desafio por meio das palavras 

“enfrentamento”, “problemas”, que por sua vez é o que impulsiona o 

trabalho “nos faz caminhar” e que por meio disso tem “avançado nos 

últimos anos”.  As práticas inclusivas ainda são referenciadas com 

enunciados como: “enfrentando alguns leões, matando no peito alguns 

problemas”, evidenciando o quanto ainda são árduas e ao mesmo tempo 

algo utópico, que produz um sentido de “fora da realidade” ou “afastadas 

da teoria”, ou seja, uma tarefa ainda difícil de realizar-se. Vê-se também 

nesse discurso a presença de conflitos que são de várias ordens 

(econômicas, sociais, de gênero), envolvendo o que se concebe como 

“escola inclusiva”.  

Também é possível notar nesse discurso uma fundamentação que 

faz trocas dialógicas com “o modelo social de deficiência”, quando 

desloca os problemas apresentados na escola inclusiva para fatores 

“econômicos, sociais, de gênero”. A sua concepção também dialoga com 

os pressupostos inclusivos de “uma escola para todos”, em que a palavra 

“todos” atua como um signo ideológico, pois em seu interior há um grupo 

formado pelos “excluídos historicamente”, entre eles os estudantes 

público-alvo da EE.  

Sobre a terminologia utilizada para a discursivização do surdo no 

PPEI, nota-se que no documento ele é concebido dentro das deficiências 

do público–alvo da EE. Porém, quando o documento fala sobre o trabalho 

específico, o discursiviza a partir da “surdez” e utiliza a terminologia 

surdo, para os falantes não falantes da Libras. Importante destacar que 

esse documento faz menção aos surdos não usuários de língua de sinais 

especificamente, que demonstra o reconhecimento dessa especificidade 

da surdez.  

Com relação ao atendimento aos estudantes público-alvo da EE, 
conforme o PPEI, a turma em que há estudante com deficiência estará 

obrigatoriamente acompanhada por um profissional vinculado ao NAE. 

Dessa forma: 
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Sendo assim, algumas turmas poderão contar com 

o acompanhamento sistemático do professor de 

Educação Especial ou, em outros casos, com o 

apoio de estagiário/bolsista, sempre orientado pela 

equipe multiprofissional do NAE, e pelos 

professores da turma, com o objetivo de 

desenvolver os trabalhos pedagógicos propostos. 

Além disso, dependendo das especificidades, 

alguns alunos deverão contar com a atuação de 

intérpretes de LIBRAS e profissional de apoio 

(SANTA CATARINA, 2014, p.23). 

 

A atuação desses profissionais será indicada conforme 

constatação de condições específicas que demandam vários graus de 

mediação, colaboração ou apoio em sala de aula. Esses critérios são: i) 

Aprendizagem (1- Mediação sistemática com professor da Educação 

Especial e com professor da turma; 2. Mediação com apoio do 

bolsista/estagiário42); ii) Comunicação; iii) Interação social; iv) 

Atividades de Vida Autônoma. As condições específicas são: a) 

Deficiência múltipla; b) Deficiência intelectual; c) Deficiência física; d) 

Surdocegueira; e) Surdez; f) Deficiência visual; g) Transtornos do 

Espectro Autista; h) Transtornos Específicos de Aprendizagem; i) Altas 

habilidades/superdotação; j) Outros.  (SANTA CATARINA, 2014).  

A partir desses critérios que são considerados anualmente pelos 

professores que trabalham com os estudantes público-alvo da EE e pela 

equipe multiprofissional, é que é definido o tipo de trabalho para melhor 

atender as especificidades apresentadas pelo estudante em sua trajetória 

escolar. Dessa forma, os estudantes surdos podem contar em sala de aula, 

além da atuação do professor da turma, com a atuação de professor de EE 

ou mediação com apoio de bolsista/estagiário, a depender da necessidade 

indicada por esses profissionais.  

Os professores de EE atuam em sala de aula na perspectiva da 

transdisciplinaridade, em sistema de co-docência43 de modo a contemplar 

                                                        
42 “Enquanto escola experimental, o Colégio tem proporcionado o 

desenvolvimento de experiências pedagógicas e estágios supervisionados 

para os cursos de Licenciatura e Educação, segundo as exigências da Lei nº 

9394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB)”. Fonte: 

<http://www.ca.ufsc.br/historico-do-ca/ >. Acesso em 30/04/2018. 
43 A co-docência é um conceito que implica a duas ou mais pessoas que 

compartilham a responsabilidade de ensinar a todos os alunos que compõem 

http://www.ca.ufsc.br/historico-do-ca/
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temas que perpassam todos os conteúdos, assim como possibilitar a 

disseminação de cultura educacional inclusiva. Para tanto, nos anos 

iniciais, a co-docência caracteriza-se pela atuação do professor de EE 

junto à turma do estudante e, articulado ao professor do ensino comum, 

com o objetivo de proporcionar um atendimento direto a esse estudante 

através de uma mediação sistemática individual (SANTA CATARINA, 

2014).  

Já nos anos finais e no Ensino Médio, os professores de EE atuam 

por meio do ensino colaborativo de co-docência, que se fundamenta nos 

mesmos princípios da co-docência, mas neste contexto assume um caráter 

diferenciado em função da complexidade e organização disciplinar dos 

conteúdos. Dessa forma, o professor de EE e os professores das demais 

disciplinas compartilham seus saberes específicos, com vistas a 

possibilitar aos estudantes público-alvo, acessibilidade mediante 

flexibilização curricular.  (SANTA CATARINA, 2014). 

Sobre essa atuação da EE, GEE1 acrescenta: 

 
“[...] enquanto disciplina de Educação Especial a gente é... atua é... 

vamos dizer assim mais especificamente com aqueles que são público-

alvo do AEE, então nós temos duas modalidades de serviço: uma em 

que a gente atua é... predominantemente em sala de aula, então 

dedica exclusivamente às 20 horas de cada... 20 horas aula de cada 

professor em determinadas turmas né, nesse ano de 2018 a gente 

conta com treze professoras que atuam em treze turmas né e duas 

professoras que é... atendem no AEE, então basicamente a... a... a 

disciplina de Educação Especial é a disciplina que atua em regime de 

co-docência, é... ensino colaborativo de co-docência e o atendimento 

educacional especializado [...]” 

 

Para esse tipo de atuação da EE, GEE2 esclarece sobre a 

organização da disciplina de EE para o atendimento ao estudante surdo, 

caso forem elegíveis ou contemplados para o serviço, ou seja, quando um 

outro estudante com deficiência da mesma turma que o surdo frequenta é 

elegível para o serviço, ele passa a ser contemplado: 

 
“Essa é uma questão bem delicada porque até então a gente 

conseguiu organizar para que a professora que estivesse nessa turma, 

tivesse conhecimento de Libras, um cuidado que enquanto foi possível 

organizar a gente assim o fez, só que qual é a questão, no nosso 

                                                        
os espaços em que acontece o processo de ensino-aprendizagem (VILLA 

et.al., 2005 apud SANTA CATARINA, 2014, p.25) 
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concurso não era um pré-requisito saber Libras .[...]...no concurso 

teve o cargo para professor de Libras né, então na nossa prova 

especificamente na prova prática quanto na... pouco se falou sobre a 

questão de surdez né, então aí pros próximos anos a gente enfrenta 

um problema porque na verdade essas professoras que atuam com a 

educação inclusiva... com a educação especial, os professores de 

Educação Especial é... não necessariamente tem fluência em Libras 

ou são professores de bilíngues, depende muito da trajetória e do 

interesse na... é... na área de atuação como eu por exemplo não me 

considero uma professora bilíngue né, é... no entanto se tivesse uma 

organização sendo que a outra aluna que é deficiente intelectual eu 

poderia atuar nessa turma, porque pela organização não... não tem 

nada no... não tem nada que... no PPI não tem nada dizendo que todos 

os professoras de Educação Especial tem que ter fluência em Libras 

[...]” 

 

Nota-se nos discursos trazidos até aqui uma atuação transversal 

da EE, diferente da transversalidade proposta pela política nacional.  Essa 

atuação acontece em sala de aula, na situação social concreta vivenciada 

pelo estudante no ensino comum, imersa nas relações dialógicas que esse 

estudante estabelece com os demais professores, com seus colegas. O que 

vai ao encontro de uma perspectiva dialógica de linguagem (BAKHTIN 

[VOLOSHINOV], 2014 [1929]).  

