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1. Introdução 

Este texto tem o propósito de apresentar os resultados de pesquisa realizada 

sobre a educação dos surdos no Rio Grande do Sul, tendo como recorte a região 

denominada “Planalto Médio Rio-Grandense”, compreendendo o município de Passo 

Fundo e entorno. A pesquisa, realizada em Passo Fundo, faz parte de uma ampla 

investigação desenvolvida pelo Grupo Interinstitucional de Pesquisa em Educação de 

Surdos (Gipes), apoiada pelo CNPq, e teve como objetivo principal conhecer as 

condições educacionais vividas pelos alunos surdos do Rio Grande do Sul pela 

investigação das condições linguísticas e de escolarização vividas por estes na educação 

básica em escolas estaduais, municipais e particulares conveniadas com o sistema 

público do Estado. A investigação, realizada em diferentes regiões do estado, pretendeu 

produzir dados sobre a situação linguística e escolar em que os alunos surdos se 

encontram; conhecer a situação profissional, linguística e de formação dos professores 

que atuam em escolas onde existam alunos surdos matriculados; subsidiar, com os 

dados produzidos, os órgãos estaduais, municipais e de representação da comunidade 

surda. 

 Tendo caráter quantitativo e qualitativo, a pesquisa foi dividida em duas fases. 

A primeira fase compreendeu o levantamento do número dos alunos surdos 

matriculados nas redes públicas estadual e municipais, bem como dos registros de 

políticas educacionais e de projetos político-pedagógicos das escolas que possuem 

alunos surdos matriculados em qualquer modalidade de ensino. Na segunda fase 

procedeu-se à aplicação de questionários a alunos, gestores e professores das escolas 

que oferecem atendimento a alunos surdos.  

Na região de Passo Fundo e entorno foram analisados dados relativos à 

matrícula e condições básicas de educação para surdos, como a presença de intérpretes, 

por exemplo, em 14 municípios.  Foram envolvidos na pesquisa os municípios de 

Erechim, Três de Maio, Chapada, Santo Ângelo, Getúlio Vargas, Não-Me-Toque, 

Lagoa Vermelha, Novo barreiro, Soledade, Estação, Palmeira das Missões, Floriano 



Peixoto, Marau e Passo Fundo. Para a coleta de dados da primeira fase foram 

preenchidos protocolos com informações básicas sobre o número de matrículas nos 

diferentes sistemas e modalidades da educação, bem como o número de professores 

ouvintes, professores surdos e intérpretes de língua de sinais disponíveis em cada 

município. 

Posteriormente, no município de Passo Fundo, foram aplicados questionários em 

duas escolas que possuem alunos surdos matriculados, perfazendo um total de 25 

instrumentos, sendo dois para gestores, 15 para professores e 8 para alunos jovens e 

adultos jovens. Os dados obtidos nos dois momentos de pesquisa explicitados serão 

analisados a seguir. 

 

2. Dados de matrícula e atendimento 

Para a coleta de dados relativos a matrícula, sistema de ensino, tipo de escola, 

modalidade, número de professores surdos e ouvintes e oferta de intérpretes, foi 

elaborada uma ficha de informações e solicitado às secretarias de Educação dos 

municípios e coordenadorias regionais de Educação que preenchessem as fichas e 

depois as devolvessem. Algumas fichas foram preenchidas por colaboradores da 

pesquisa nos próprios municípios; outras foram enviadas por correio eletrônico e outras, 

ainda, por correio postal. 

O cômputo geral de matrícula de alunos surdos para os 14 municípios é de 255 

alunos, sendo Passo Fundo e Erechim os municípios com mais alunos matriculados: 44 

e 80 alunos, respectivamente. Um dado que chama a atenção é que, mesmo com um 

número elevado de alunos surdos, nenhum dos dois municípios possui uma escola para 

surdos. Os alunos estão matriculados em escolas estaduais que desempenham o papel de 

“escola polo”, ou seja, escolas que, de acordo com Quadros (2006), reúnem um grande 

número de alunos surdos em classes especiais e/ou em situação de inclusão e que 

tentam atender às especificidades lingüísticas e culturais da surdez. Posteriormente, o 

atendimento às especificidades linguísticas e culturais da surdez nas escolas polo de 

Passo Fundo será problematizado. 