Quando se fala em aprendizagem de língua no caso dos 

estudantes surdos, entende-se que a língua se inscreve na língua e, 

portanto, seus processos de ensino e aprendizagem ocorrem nas as 

interações verbais por meio de enunciados dialógicos que permeiam o 

ambiente escolar (NOGUEIRA; FERNANDES; LIMA, 2017). Isso 

demonstra a atuação de forças centrífugas, de heterogeneidade 

(BAKHTIN, 2014 [1975]) com relação à política nacional, quando a 

instituição encontra outras formas de qualificar sua prática de forma 

diferente ou com outra interpretação do que propõe a política nacional. 

Acerca dos professores de EE, não houve exigência de 

conhecimento da Libras para efetivação no serviço, como diz GEE2: “no 

nosso concurso não era um pré-requisito saber Libras”, “os professores 
de Educação Especial é... não necessariamente tem fluência em Libras 

ou são professores de bilíngues”. Porém, o PPEI orienta que esse 

professor de EE que atua em sala, tenha conhecimento em Libras, ou seja, 

que seja bilíngue. Segundo GEE2, “depende muito da trajetória e do 

interesse na... é... na área de atuação”, mas não garante esse atendimento 

aos estudantes surdos porque eles o terão somente se forem 
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contemplados, se um outro estudante com deficiência for elegível para o 

serviço. 

O estudante surdo tem a garantia de um profissional 

Tradutor/Intérprete de Libras no contexto educativo. Quando não usa 

língua de sinais por opção própria ou de seus responsáveis e, indicada a 

necessidade, também pode contar com a atuação de um bolsista/estagiário 

que acompanha o professor junto ao desenvolvimento das atividades 

pedagógicas do ensino comum, auxiliando o estudante nas atividades 

escolares, orientado e supervisionado por professores e/ou profissionais 

do Núcleo de Acessibilidade Educacional (doravante NAE) (SANTA 

CATARINA, 2014). 

Aqui observa-se que a instituição lança mão de um serviço 

diferenciado para atender aos estudantes surdos não falantes da Libras. 

Isso pressupõe um reconhecimento de uma necessidade educacional 

específica apresentada por esses estudantes. Essa necessidade é avaliada 

mediante os critérios apresentados acima, que determinam o tipo de 

serviço/atendimento que poderá ser oferecido.  

O estudante surdo também conta com professor de Libras no 

AEE. Esse profissional também tem a função de ensinar a Libras para os 

demais estudantes ouvintes. A Libras é ensinada obrigatoriamente no 1º 

e 2º anos dos anos iniciais, assim como nos anos que tenham estudantes 

surdos, sendo que a inserção desse ensino de língua é gradativa nos 

demais anos. Também objetiva-se ofertar curso de Libras para os 

servidores, técnicos e docentes do CA/UFSC (SANTA CATARINA, 

2014).  

Nota-se também um comprometimento com a difusão da Libras 

no CA/UFSC, pois o documento garante que ela seja disciplina 

obrigatória em alguns anos e dá indícios de ampliação. O que contribui 

para que o bilinguismo inclusivo não seja manifestado apenas em ações 

isoladas, como as ocorridas no espaço do AEE. Aqui atuam também 

forças centrífugas, de desunificação da supremacia da Língua Portuguesa 

e divulgação da Libras (BAKHTIN, 2014 [1975]).  

Observa-se que o sistema de ensino se preocupa em garantir 

profissionais habilitados e com formação específica para o trabalho com 

os surdos, de acordo com os editais recentes de contratação (ANEXO V). 

Porém, para o AEE de Língua Portuguesa, a política nacional aponta que 

deve ser realizado preferencialmente por professor da área, todavia 

observa-se que nessa instituição a atuação é realizada por um professor 

de EE com formação generalista, sem exigência de formação tanto na 

Libras, quanto no Português. Isso não deixa de estar de acordo com a 
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legislação, uma vez que se trata novamente do termo 

“preferencialmente”.  

Sobre a oferta do AEE aos estudantes surdos, GEE2 explica 

como acontece: 

 
 É... depende  de... de que tipo de serviço esse aluno recebe, de que 

maneira que ele é contemplado, se ele já recebia, se ele já era um 

aluno da escola, a oferta é basicamente uma, vamos dizer assim uma 

renovação do serviço, então a gente é... entra em contato com a 

família, avisa que está encaminhando o termo e aí é mais tranquilo, 

em outros anos nós fazíamos uma reunião e explicávamos pra todas 

as famílias juntos, é... o quê que significava o AEE e se ele se fazia 

uma opção ou não, esse ano a gente tá optando em é... entrar em 

contato individualmente, marcando reuniões já em conjunto com 

orientação ou junto com a pedagogia do NAE é... pra tá chamando 

essas famílias e explicando é... que tem essa possibilidade de serviço, 

isso normalmente para aqueles que não aceitavam até então, ou que 

são alunos novos, ou que passaram a receber o diagnóstico depois de 

estar na escola, então são alunos que começam a frequentar o AEE 

né... Existe uma preocupação em fazer com que a família compreenda 

que tipo de serviço que ela está tendo acesso né porque tem famílias 

assim... é... depende muito da perspectiva de entendimento da família 

né [...]” 

 

Percebe-se, então, que a oferta do serviço para os estudantes 

novos é feita de maneira articulada com representatividade da equipe 

multiprofissional para que sejam dados esclarecimentos à família, 

ocorrendo isso também com as famílias dos estudantes que em momentos 

anteriores não aceitaram o serviço, bem como com aqueles que receberam 

o diagnóstico durante a trajetória escolar. O aceite ao serviço também 

“depende muito da perspectiva de entendimento da família”, ou seja, dos 

discursos sociais que até o momento a família teve acesso e baseia-se para 

tomar as decisões com relação à vida escolar do estudante.  

O AEE é apresentado pelo PPEI tal qual apresenta a política do 

MEC. Portanto, pontualmente para os surdos, o documento assegura AEE 

e esclarece que se constitui no ensino da Libras e do Português. Dessa 

forma, garante o ensino dessas duas línguas no AEE, sendo Libras como 

L1 e Português como L2. Assim, o ensino da Libras será realizado pelo 
professor de Libras e o ensino do Português realizado por professor 

Bilíngue da EE. Para os estudantes surdos que não usam a língua de sinais 

por opção própria ou de seus responsáveis, será assegurado o AEE 

realizado pelo professor da EE (SANTA CATARINA, 2014). 
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O PPEI e o AEE estabelecem relações dialógicas 

predominantemente de concordância com a política nacional, quando 

apresentam o AEE de forma geral, assim como o AEE para os surdos 

falantes de Libras, atuando aqui as forças centrípetas de homogeneização. 

Quando aponta a garantia do atendimento para os estudantes não falantes 

da Libras, atuam as forças centrípetas, uma vez que a política nacional 

não pontua de forma concisa essa questão. Todavia, esse atendimento 

dialoga com o Decreto 5.626/2005, que garante esse serviço a esses 

sujeitos (BRASIL, 2005) 

Por outro lado, percebe-se que o trabalho do AEE é bem definido 

no documento para o surdo falante da Libras, o ensino da L1 e da L2. Mas 

para os não falantes da Libras esse aspecto não fica é claro.  

Sobre essa questão, GEE2 pondera: “[...] o que acaba 

acontecendo aqui é: aqueles alunos que não fazem uso de libras, os 
alunos surdos, eles acabam não aceitando a oferta do AEE [...]”, e 

reconhece que esses estudantes deveriam ser atendidos “porque tem 
demandas específicas né”. Ainda pontua que: “[...] tem questões que 

acredito enquanto... é... profissionais da Educação Especial a gente 

poderia contribuir, nós não temos diretrizes específicas e nem uma área 
na verdade em termos de organização de como atender”. 