Do total de alunos dos 14 municípios, 9  estão na Educação Infantil, 171 no 

Ensino Fundamental, 63 no Ensino Médio e 12 na Educação de Jovens e Adultos. 



Salienta-se que esses números podem não estar refletindo a realidade, tendo em vista as 

dificuldades de retorno das informações solicitadas. 

Com relação ao tipo de oferta educacional, verificou-se, entre os 14 municípios, 

a existência de 13 escolas municipais, 16 escolas estaduais e duas escolas particulares 

com alunos surdos matriculados, em 11 classes especiais e 21 classes com inclusão.  

No tocante às condições lingüísticas dos professores, apenas dez são surdos, 

sendo 29 professores ouvintes. Esses dados necessitam, todavia, de uma averiguação, 

pois se sabe que os alunos de Ensino Médio e de Educação de Jovens e Adultos 

encontram-se com vários professores das diferentes disciplinas. Assim, 39 professores 

ouvintes, acredita-se, não é um número real, o que permite supor uma discrepância 

ainda maior entre o número de professores surdos e de professores ouvintes. 

Com relação ao tradutor e intérprete de língua de sinais (TILS), infelizmente, 

encontra-se na região a disponibilização de apenas 11 profissionais, dos quais seis estão 

em Passo Fundo; três, em Erechim; um, em Três de Maio e um, em Marau. Esses dados 

permitem inferir que muitos alunos estão em situação de inclusão com colegas e 

professores ouvintes, contudo sem terem atendidas suas necessidades básicas de acesso 

à comunicação, à informação e à educação, conforme determina o artigo 23 do decreto 

2.656. 

Outro dado a salientar é o trabalho exaustivo das Associações de Pais e Amigos 

de Surdos das duas maiores cidades da região investigada: Passo Fundo e Erechim. As 

duas associações desenvolvem atividades paralelas para os surdos da região, 

disponibilizando muitas vezes os serviços e profissionais que seriam atribuições dos 

sistemas de educação e saúde. Como os sistemas se furtam de cumprir com suas 

obrigações, as associações acabam criando paliativos para a resolução temporária dos 

problemas. Cita-se como exemplo a terceirização de TILS pelas associações enquanto 

governos municipais e estadual não abrem concursos públicos para este profissional; 

ainda, a  terceirização na contratação de professores surdos para o ensino de libras nas 

escolas. Muitas vezes, este único profissional disponibilizado pelas associações é o 

exclusivo modelo surdo adulto com quem as crianças terão contato durante a semana. 

Os dados quantitativos sugerem uma fragilidade na educação e no processo de 

inclusão de alunos surdos, traduzida em poucos profissionais TILS, na inexistência de 

escolas para surdos na região, no ínfimo número de professores surdos e na necessidade 



de organizações não governamentais ofertarem profissionais que não são 

disponibilizados pelo poder público. Esses dados levaram à necessidade de analisar de 

maneira mais próxima as possibilidades de educação dos surdos no maior município da 

região, Passo Fundo. A seguir apresentam-se dados obtidos via questionários que 

auxiliarão a compreender melhor as condições de educação dos alunos surdos na região 

do Planalto Médio Rio-Grandense. 

 

3. Dados relativos aos questionários 

Para o levantamento de dados qualitativos o grupo de pesquisa desenvolveu três 

diferentes questionários: um para gestores, um para professores e outro para alunos. Os 

questionários foram aplicados na cidade de Passo Fundo em duas escolas estaduais, com 

as seguintes características: a escola A possui ensino fundamental e médio e matricula 

alunos surdos desde a década de 1970, atualmente possuindo classes especiais e classes 

de inclusão, tendo alunos matriculados na educação infantil e no ensino fundamental: a 

escola B possui ensino fundamental e médio, entretanto os surdos estão matriculados 

apenas no ensino médio. Responderam aos questionários dois gestores, um de cada 

escola, 15 professores e oito alunos jovens e adultos jovens. Os instrumentos foram 

aplicados por uma colaboradora que é tradutora e intérprete de língua de sinais formada 

em Pedagogia com especialização em Tradução e Interpretação de Língua Brasileira de 

Sinais (Libras).  

Os questionários apresentam questões abertas e fechadas, e os dados coletados 

foram organizados em quatro grandes categorias: concepção de surdez, concepção de 

língua de sinais, processo de escolarização, e, finalmente, condições/arquitetura da 

escola para o processo de ensino-aprendizagem e aquisição e desenvolvimento 

lingüístico. Os dados são a seguir analisados. 

 

3.1 Concepções de surdez 

Com relação às concepções de surdez, percebe-se que a surdez é compreendida 

pelos professores tanto como uma doença quanto como uma diferença. De todos os 

participantes, dois relacionaram a surdez a problemas de fala e quatro, a problemas de 

aprendizagem. Os professores, na sua maioria, percebem o surdo como alguém que 

aprende diferente e que tem desempenho similar ao do ouvinte. Revelou-se também 



entre os professores a definição de surdez como perda da audição (nove participantes) e 

como minoria linguística (cinco participantes).  

A dubiedade das respostas dos professores pode ser justificada pelas parcas 

possibilidades de formação continuada com relação à surdez. O tempo de trabalho das 

professoras com os alunos surdos varia entre 5 meses a 10 anos, sendo que seis 

professoras entre 5 meses a dois anos; cinco professoras trabalham com surdos entre 4 e 

5 anos e apenas uma há 10 anos. Cabe salientar que nem as novatas nem as professoras 

com mais tempo de serviço receberam preparação ou informações sobre a surdez, bem 

como não sabiam libras ao assumir as turmas com inclusão de alunos surdos.  

Segundo Garcia (1999), a visão que os ouvintes possuem dos surdos é de que 

estes possuem uma necessidade especial por não poderem ouvir, não porque falam uma 

outra língua. Essa visão distorcida da surdez poderia ser desconstruída caso fosse 

oferecida, periodicamente, aos professores formação continuada com relação à surdez. 

Os participantes declararam que aprenderam e conheceram a surdez pelo contato com 

seus alunos e conversando com outros colegas. Outras fontes de informação sobre a 

surdez são internet, cursos de especialização, conversas com as profissionais TILS, 

curso na Jornadinha (atividade desenvolvida pela Universidade de Passo Fundo durante 

as Jornadas de Literatura, que ocorrem bianualmente) e televisão.  

Duas das professoras relacionaram a percepção da surdez à dificuldade de 

aprendizagem, deixando claro que esta percepção estaria ancorada na falta de 

informações sobre a surdez e sobre como trabalhar com os surdos: 

“A dificuldade de aprendizado é devido à não 

preparação do profissional e acredito que o surdo não deve 

estar na sala de aula com os demais ouvintes e deve-se preparar 

profissionais para atendê-los em todas as disciplinas” 

(Professora 8, Escola B). 

“Por falta de recursos na escola de inclusão tanto para 

o surdo como para o educador” (Professora 10, Escola B). 

A percepção contraditória da surdez pode ser compreendida também pela falta 

de contato com modelos surdos adultos. Os gestores afirmaram que não há inserção da 

comunidade surda dentro da escola, a qual apenas às vezes é convidada a participar de 



atividades. Contudo, não há nenhum projeto de cooperação entre as escolas que 

possuem surdos matriculados e a comunidade surda, nem para o ensino de libras.  

Com base na análise das respostas dos alunos dadas nos questionários também é 

possível perceber a pouca inserção da comunidade surda nas escolas. Os alunos que 

responderam aos questionários possuem, em média, 17 anos, estando todos inseridos em 

classes de inclusão. Sete deles declararam se encontrar com outros surdos na 

Associação de Surdos, e quatro, com outros surdos nas escolas, mas apenas na hora do 

intervalo. Todos disseram que as pessoas surdas deveriam estudar em escolas para 

surdos, ou seja, mostram descontentamento com relação às possibilidades de interações 

linguísticas e possibilidades de construção compartilhada de conhecimento em suas 

escolas. 