Nota-se que há um reconhecimento enquanto área da EE, que 

esses estudantes possuem especificidades e a necessidade de ter diretrizes 

específicas, assim como os demais estudantes público-alvo têm, bem com 

os surdos falantes da Libras. Todavia, esses estudantes “acabam não 
aceitando a oferta do AEE”, o que se leva a pensar que isso pode estar 

relacionado com essa falta de diretriz. GEE2 avalia que: 

 
“[...] a gente acaba reproduzindo o vácuo que tem na...  como é que 

eu posso dizer... não é vácuo... a lacuna que existe na política pública 

em relação ao entendimento desses alunos né, acho que a gente acaba 

reproduzindo isso... Nesse momento a disciplina não se organiza, a 

verdade a partir do momento em que a gente recebe... o que não 

aconteceu ainda este ano ou até então eu desconheço do tempo que 

eu tô na escola, é... nenhum desses alunos que não são usuários de 

Libras não... acho que não aceitaram o serviço, mas hoje em dia na 

verdade cada professor acaba se organizando, claro que ele segue o 

PPI, mas na verdade a gente não tem uma discussão enquanto 

disciplina e de que forma vai ser atendido este aluno, na verdade fica 

muito a critério do professor que... que fica responsável pelo plano de 

AEE.” 
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GEE2 traz em seu discurso as palavras “vácuo” e “lacuna” para 

expressar o que a “política pública” diz em “relação ao entendimento 

desses alunos”. Essas palavras têm significados sociais que expressam 

sentidos de “espaços vazios real ou imaginário”, “ uma falha ou falta”, 

“um espaço que nada contém”, um “silenciamento”. Como se esse grupo 

de pessoas fossem “praticamente ouvintes que tiveram sua cura através 

dos dispositivos auditivos eletrônicos”. Acrescenta-se ainda que a 

instituição “acaba reproduzindo isso”. Isso evidencia que não há uma 

falta de esclarecimento sobre as necessidades desses estudantes que 

poderiam justificar o atendimento deles no AEE, mas que a instituição em 

relação dialógica com as políticas públicas reflete e refrata uma realidade 

que lhe exterior (BAKHTIN [VOLOSHINOV], 2014 [1929]). 

Outro aspecto a se considerar é que “nenhum desses alunos que 

não são usuários de Libras não... acho que não aceitaram o serviço” e 

isso também pode estar associado ao “vácuo”, à “lacuna” que as políticas 

públicas deixam quanto às diretrizes de trabalho com esses sujeitos. Dessa 

forma, as famílias podem sentir-se um pouco duvidosas quanto aos 

objetivos desse serviço, porque “fica muito a critério do professor que... 

que fica responsável pelo plano de AEE”. 
Do ponto de vista das diretrizes gerais do AEE, é apontada com 

função desse serviço: 
[...] programar e acompanhar a funcionalidade dos 

recursos de tecnologia assistiva e de acessibilidade 

no AEE e nos espaços em que sejam desenvolvidas 

as práticas pedagógicas, além de orientar pais e 

professores a fim de contribuir com os processos 

educativos” (SANTA CATARINA, 2014, p. 31).  

 

Subentende-se que essa seria uma atribuição do AEE com os 

estudantes surdos que fazem uso dessas tecnologias, independente de 

serem ou não falantes da Libras. Abaixo segue um diálogo da 

pesquisadora com a GEE2 sobre essa temática: 

 
Pesqusiadora: [...] os professores do grupo de professores de 

Educação Especial têm conhecimento com relação a... as tecnologias 

assistivas pros surdos? O uso por exemplo de sistema FM ou demais 

tecnologias? 

GEE2: Então, é... dependendo do serviço que esses alunos têm 

acesso... é... o profissional tem diálogo, então esse profissional 

externo da escola pode contribuir orientando para utilização de 

alguns recursos  [...] mas também a própria experiência com 
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educação especial favorece a... a... a definição e elaboração e 

aquisição de... de recursos e enfim né... 

Pesquisadora: Seria também uma função do professor de Educação 

Especial trabalhar a questão das tecnologias assistivas para os 

alunos surdos que não usa língua de sinais ou até aqueles que são 

bilíngues, mas que usam tecnologias assistivas no sentido de... de 

orientar e de fazer essa articulação com o profissional da fono ou 

interno ou externo à escola, seria também papel da Educação 

Especial fazer isso? 

GEE2: Seria, mas no momento a gente não tem... pelo menos eu 

desconheço que a gente esteja vivenciando algo parecido assim. 

 

Quando a GEE2 fala: “[...] a própria experiência com Educação 

Especial favorece a... definição e elaboração e aquisição de... de recursos 
e enfim né”, leva-se a entender que existem algumas ações da Educação 

Especial referente às TA com os surdos, mas que depende de uma 

“experiência”. Novamente aparece no discurso de GEE2 que as ações 

dependem do professor, assim como o interesse pela Libras. A palavra 

“desconheço, “algo parecido”, revela uma certa incerteza ou 

estranhamento sobre essa atribuição lhe foi apresentada de forma mais 

detalhada pela pesquisadora. O que não pode ser considerado uma falta 

de conhecimento sobre a temática, mas como um reflexo e refração dos 

discursos das políticas públicas, porque eles permitem diferentes 

interpretações.   

 GEE2 também pontua outros trabalhos que a escola lança mão 

para dar conta da heterogeneidade dos surdos, dos falantes e não falantes 

da Libras. Além desses serviços mencionados no PPEI, acrescenta que: 

 
“Então, as disciplinas têm as aulas de recuperação, as aulas de 

recuperação, então nesse... nesse contexto, aqueles alunos que têm 

alguma dificuldade de aprendizagem com alguma disciplina 

normalmente também são chamados por esse tipo de serviço, que daí 

é direto com o professor de cada disciplina né, que é uma 

característica bem particular da nossa escola assim o ensino, essa 

organização né...” 

 

Isso mostra que a escola descentraliza o lugar privilegiado da EE 

para o trabalho com os estudantes público-alvo da EE, possibilitando 

outras estratégias para o enfrentamento das possíveis dificuldades 

apresentadas por esses sujeitos no processo de escolarização. Todavia, 

pontua que essa é uma “característica bem particular” do colégio, o que 
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leva a entender que situações como essas podem ser consideradas fora do 

comum.  

Sobre a atuação do profissional da Fonoaudiologia, ela é prevista 

pelo PPEI dentro da equipe do NAE. Conforme o PPEI, o objetivo da 

atuação desse profissional na equipe é trabalhar aspectos relacionados à 

comunicação (linguagem, voz, motricidade orofacial e audição) com 

atenção especial à modalidade escrita da linguagem; contribuir na 

capacitação dos demais profissionais da instituição, no que diz respeito às 

estratégias que possibilitam o uso e desenvolvimento da linguagem oral e 

escrita; bem como acompanhar os alunos estudantes nas questões 

relacionadas à Fonoaudiologia (SANTA CATARINA, 2014).  

A respeito dessa atuação profissional GEE2, diz que: 
 

“O serviço que a gente tem de Fonoaudiologia na escola... é... tem 

uma questão de... do colégio como campo de estágio do curso né, 

então tem... tem estágio supervisionado, então tem profissionais em 

formação que fazem estágio na escola... é... nós temos uma sentença 

judicial que determina que tenha fono na escola só que nós não temos 

esse profissional atualmente, na verdade que a gente acaba contando 

com orientações dos profissionais que atendem fora da escola e daí 

há um diálogo né, pra na tentativa de orientação, enfim...Então, é... 

dependendo do serviço que esses alunos têm acesso... é... o 

profissional tem diálogo, então esse profissional externo da escola 

pode contribuir orientando para utilização de alguns recurso...” 

 

Os discursos do PPEI e de GEE2 revelam que na instituição há o 

reconhecimento da importância de atuação desse profissional no âmbito 

da educação, pela atuação do estágio, pela sentença judicial, pelo diálogo 

com os profissionais externos à escola que realizam orientação sobre os 

recursos. Porém, ainda não foi realizada a contratação. Isso mostra 

também o trabalho de articulação intersetorial do AEE com a 

Fonoaudiologia, mesmo que de forma assistemática.  

Com relação à articulação intersetorial, de maneira mais ampla 

como parcerias com instituições de saúde ou associações de surdos, GEE2 

diz: “que nesse momento eu desconheço qualquer tipo de parceria, dos 

alunos que são atendidos eu desconheço, dos alunos surdos no caso 

né...”. Por um lado, isso revela que a própria instituição dá conta de 
algumas questões em função de ter uma equipe multiprofissional, dos 

estágios ocorridos na instituição e demais serviços oferecidos à 

comunidade pela UFSC. Mas por outro lado, revela que por essas ações 

“darem conta” de situações pontuais, acabam que por não firmar parcerias 

mais amplas por meio de um trabalho sistemático entre saúde/escola ou 
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universidade/escola como as políticas de saúde para o surdo apresentam. 

E não só no âmbito da saúde, mas também sob o ponto de vista cultural 

da surdez através de parcerias entre os cursos do Letras/Libras da UFSC 

ou associação de surdos e escola.  