Na escola as representações da surdez como falta e como incapacidade se 

acentuam muitas vezes em razão de um universo linguística e culturalmente adverso às 

necessidades das pessoas surdas, como, por exemplo, turmas de ouvintes com um aluno 

surdo, o qual tenta entender uma língua que não domina e à qual nem ao menos tem 

acesso. O não compartilhamento de uma língua provoca uma exclusão sem precedentes. 

Dorziat (2005), Muller, Klein e Lockman (2005), Lebedeff (2006) e Schneider (2006) 

são algumas das autoras que têm investigado as condições de permanência das crianças 

surdas em escolas de inclusão e denunciam a precariedade de escolarização a que os 

surdos seguem sendo submetidos, apesar das disposições legais. Os alunos surdos 

permanecem desprovidos de língua, alijados de cultura, com currículos inadequados, 

não compreendidos em suas singularidades, muitas vezes relegados à sua própria sorte 

no processo de construção do conhecimento. 

 

3.2 Concepção de língua de sinais 

Como já comentado, a comunidade surda não possui inserção em nenhuma das 

duas escolas, nem há oferta de cursos de libras para os professores. Assim, cabe à 

vontade própria de cada um a busca por maiores informações sobre a surdez e a libras. 

Dos 15 professores que responderam ao questionário, quatro buscaram na comunidade 

cursos de libras e dois a estão aprendendo diretamente com seu aluno surdo. Os outros 

dependem exclusivamente do intérprete ou da escrita e de gestos e fala para se 

comunicar com os alunos surdos. 



A dificuldade em ter acesso a informações sobre a surdez e a libras colabora 

para o desenvolvimento de concepções contraditórias sobre a língua de sinais, assim 

como já observado nas concepções sobre a surdez. Neste particular, seis participantes 

declararam como verdadeiro o enunciado que afirmava que a língua de sinais é 

universal, ao passo que oito disseram ser falso. Ainda, ao mesmo tempo em que todos 

declararam que a língua de sinais seria uma língua complexa como as demais, em outro 

momento quatro afirmaram que ela não possui suas próprias regras gramaticais e três, 

que é inferior às línguas orais. Dos participantes, dois afirmaram como verdadeiro e 

enunciado que categorizava a língua de sinais como uma mistura de pantomima e 

gesticulação concreta, incapaz de expressar conceitos abstratos, e dois, que foi criada 

por pessoas ouvintes. 

Por outro lado, os participantes foram unânimes em afirmar que a língua de 

sinais é parte da cultura surda, não prejudica o desenvolvimento da fala e tem uma 

modalidade de percepção que é visual-gestual. Ainda, categorizaram como falso o 

enunciado que citava a língua de sinais como um sistema de comunicação superficial, 

com conteúdo restrito. 

Em outro momento do questionário, foi possível, novamente, perceber 

contradições nas concepções dos professores sobre a língua de sinais. Ao mesmo tempo 

em que dez participantes assinalaram como opção de conceito de língua de sinais a 

alternativa que afirmava ser uma língua criada pela comunidade surda, marcaram 

também a alternativa que afirmava ser um conjunto de gestos que traduzem as palavras 

faladas. 

Apesar do distanciamento entre os professores e a surdez, percebida pelas 

contradições nas concepções de surdez e língua de sinais, parece que ainda é a escola o 

espaço onde o surdo acaba se encontrando com sua língua e cultura. Os alunos 

participantes, em sua maioria, conheceram a língua de sinais na escola (seis), dos quais 

o que teve contato mais precoce o teve com quatro anos de idade e o mais tardio, com 

treze anos de idade. Dos participantes, cinco declararam que se sentiam fluentes em 

língua de sinais, estes entre os 11 e 18 anos de idade, e apenas três estariam fluentes 

entre os seis e dez anos de idade. Contudo, apesar de se sentirem fluentes, cinco 

participantes afirmaram não compreender a língua de sinais de pessoas surdas 

originárias de outras cidades ou outros estados. 