Os desafios para o Sistema Federal de Ensino com relação a 

educação de surdos, de maneira ampla, segundo GEE2, vincula-se ao 

“currículo”. É um aspecto que reverbera diretamente na educação dos 

surdos e na educação de todos, nas palavras de GEE2: 

 
“[...]... é... serviços de suporte não atendem como deveriam atender, 

mas ele está todos os dias aqui na escola né... então uma reforma 

curricular de uma maneira mais abrangente eu acho que é 

essencial...” 

 

Falar em currículo escolar é falar nos conteúdos a serem 

ensinados e aprendidos na escola. Então GEE2 acredita que uma “reforma 

curricular” seria “essencial”. Reformar significa “voltar a formar”, 

“refazer”, “modificar algo”, “emendar ou corrigir”, ou seja, pensar em 

inclusão produz um sentido de reconstruir o que está construído, pois ela 

mexe com as estruturas da escola. O professor nesse contexto “tem que 
ensinar a e tem que dominar uma série de linguagens e.. praticamente 

tem que ser mágico porque muitas vezes”. Para GEE2, os “serviços de 

suporte não atendem como deveriam atender, mas ele está todos os dias 
aqui na escola né”. Esse enunciado incita pensar que os problemas são 

muito mais de base, de estrutura da escola, do que mesmo os próprios 

serviços de suporte. 

Com relação aos estudantes surdos especificamente, o discurso 

de GEE2 diz que os desafios estão tanto para os estudantes surdos falantes 

da Libras, como para os não falantes da Libras. Sobre os primeiros, 

pontua que é preciso levar em consideração: 

 
“aspectos em relação a compreensão dos profissionais que atuam 

com a educação bilíngue de uma maneira mais esclarecida no sentido 

de que a educação bilíngue não é só realizada por um professor de 

Educação Especial que também tem conhecimento em Libras porque 

não depende dele  também da participação do intérprete,  também tá 

sendo garantido uma educação bilíngue né... temos muito à avançar 

em relação a esses alunos que fazem opção Libras porque hoje. Tem 

uma série de políticas públicas que também favorecem esses 

sujeitos”.  
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Nota-se que o Bilinguismo na escola inclusiva, como apresenta-

se atualmente, precisa avançar perpassando pela atuação dos 

profissionais, de todos. E para isso, há uma “série de políticas públicas 
que também favorecem esses sujeitos”.  

Porém, quanto aos segundos, os não falantes da Libras, menciona 

que: 

 
“[...] mas eu acho que uma das maiores... é... vamos dizer assim,  um 

dos maiores déficits que nós temos em relação ao atendimento desse 

sujeitos tá com esses... esses alunos que não fazem opção  pelo 

bilinguismo... e aí eles não fazem parte nem de uma cultura surda, 

nem parte da cultura ouvinte, né... porque tem uma barreira na 

comunicação aí que que dificulta a todos um processo de aprendi... 

de ensino-aprendizagem... é... e não digo que é que parece que recai 

sobre o sujeito que tem a lesão né, mas  isso me vêm da questão da... 

do modelo social de deficiência, aí vem o conceito...” 

 

A situação deles representa “maiores déficits” no que diz 

respeito ao atendimento dos sujeitos surdos, pois “não fazem parte nem 

de uma cultura surda, nem parte da cultura ouvinte, né”. Não fazer parte 

nem de uma cultura e nem de outra, representa que existe um meio do 

caminho, ou seja, um lugar entre esses dois polos que ainda não foi 

reconhecido. E reconhece que há “uma barreira na comunicação aí que 
que dificulta a todos um processo de ensino-aprendizagem...”. “Todos” 

indica que a “barreira” não é só do próprio sujeito, mas dos que participam 

do processo de ensinar e aprender, professores e estudantes. E ainda 

aponta que muitas vezes “recai sobre o sujeito que tem a lesão né” e, 

finalizando, marca ideologicamente o seu discurso com ideias trazidas do 

“modelo social de deficiência, aí vem o conceito...”. 
O discurso de GEE2 novamente dialoga com a fundamentação 

teórica do modelo social da deficiência, porém agora faz referência direta. 

Como eles representam “maiores déficits”, infere-se que há que se pensar 

nesses sujeitos na escola inclusiva como público-alvo da EE e como 

estudantes com especificidades peculiares para que os problemas não 

recaiam unicamente sobre a lesão. No que diz respeito à educação de 

surdos na escola inclusiva, esse é um discurso que atua como forças 

centrífugas, de desunificação (BAKHTIN [VOLOSHÍNOV], 2014 

[1929]), uma vez que reconhece uma heterogeneidade na surdez e rompe 

com modelos homogeneizadores de educação de surdos na escola 

inclusiva. 
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Assim, infere-se por meio dessa discussão, que as diretrizes de 

trabalho para o AEE dos estudantes surdos não falantes da Libras do 

Sistema Federal de Ensino de Santa Catarina, contemplam: oferta do 

AEE, o AEE no contraturno realizado por professor da EE e o trabalho 

com as TA por meio da articulação intersetorial, de forma assistemática. 

Todavia, o AEE realizado no contraturno não apresenta uma definição de 

trabalho pontual, assim como apresenta para o surdo não falante da 

Libras.   
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CONCLUSÃO 

 

As diretrizes do Atendimento Educacional Especializado para os 

estudantes surdos refletem e refratam (BAKHTIN [VOLOSHÍNOV], 

2014 [1929]) os discursos produzidos nas políticas públicas educacionais 

inclusivas, atravessados pela bipolaridade e contrastes entre os discursos 

sobre a surdez produzidos historicamente a partir do viés 

biológico/clínico e do pelo viés socioantropológico, que prevalecem até a 

contemporaneidade. 

Diante disso, para os estudantes surdos falantes da Libras, as 

diretrizes do AEE são bem definidas por meio de uma proposta 

fundamentada no Bilinguismo. Para os estudantes surdos não falantes da 

Libras, as diretrizes não são concisas, uma vez que não apresentam uma 

proposta de trabalho fundamentado que contemple as necessidades 

educacionais e linguísticas desses sujeitos. O que se relaciona diretamente 

com a gestão das políticas linguísticas para esses sujeitos.  

O discurso da Educação Bilíngue para os surdos, nas políticas 

públicas de Educação Inclusiva, nos últimos anos ganhou força por meio 

do reconhecimento da Libras como língua oficial do país e das pesquisas 

em língua de sinais. O que gerou uma maior valorização da Educação 

Bilíngue, resultado da gestão do planejamento de status e corpus da língua 

(SEVERO, 2013). 

 Porém, no que diz respeito à gestão do planejamento de usos 

(divulgação e usos da língua), prestígio (avaliação do uso da língua) e 

discursivo (trabalho ideológico que produz e coloca em circulação 

crenças sobre a língua) da Libras, que exercem o poder de mudar as 

práticas ou crenças dos falantes da língua, interferindo diretamente em 

seu uso, pode-se dizer que ainda não deram conta de atingir todos os 

surdos (e suas famílias). Impossibilitando, assim, que eles creiam no valor 

e benefícios sociais que a língua de sinais pode possibilitar para seus 

falantes nas suas relações sociais (SOUZA; SOARES, 2014).  

O que, por consequência, ainda leva uma parcela dos surdos (ou 

seus familiares) a não optarem pela Libras e sim pela Língua Portuguesa 

como L1. Isso porque essa língua já possui valor social por ser majoritária 

e exerce forças centrípetas de unificação (BAKHTIN, 2014 [1975]), 

atravessada pelos dos discursos biológico/clínico da surdez.  

Assim, enquanto o planejamento de uso, o planejamento de 

prestígio e o planejamento discursivo da Libras ainda não alcançam todos 

os surdos por meio dos discursos das políticas públicas educacionais 

inclusivas e dos pesquisadores surdos e simpatizantes do movimento 
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surdo, ele também acaba por exercer forças centrípetas de 

homogeneização (BAKHTIN, 2014 [1975]). Isso deve-se ao fato de que 

a única proposta de fundamentação linguística para a educação dos surdos 

é a Educação Bilíngue que, no contexto da Educação Inclusiva, 

fundamenta as práticas da escola comum e, por consequência, as 

diretrizes de trabalho do AEE para os surdos não falantes da Libras. Nesse 

contexto, produzem um certo “silenciamento” quanto às diretrizes de 

trabalho para o AEE dos surdos não falantes da Libras, o que reverbera 

essa falta de entendimento nas diretrizes.  

O silêncio pode ser interpretado como um lugar de monologismo, 

como univocal, um lugar onde os sentidos não ecoam, não se propagam. 

O silêncio seria uma palavra que não se importa com a alteridade 

(Bakhtin, 2015 [1979]). Por isso entende-se que os surdos não falantes de 

Libras são silenciados nos documentos analisados nesse trabalho, pois o 

silêncio está presente, uma vez que não há ruídos, não há falhas na 

impressão ou na nitidez das palavras, não há nada que comprometa a 

compreensão do que é dito nos documentos. Há o não dito que se 

manifesta pelo silêncio.  

Se o silêncio é o lugar do monologismo há apenas um sentido a 

se construir, um sentido “sem eco”, a exclusão, a ausência de propostas 

efetivas para os estudantes surdos não falantes da Libras. Uma vez que as 

análises deste trabalho apontam que as diretrizes do AEE para os 

estudantes surdos na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, no 

Sistema Estadual de Ensino de Santa Catarina e no do Sistema Federal de 

Ensino de Santa Catarina, contemplam somente o Bilinguismo, 

fundamentados no que apresentam as políticas públicas educacionais 

inclusivas.  

Nesse sentido, cada sistema/rede, em troca dialógica com essas 

políticas, oferece esse atendimento de acordo com a sua estrutura 

organizacional que demanda a atuação de profissionais específicos, com 

exigência de diferentes formações, mas todos com vistas a atender um 

sujeito surdo bilíngue. Dessa forma, convergem com relação à diretriz 

pedagógica para o AEE dos estudantes surdos falantes da Libras, 

fundamentadas na concepção de Educação Bilíngue da Escola Inclusiva. 

 Esse AEE contempla a atuação do Professor de Libras para o 

ensino da Libras como L1 e do professor de EE para o ensino de 

Português como L2,  na modalidade escrita. Assim, o serviço é oferecido 

ao estudante é realizado de forma transversal e em articulação com os 

demais profissionais da escola, bem como no espaço/tempo do 

contraturno na Sala de Recursos Multifuncional.   
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A respeito do AEE dos surdos não falantes da Libras, as 

instituições aqui representadas também convergem no trabalho voltado a 

esses estudantes, o qual constitui-se por meio do trabalho com as TA 

através da articulação intersetorial. Todavia, esse trabalho é 

assistemático, uma vez que não há garantia específica que oriente a 

interface da educação com a saúde assim como pela oferta do AEE no 

contraturno, realizado por professor da EE, porém esse atendimento não 

apresenta definição de trabalho pontual baseada nas necessidades 

linguísticas desses sujeitos.  

Dessa forma, entende-se que na escola inclusiva é a “escolha” da 

língua, língua de sinais ou língua oral, que define o trabalho pedagógico 

para os surdos para o apoio ao ensino comum, ou seja, o AEE. Tendo em 

vista que o Bilinguismo é uma opção, há que se considerar os surdos que 

não a fazem e que, mesmo assim, prevalecem sendo público-alvo da EE, 

com o direito de receber os serviços de apoio que atendam às suas 

especificidades em decorrência da sua condição funcional, assim como 

surdo não falante da Libras.  

Essas “escolhas” na maioria das vezes são realizadas por suas 

famílias ouvintes, com base nos discursos aos quais elas têm acesso e que 

por meio das trocas dialógicas que estabelecem com eles, constituem suas 

crenças e valores com relação à língua oral e à língua de sinais. Portanto, 

é uma “escolha” norteada de subjetividade.  Dessa forma, o atendimento 

às especificidades linguísticas desses sujeitos não pode ser condicionado 

a uma escolha subjetiva da família que, por sua vez, pode não ter muito 

entendimento sobre os benefícios do Bilinguismo.  

A palavra “escolha” produz sentidos sociais vinculados à 

preferência, predileção, julgamento, a partir de várias opiniões, situações, 

e à seleção de uma delas para uma determinada ação. Nesse contexto, se 

questiona se realmente se trata de uma “escolha” consciente, 

considerando que os discursos sobre a surdez são atravessados por 

conflitos que muitas vezes revelam radicalidade de ambos os lados e 

influenciam as atitudes de quem faz essa “opção”. Trata-se também de 

uma “escolha” que reflete as políticas linguísticas de gestão estabelecidas 

para o contexto da surdez, que ainda não dão conta de planejar ações que 

leve à valorização dessa língua por quem deveria usá-la, ou seja, os surdos 

e suas famílias.  

Numa perspectiva de fato inclusiva, o surdo, quer tenha 

escolhido pela Libras ou pelas TA, deveria ter à sua disposição todas as 

possibilidades para enfrentar as suas dificuldades: as TA, a escola 

bilíngue, a classe bilíngue na escola regular, a classe comum com 

professor fluente em Libras ou intérprete e/ou o AEE no contraturno. Só 
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assim as famílias e/ou os surdos teriam possibilidade de realizar uma 

escolha acertiva (GIROTO; MILANEZ, 2013). Porém, essas 

possibilidades ainda estão distantes da realidade encontrada. 

Diante disso, o AEE como um serviço de apoio ao ensino 

comum, também não pode estar condicionado somente ao uso das TA (IC, 

AASI, Sistema FM, entre outros) como se elas por si mesmas dessem 

conta das especificidades linguísticas apresentadas por esses sujeitos no 

processo educativo. Esse entendimento direciona a práticas educativas 

restritas a partir de uma concepção de linguagem como um instrumento 

de comunicação, muito afastado de uma concepção de linguagem que 

reconhece na interação verbal os lócus de constituição de sua constituição 

e da constituição do sujeito (PEREIRA, 2016, grifos do autor). 

Para além disso, há que se considerar que ao espaço do AEE assim 

como as políticas apresentam, é atribuído uma responsabilidade muito 

grande de apropriação e ensino da Libras, incoerente com os limites 

inerentes a esse serviço relacionados a espaço/tempo/trocas interativas 

que proporciona, por ser um serviço apenas de “apoio” ao ensino comum.  

A constituição de uma língua, sobretudo, a L1 de um sujeito, a 

língua materna, deve ser anterior ao espaço escolar e proporcionada por 

situações interativas nos diversos espaços sociais, assim como acontece 

com as demais línguas orais.  Para tanto, há que se pensar em políticas 

linguísticas para a Libras que antecedem e transcendem o espaço 

educativo. Assim como políticas linguísticas mais efetivas para educação 

de surdos no próprio espaço educativo inclusivo. 

Enquanto essas políticas linguísticas não se estabelecerem, os 

surdos que não optam pela Libras (ou seus familiares) ainda não têm 

condições de atribuírem o devido valor ao uso da Libras para as suas 

relações sociais e diante disso, há que se considerar o fato de não optarem 

pela Libras. Por isso é necessário pensar em alternativas para esses 

sujeitos considerando que na escola inclusiva existem os que optam e não 

optam pela Libras. Nesse sentido, o trabalho com a Língua Portuguesa 

para esses surdos, diferente do surdo bilíngue, deveria ser fundamentado 

no ensino de L1, considerando as suas especificidades linguísticas e como 

sujeito surdo.  

Importante considerar que para além das vivências auditivas que 

os dispositivos auditivos eletrônicos proporcionam aos surdos, eles são 

sujeitos eminentemente visuais, para eles é pela visão que se acessa tudo 

(LEBEDEFF, 2017). E, no contexto educacional, quando se fala em 

experiência visual para surdos não se pode reduzi-la às experiências 

linguísticas visuais, ou seja, à utilização da língua de sinais (QUADROS, 
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2003), mas possibilitar experiências escolares significativas que 

privilegiam a sua experiência visual no mundo (STROBEL, 2009).  

Essas experiências dão base à sua constituição como sujeito e da 

sua linguagem na interação verbal. Dessa forma, elas precisam ser 

também a base das propostas educacionais para os surdos, uma vez que é, 

sobretudo, com “olho” que ele interage e compreende o mundo. No 

contexto dos surdos que falam a Libras, também deveria ser base para as 

propostas de ensino de Língua Portuguesa como L1 no AEE e no ensino 

comum, assim como para os demais conteúdos curriculares (LEBEDEFF, 

2017). 

Porém, o AEE da forma como apresenta-se nas políticas 

educacionais inclusivas, caracteriza-se como um serviço que evidencia 

práticas homogeneizadoras, seletistas, classificatórias, que organiza o 

atendimento dos estudantes por categoria. Mesmo que em nome dos 

princípios do paradigma inclusivo, esses atendimentos são organizados a 

partir de traços identitários e diagnósticos que direcionam a práticas de 

ensino homogeneizadas, o que também acontece na “categoria” surdez.  