Todos os participantes sabiam da oficialização da língua brasileira de sinais pelo 

decreto 5.626 (Brasil, 2005) e, ao serem questionados sobre o que mudara na vida dos 

surdos a partir da oficialização, as manifestações foram extremamente positivas, como 

os exemplos a seguir:  

“Os surdos compreendem melhor o mundo com o uso da 

libras” (Mulher, 20 anos). 

“Começou surgir professores surdos que explicam com 

clareza os conteúdos (Mulher, 26 anos)”. 

“Sociedade conhecer o surdo e a cultura” (Mulher, 19 

anos). 

A escola, paradoxalmente, apesar de não oportunizar condições linguísticas 

adequadas para as pessoas surdas, ainda é o local de referência para aquisição da língua 

de sinais. Os alunos declararam que em suas famílias também não há um ambiente 

lingüístico adequado, pois em suas casas se comunicam das mais diversas formas: 

oralizando e com gestos domésticos criados pela família. Quando a família conhece 

libras, esse conhecimento é muito limitado: “Família ouvinte, oralização com família, 

minha irmã saber pouco libras...”  (Homem, 19 anos). 

Geralmente ocorre um atraso na exposição precoce à língua de sinais, em 

consequência da demora do diagnóstico e dos aconselhamentos dos profissionais da 

saúde para que as famílias não exponham as crianças surdas ao contato com a 

comunidade surda. Isso ocorre por ser bastante comum a total negação da família da 

possibilidade de aprendizagem de uma outra língua. Lebedeff e colaboradores (2003) 

entrevistaram mães que se negavam a aprender ou, mesmo, a possibilitar o acesso de 

seus filhos à língua de sinais por considerá-la “uma língua de macacos”. Entretanto, 

apesar de muitas famílias rechaçarem a ideia de que seu filho possui outra língua, 

geralmente desenvolvem com as crianças surdas um pseudovocabulário de gestos 

icônicos, que servem para expressar ideias sobre o aqui/agora. O fato de não ter uma 

língua compartilhada e o acesso tardio a uma possibilidade escolar de acesso à língua de 

sinais trazem como consequência que a criança surda não apresenta muitas vezes as 

mesmas habilidades de formação de sentenças, vocabulário e conhecimento de mundo 

como as ouvintes.  



Portanto, percebe-se o importante papel que a escola está se furtando a cumprir, 

que é o de disponibilizar aos alunos surdos um ambiente modelar de língua e cultura da 

surdez. Croyle (2003) salienta que o primeiro desafio a ser enfrentado em processos de 

inclusão para crianças surdas é realmente o de oferecer acesso a linguagem, entendido 

como acesso precoce e fluente a língua de sinais, tanto para as crianças surdas como 

para as ouvintes e seus professores, propiciando bases para a socialização, interação e 

aprendizagem cooperativa.  

 

3.3 Processo de escolarização 

Os questionários indicam frágeis condições para o processo de escolarização, 

pois não há formação continuada para os professores nem serviços de apoio ou 

extracurriculares para os alunos; não há a oferta de cursos de libras para os professores 

adquirirem o mínimo de língua que lhes possibilite dizer, pelo menos, “bom-dia” para 

seus alunos. Além disso, as escolas contam com poucos profissionais TILS, que acabam 

não contemplando todos os alunos em suas atividades. Um dos profissionais TILS da 

Escola B é pago pela Associação de Pais e Amigos dos Surdos, visto que há 

dificuldades de disponibilização deste profissional para o atendimento aos alunos pelo 

poder público. 