Se a escola inclusiva é um espaço de respeito às diferenças e 

acolhimento de todos nas suas especificidades e se o estudante surdo não 

falante da Libras está na escola inclusiva e constitui-se nesse espaço, 

então é preciso construir um olhar sobre esse sujeito de outras formas. 

Sugere-se aqui o modelo social da deficiência, discutido também nesse 

trabalho.  

A compreensão do surdo não falante da Libras a partir do modelo 

social de deficiência aproxima-se do entendimento produzido pelos 

sentidos construídos no discurso socioantropológico sobre a surdez como 

diferença. A “deficiência”, nesse contexto, ganha um novo sentido 

ideológico que a afasta do sentido reducionista voltado para as causas 

biológicas e clínicas.  Possibilita entendê-la como uma construção 

coletiva entre sujeito e sociedade e assim não atribui ao tratamento 

médico e à reabilitação como formas únicas para a garantia de direitos a 

essas pessoas (WERNECK, 2004). 

Assim, entende-se a deficiência como categoria de análise que se 

cruza com outras categorias como as de raça, classe social, gênero e 

geração, que, por sua vez, produzem processos de discriminação e 

opressão. Diferente do que propõe o modelo biológico/clínico, o modelo 

social da deficiência propõe o rompimento de concepções sobre a 

deficiência que se reduzem às lesões e impedimentos do corpo do sujeito 

e desloca-a para uma virada conceitual que incorpora as questões sociais 

e políticas (GESSER, NUERNBERG, TONELI, 2012). Nesse sentido, 

uma educação que valoriza a diferença em detrimento da “limitação”, 
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compreende esses sujeitos a partir de suas diferenças funcionais 

(ANGELUCCI, 2014).  

Garantir qualidade para o ensino do surdo bilíngue não pode 

excluir a possibilidade de pensar-se em alternativas para o surdo que (ele 

ou sua família) não optou pela Libras, uma vez que a escola inclusiva é 

um espaço em que todos devem ser acolhidos em sua especificidade, 

incluindo-se também a heterogeneidade linguística.  

As sociedades dominadas por culturas que promovem 

ideologias hegemônicas não permitem a reflexão sobre o mundo, assim 

como possibilidades de mudança (SIGNORINI, 1998). Dessa forma, essa 

pesquisa em LA buscou, para além de identificar os problemas nas 

práticas de uso da linguagem no contexto da surdez, compreender de que 

forma os discursos são produzidos nas e pelas políticas públicas de 

Educação Inclusiva para o AEE dos surdos não falante da Libras. 

Também a propõe mudanças para contribuir com a manutenção do ensino 

de línguas no contexto educacional inclusivo (PENNYCOOK, 1998) e, 

dessa forma, produzir um conhecimento que desconstrua a supremacia de 

uma ideologia sob a outra. Ou seja, buscou com ele propor reflexões que 

permitam gerar práticas de uso de linguagem que visem uma melhor 

qualidade vida aos sujeitos a quem essa pesquisa se endereça: os surdos 

não falantes da Libras. 
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ANEXO  I- Formação exigida pela Rede Municipal de Ensino de 

Florianópolis dos profissionais da Educação Especial que trabalham 

com os estudantes surdos.   
 

Profissional Formação 

Professor de 

Educação Especial 
44 

 Licenciatura em Educação Especial, ou 

- Anteriores à Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de 

maio de 2006: Licenciatura em Pedagogia com 

habilitação em Educação Especial. 

- Com base na Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de 

maio de 2006: Licenciatura em Pedagogia com 

especialização em Atendimento Educacional 

Especializado. 

Professor de Libras 
45 

Licenciatura em Letras, habilitação em Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS; ou Licenciatura em 

Pedagogia, com especialização em Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS. Ter domínio e 

fluência em Língua Brasileira de Sinais. 

Professor Auxiliar 

de Língua Brasileira 

de Sinais46 

(Professor Auxiliar 

Intérprete 

Educacional) 

Licenciatura, com habilitação em Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS ou Licenciatura, 

com curso complementar (bacharel, educação 

profissional, extensão universitária ou Pós-

graduação Lato Sensu) em tradutor/intérprete em 

LIBRAS. Ser ouvinte e ter domínio e fluência em 

Língua Brasileira de Sinais 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

 

 

                                                        
44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA 

MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOCONCURSO PÚBLICO - EDITAL 

Nº 009/2015. 
45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA 

MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOCONCURSO PÚBLICO - EDITAL 

Nº 010/2014. 
46 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA 

MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOCONCURSO PÚBLICO - EDITAL 

Nº 010/2014. Terminologia anterior à Portaria 122/2016, utilizada para o 

profissional Professor Auxiliar Intérprete Educacional.  
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ANEXO II-  Exemplos de AEE de acordo com a portaria n 122/2016 

(SANTA CATARINA, 2016) 
 

I. Ensino de/do/da: sistema Braille, soroban, orientação e mobilidade e 

atividades de vida autônoma no âmbito escolar, leitores de tela e recursos 

sonoros com programas com síntese de voz. 

II.Articulação com o CAP para produção de livros acessíveis: impresso 

em Braille, em formato digital, com caracteres ampliados e contraste 

visual, áudio-livro, descrição de imagens. 

III.Produção de materiais táteis (desenhos, mapas, gráficos) em 

articulação com o CAP. 

IV.Atividades que auxiliam no uso de recursos ópticos e não ópticos. 

V. Estimulação visual. 

VI.Ensino, produção e avaliação dos recursos da Comunicação 

Alternativa e Aumentativa (CAA). 

VII.Ensino da/em Língua Brasileira de Sinais e da Língua Portuguesa 

escrita para estudantes com surdez. 

VIII. Estratégias que favoreçam a atividade cognitiva e promovam o 

desenvolvimento da autonomia intelectual com base em situações 

problematizadoras. 

IX.Ensino e utilização dos recursos de tecnologia da informação e 

comunicação — informática acessível, tais como: ponteiras de cabeça, 

acionadores, mouses, teclados com colmeias. 

X. Produção e adequação de materiais didáticos e pedagógicos com base 

em imagens. 

XI.Estratégias de comunicação e produção de recursos para a 

aprendizagem de estudantes com surdocegueira e com deficiência 

múltipla, tais como: objetos de referência, caixa de antecipação com 

identificação dos objetos de referência, calendários, recursos de 

Tecnologia Assistiva (TA) de apoio à audição, estimulação sensorial; 

descoberta e exploração-significado do meio ambiente; atividades de vida 

autônoma; sistema de comunicação: Alfabeto digital, Braille tátil, 

Tadoma. 

XII.Orientação em relação às atividades de enriquecimento curricular na 

sala de aula comum e articulação com redes de colaboração, informação 

e conhecimento, em diversas áreas que suplementam a proposta curricular 

para estudantes com altas habilidades/superdotação, tais como 

instituições de educação superior, centros voltados para o 
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desenvolvimento da pesquisa, das artes, dos esportes, entre outros, 

oportunizando a execução de projetos colaborativos, que atendem às 

necessidades específicas dos estudantes com altas 

habilidades/superdotação. 

XIII. Produção, adequação e/ou indicação de recursos de TA: 

engrossadores de lápis, plano inclinado, tesouras acessíveis, cadernos 

com pautas ampliadas, entre outros. 

XIV.Indicação para aquisição e adequação de mobiliário escolar e de 

cadeiras de rodas, em parceria com profissionais da área da saúde. 

XV. Orientação aos professores e demais integrantes da unidade 

educativa na elaboração de atividades e recursos e na organização da 

rotina no cotidiano escolar, de acordo com as peculiaridades de cada 

estudante com TEA, bem como a utilização de estratégias objetivando o 

desenvolvimento das habilidades cognitivas: Função Executiva, Teoria da 

Mente e Jogos Simbólicos. 

Fonte: Dados da pesquisa  
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ANEXO III - Atribuições dos profissionais da Educação Especial que 

trabalham com no AEE com estudantes surdos de acordo com 

portaria n 122/2016 (SANTA CATARINA, 2016). 
 

Profissional Atribuições 

Professor do 

AEE 

I.Elaborar o Estudo de Caso, identificando as habilidades 

e necessidades específicas do estudante com deficiência, 

TEA e altas habilidades/superdotação, em articulação com 

os demais profissionais do ensino regular, com a 

participação das famílias e em interface com os demais 

serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre 

outros necessários ao atendimento. 

II.Elaborar e executar o Plano de Atendimento 

Educacional Especializado — AEE, planejando o tipo de 

atendimento ao estudante, identificando os resultados 

desejados; realizando levantamento de materiais e 

equipamentos, visando serviços e recursos de 

acessibilidade ao conhecimento e ambiente educativo. 

III. Atender o estudante, organizando o tipo e a frequência 

de atendimentos por semana ao estudante com deficiência, 

TEA e altas habilidades/superdotação da unidade 

educativa polo e das unidades educativas de abrangência. 

IV. Ensinar a TA de forma a ampliar habilidades 

funcionais dos estudantes, promovendo autonomia e 

participação. 

V. Produzir materiais: transcrição, adequação, confecção, 

ampliação, gravação, entre outros, de acordo com as 

necessidades dos estudantes. 

VI. Indicar a aquisição de materiais: softwares, recursos e 

equipamentos tecnológicos, mobiliário, recursos ópticos, 

dicionários e outros. 

VII. Acompanhar o uso dos recursos em sala de aula, 

verificando a funcionalidade e a aplicabilidade do recurso: 

impacto, efeitos, distorções, pertinência, negligência, 

limites e possibilidades do uso na sala de aula, na unidade 

educativa e em casa. 

VIII. Orientar às famílias, professores e colegas de turma 

quanto às estratégias e aos recursos utilizados pelo 

estudante. 

IX. Articular-se com os profissionais da educação e 

demais profissionais da unidade educativa para 

identificação das necessidades e habilidades do estudante. 
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X. Articular-se com os profissionais da área da saúde, 

visando informações que complementam o AEE. 

XI. Articular-se com os profissionais das instituições 

especializadas para obtenção de informações sobre o 

estudante e encaminhamentos que se fizerem necessários. 

XII. Assessorar e acompanhar às unidades educativas de 

abrangência, realizando orientações aos profissionais de 

educação e atendimento ao estudante no que se refere ao 

AEE. 

XIII. Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na 

elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos 

de acessibilidade. 

XIV.Participar da formação continuada, de acordo com o 

determinado pela unidade educativa e/ou Secretaria 

Municipal de Educação. 

Professor de 

Libras 
I. Contribuir, na unidade educativa, para a construção de 

uma escola inclusiva e bilíngue: Libras-Português escrito. 

II. Promover espaços linguísticos para que os estudantes 

surdos expressem suas ideias, tenham acesso a novas 

informações em Libras, desenvolvam seu conhecimento 

em Libras e aprimorem a linguagem usada na esfera 

escolar. 

III. Ser modelo linguístico de Libras para os estudantes, 

surdos e ouvintes. 

IV. Orientar, em Libras, o estudante surdo quanto aos 

papéis dos diferentes agentes da unidade educativa e de 

seu papel como estudante. 

V. Sugerir à unidade educativa e à Gerência de Educação 

Especial a aquisição de materiais que contribuam com a 

promoção e o ensino de Libras: softwares, recursos e 

equipamentos tecnológicos, dicionários e outros. 

VI. Articular-se com os professores das salas de aula, de 

Educação Especial e Auxiliares Intérpretes Educacionais 

para obter informações e qualificar atendimento ao 

estudante surdo. 

VII. Orientar às famílias sobre a importância da utilização 

da Libras e sobre seu funcionamento. 

VIII. Assessorar e acompanhar às unidades educativas de 

abrangência. 

IX. Ensinar a Libras para a comunidade educativa. 
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X. Contribuir com a construção de conceitos, antes das 

aulas de temas específicos de diferentes componentes 

curriculares. 

XI.Elaborar e executar o Plano de Atendimento para o 

Ensino de Libras para estudantes surdos. 

XII. Atender o estudante surdo, organizando o tipo e a 

frequência de seu atendimento semanal na unidade 

educativa polo e nas unidades educativas de abrangência. 

XIII. Planejar e ministrar regularmente aulas de Libras 

para os estudantes ouvintes da escola. 

XIV. Organizar e oferecer cursos para as famílias de 

estudantes surdos a fim de promover a construção de 

conceitos em Libras e ampliar o repertório comunicativo 

com implicações diretas para as interações em família, 

possibilitando o estreitamento de laços afetivos por meio 

do uso de uma língua em comum. 

XV. Propor, organizar e ofertar cursos de Libras para 

funcionários da unidade educativa. 

XVI.Estudar sobre Libras, ensino de línguas, educação de 

surdos e aspectos de didática visual. 

XVII. Planejar as aulas, de acordo com as demandas de 

ensino de uma língua de modalidade gesto-visual. 

XVIII. Produzir materiais didáticos: adequação, 

confecção, filmagem, entre outros, de acordo com as 

demandas dos estudantes, surdos ou ouvintes. 

XIX.Participar da formação continuada, de acordo com o 

determinado pela unidade educativa e/ou Secretaria 

Municipal de Educação. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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ANEXO IV-  Formação47 exigida pelo Sistema Estadual de Ensino 

para os profissionais da Educação Especial que trabalham com os 

estudantes surdos: 
 

Profissional Formação 

Professor de 

Bilíngue 

Habilitado - Diploma e Histórico Escolar de 

Conclusão de Curso de Licenciatura Plena em 

Letras-Libras com Curso de Complementação 

Pedagógica em Educação Especial, com 

Certificado de Proficiência em Libras, e com 

cursos de formação continuada na área da 

educação especial com carga horária mínima de 

200 horas; ou Curso de Licenciatura Plena em 

Pedagogia - Educação Especial, com habilitação 

em Deficiência Auditiva, com Certificado de 

Proficiência em Libras, e com cursos de formação 

continuada na área da educação especial com 

carga horária mínima de 200 horas; ou Curso de 

Licenciatura Plena em Pedagogia - Educação 

Especial, com curso de Pós Graduação em Libras, 

com Certificado de Proficiência em Libras, e com 

cursos de formação continuada na área da 

educação especial com carga horária mínima de 

200 horas; ou Curso de Licenciatura Plena em 

Pedagogia, com curso de Pós Graduação em 

Libras, com Certificado de Proficiência em 

Libras, e com cursos de formação continuada na 

área da educação especial com carga horária 

mínima de 200 horas; ou Curso de Licenciatura 

Plena em Pedagogia com Certidão de Frequência 

a partir da 5º fase em Curso de Licenciatura em 

Educação Especial ou em Curso de 

Complementação Pedagógica em Educação 

                                                        
47 FONTE: EDITAL Nº 2.009 / 2016/ SED que trata do processo seletivo 

para admissão de professores em caráter temporário, para atuação na 

educação básica: nos níveis de Ensino Fundamental e Ensino Médio, nas 

modalidades de Educação de Jovens e Adultos, Educação Escolar 

Quilombola, Educação em Espaços de Privação de Liberdade (Unidades 

Prisionais, Unidades Socioeducativas e Centros Terapêuticos), Educação 

Especial, Programas/Projetos, no Ensino Regular da rede pública estadual 

para o ano letivo de 2017 e ano letivo de 2018.  



216 

 

Especial, com Certificado de Proficiência em 

Libras, e com cursos de formação continuada na 

área da educação especial com carga horária 

mínima de 200 horas; ou Curso Normal Superior 

com Certidão de Frequência em Curso de 

Licenciatura em Educação Especial ou em Curso 

de Complementação Pedagógica em Educação 

Especial, com Certificado de Proficiência em 

Libras, e com cursos de formação continuada na 

área da educação especial com carga horária 

mínima de 200 horas; ou Curso de Licenciatura 

Plena em Pedagogia com Certificado de 

Proficiência em Libras, com cursos de formação 

continuada na área da educação especial com 

carga horária mínima de 200 horas. Não 

Habilitado – Certidão de Frequência a partir da 5ª 

fase do Curso de Licenciatura em Letras–Libras 

com Certificado de Proficiência em Libras, e com 

cursos de formação continuada na área da 

educação especial com carga horaria mínima de 

200 horas; ou Certidão de Frequência, a partir da 

5ª fase da Licenciatura Plena em Pedagogia, com 

Certificado de Proficiência em Libras, e, com 

cursos de formação continuada na área da 

educação especial com carga horaria mínima de 

200 horas.; ou Certidão de Frequência, a partir da 

5ª fase em Licenciatura em Educação Especial 

com Certificado de Proficiência em Libras; ou 

Certidão de Frequência, a partir da 5ª fase em 

Curso de Licenciatura nas diferentes áreas do 

conhecimento, com Certificado de Proficiência 

em Libras, e com cursos de formação continuada 

na área da educação especial com carga horaria 

mínima de 200 horas. 

Intérprete da Libras Habilitado - Diploma e Histórico Escolar de 

Conclusão de Curso de Licenciatura Plena em 

Letras-Libras com Curso de Complementação 

Pedagógica em Educação Especial, com 

Certificado de Proficiência em Libras, e com 

cursos de formação continuada na área da 

educação especial com carga horária mínima de 

200 horas; ou Curso de Licenciatura Plena em 

Pedagogia - Educação Especial, com habilitação 



217 

 

em Deficiência Auditiva, com Certificado de 

Proficiência em Libras, e com cursos de formação 

continuada na área da educação especial com 

carga horária mínima de 200 horas; ou Curso de 

Licenciatura Plena em Pedagogia - Educação 

Especial, com curso de Pós Graduação em Libras, 

com Certificado de Proficiência em Libras, e com 

cursos de formação continuada na área da 

educação especial com carga horária mínima de 

200 horas; ou Curso de Licenciatura Plena em 

Pedagogia, com curso de Pós Graduação em 

Libras, com Certificado de Proficiência em 

Libras, e com cursos de formação continuada na 

área da educação especial com carga horária 

mínima de 200 horas; ou Curso de Licenciatura 

Plena em Pedagogia com Certidão de Frequência 

a partir da 5º fase em Curso de Licenciatura em 

Educação Especial ou em Curso de 

Complementação Pedagógica em Educação 

Especial, com Certificado de Proficiência em 

Libras, e com cursos de formação continuada na 

área da educação especial com carga horária 

mínima de 200 horas; ou Curso Normal Superior 

com Certidão de Frequência em Curso de 

Licenciatura em Educação Especial ou em Curso 

de Complementação Pedagógica em Educação 

Especial, com Certificado de Proficiência em 

Libras, e com cursos de formação continuada na 

área da educação especial com carga horária 

mínima de 200 horas; ou Curso de Licenciatura 

Plena em Pedagogia com Certificado de 

Proficiência em Libras, com cursos de formação 

continuada na área da educação especial com 

carga horária mínima de 200 horas. 

Não Habilitado – Certidão de Frequência, a partir 

da 5ª fase do Curso de Licenciatura em Letras–

Libras com Certificado de Proficiência em 

Libras, e com cursos de formação continuada na 

área da educação especial com carga horaria 

mínima de 200 horas; ou Certidão de Frequência, 

a partir da 5ª fase da Licenciatura Plena em 

Pedagogia, com Certificado de Proficiência em 

Libras, e, com cursos de formação continuada na 
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área da educação especial com carga horaria 

mínima de 200 horas.; ou Certidão de Frequência, 

a partir da 5ª fase em Licenciatura em Educação 

Especial com Certificado de Proficiência em 

Libras; ou Certidão de Frequência, a partir da 5ª 

fase em Curso de Licenciatura nas diferentes 

áreas do conhecimento, com Certificado de 

Proficiência em Libras, e com cursos de formação 

continuada na área da educação especial com 

carga horaria mínima de 200 horas. 

Educação Especial 

-Instrutor da Libras  

Habilitado - Diploma e Histórico Escolar de 

Conclusão de Curso de Licenciatura Plena em 

Letras-Libras com Curso de Complementação 

Pedagógica em Educação Especial, com 

Certificado de Proficiência em Libras, e com 

cursos de formação continuada na área da 

educação especial com carga horária mínima de 

200 horas; ou Curso de Licenciatura Plena em 

Pedagogia - Educação Especial, com habilitação 

em Deficiência Auditiva, com Certificado de 

Proficiência em Libras, e com cursos de formação 

continuada na área da educação especial com 

carga horária mínima de 200 horas; ou Curso de 

Licenciatura Plena em Pedagogia - Educação 

Especial, com curso de Pós Graduação em Libras, 

com Certificado de Proficiência em Libras, e com 

cursos de formação continuada na área da 

educação especial com carga horária mínima de 

200 horas; ou Curso de Licenciatura Plena em 

Pedagogia, com curso de Pós Graduação em 

Libras, com Certificado de Proficiência em 

Libras, e com cursos de formação continuada na 

área da educação especial com carga horária 

mínima de 200 horas; ou Curso de Licenciatura 

Plena em Pedagogia com Certidão de Frequência 

a partir da 5º fase em Curso de Licenciatura em 

Educação Especial ou em Curso de 

Complementação Pedagógica em Educação 

Especial, com Certificado de Proficiência em 

Libras, e com cursos de formação continuada na 

área da educação especial com carga horária 

mínima de 200 horas; ou Curso Normal Superior 

com Certidão de Frequência em Curso de 
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Licenciatura em Educação Especial ou em Curso 

de Complementação Pedagógica em Educação 

Especial, com Certificado de Proficiência em 

Libras, e com cursos de formação continuada na 

área da educação especial com carga horária 

mínima de 200 horas; ou Curso de Licenciatura 

Plena em Pedagogia com Certificado de 

Proficiência em Libras, com cursos de formação 

continuada na área da educação especial com 

carga horária mínima de 200 horas. Não 

Habilitado – Certidão de Frequência, a partir da 

5ª fase do Curso de Licenciatura em Letras–

Libras com Certificado de Proficiência em 

Libras, e com cursos de formação continuada na 

área da educação especial com carga horaria 

mínima de 200 horas; ou Certidão de Frequência, 

a partir da 5ª fase da Licenciatura Plena em 

Pedagogia, com Certificado de Proficiência em 

Libras, e, com cursos de formação continuada na 

área da educação especial com carga horaria 

mínima de 200 horas.; ou Certidão de Frequência, 

a partir da 5ª fase em Licenciatura em Educação 

Especial com Certificado de Proficiência em 

Libras; ou Certidão de Frequência, a partir da 5ª 

fase em Curso de Licenciatura nas diferentes 

áreas do conhecimento, com Certificado de 

Proficiência em Libras, e com cursos de formação 

continuada na área da educação especial com 

carga horaria mínima de 200 horas. 

Educação Especial  

AEE (SAEDE)  

Habilitado – Diploma e Histórico Escolar de 

Conclusão de Curso de Licenciatura em 

Educação Especial, com cursos de formação 

continuada na área da educação especial com 

carga horaria mínima de 200 horas; ou Curso de 

Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação 

em Educação Especial ou Curso de 

Complementação Pedagógica em Educação 

Especial, com cursos de formação continuada na 

área da educação especial com carga horaria 

mínima de 200 horas; ou Curso de Licenciatura 

Plena em Pedagogia com pós-graduação Lato ou 

Stricto Sensu em Educação Especial ou em 

Educação Inclusiva ou em atendimento 
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educacional especializado com cursos de 

formação continuada na área da educação 

especial com carga horaria mínima de 200 horas; 

ou Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia 

com cursos de formação continuada na área da 

educação especial com carga horaria mínima de 

200 horas; ou Curso Normal Superior com Curso 

de Complementação Pedagógica em Educação 

Especial, com cursos de formação continuada na 

área da educação especial com carga horaria 

mínima de 200 horas. Não Habilitado – Certidão 

de Frequência a partir da 5ª fase do Curso de 

Licenciatura em Educação Especial, com cursos 

de formação continuada na área da educação 

especial com carga horaria mínima de 200 horas; 

ou Certidão de Frequência a partir da 5ª fase do 

Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, com 

cursos de formação continuada na área da 

educação especial com carga horaria mínima de 

200 horas. 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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ANEXO V-  Formação exigida pelo Sistema Federal de Ensino para 

os profissionais que trabalham diretamente com os estudantes surdos 

na escola inclusiva48 
 

Profissional  Formação  

Professor de Educação 

Especial  

Graduação em Pedagogia com 

habilitação em Educação Especial ou 

Graduação em Pedagogia com 

especialização em Educação Especial ou 

Licenciatura em Educação Especial, com 

prova didática prática envolvendo 

temáticas da Educação Especial.  

Professor de Libras  Licenciatura em Letras Libras, com prova 

didática prática, envolvendo a temáticas 

da Libras.  

Tradutor/Intérprete de 

Libras 

Curso Superior em Letras com prova 

prática, de caráter eliminatório e 

classificatório.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
48  Fonte: Professor de Libras e Educação Especial EDITAL Nº 

123/DDP/2014/UFSC; Tradutor /Intérprete de Libras/Português EDITAL Nº 

051/2017/DDP/UFSC 