As condições citadas esclarecem o alto índice de repetências de alguns dos 

alunos, com uma média de duas reprovações por entrevistado, havendo, inclusive, um 

aluno que repetiu cinco vezes de ano escolar. Esclarecem também a alta rotatividade de 

escolas. A média de troca de escolas é de três por aluno, verificando-se que um dos 

entrevistados chegou a trocar sete vezes de escola; apenas dois alunos não trocaram 

nenhuma vez de instituição escolar. As constantes trocas são motivadas pela dificuldade 

de permanecer em um espaço que não disponibiliza língua compartilhada, no qual se 

sentem solitários e incompetentes para aprender. Uma aluna de 16 anos chegou a 

afirmar: “Acho que a escola é ruim, não influencia minha vida”.  

Para os surdos, sejam crianças (SCHNEIDER, 2006) ou adultos (LEBEDEFF, 

2006 e SOUZA, 2007), a escola de integração (o aluno se adapta à escola) ou a escola 

de inclusão (a escola se adapta ao aluno) têm a mesma representação. Para essas 

crianças e adultos a escola não providenciou absolutamente nada em termos de 

adaptações/ adequações com relação à surdez. Os relatos dos alunos surdos coletados 



pelos autores são de sentimentos de exclusão, de não pertencimento, de inadequação, de 

incomunicabilidade, de não aprender dentro da escola de inclusão. 

Os surdos contam como desenvolveram táticas de sobrevivência na escola 

ouvinte (LEBEDEFF, 2006): aprenderam a ser bom copistas, a sorrir para a professora 

quando esta se aproximava com movimentos labiais ininteligíveis, a ter bom 

comportamento para passar de ano. O que mais choca, entretanto, em todos os 

depoimentos é que não há ocorrências de momentos felizes na escola (com exceção dos 

recreios). Os depoimentos coletados pela autora são pungentes e denotam muita dor, 

explicitando o “não-lugar” no qual os surdos se percebem dentro da escola. 

Os professores participantes da pesquisa também expuseram suas angústias com 

relação ao processo de ensino-aprendizagem do aluno surdo. Como eles não obtêm 

informações sobre a surdez e não são orientados por um sistema de apoio, questionam 

constantemente seu trabalho como professores, como declarou uma das participantes: 

A inclusão não se faz colocando alunos surdos em salas 

de aulas com ouvintes, pois precisamos estar preparados para 

interagir e nos preparar para trabalhar apenas com eles. Acho 

incoerente avaliarmos e ensinarmos da mesma forma que os 

ouvintes. (Professora 11, Escola B). 

Incoerente também é termos no Brasil uma das legislações mais avançadas sobre 

direitos de acesso e permanência com qualidade na escola, porém não contarmos com 

esses direitos efetivados na prática. A resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro de 

2001 (BRASIL, 2001), que instituiu as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 

na Educação Básica, determina no inciso IV do artigo 8 que as escolas da rede regular 

de ensino devem prever e prover na organização de suas classes comuns: 

IV – serviços de apoio pedagógico especializado, realizado, 
nas classes comuns, mediante: 
a) atuação colaborativa de professor especializado em educação 

especial; 
b)  atuação de professores-intérpretes das linguagens e códigos 

aplicáveis; 
c) atuação de professores e outros profissionais itinerantes intra e    

interinstitucionalmente; 
d) disponibilização de outros apoios necessários à aprendizagem, à 

locomoção e à comunicação. 
 



Existe, portanto, a garantia legal de grande parte do que gestores, professores e 

alunos estão reivindicando: formação continuada, apoio de um profissional da educação 

especial, que será o interlocutor do professor regente, e presença de profissional TILS. 

Os professores sabem do amparo legal ao processo inclusivo, mas, sentem-se 

abandonados pela falta de concretização das ações/ apoios/ recursos previstos em lei:  

“A lei teórica dá apoio a eles, mas na prática não 

funciona” (Professora 12, Escola B). 

“Pressionar o governo para que as escolas tenham o 

mínimo de condições para acatar as inclusões” (Professora 10, 

Escola B). 

 Nesse sentido, Croyle (2003) adverte que, mesmo que ainda haja a necessidade 

de pesquisas empíricas que realmente atestem a eficácia da inclusão para crianças 

surdas e que possam indicar as estratégias/ recursos adequados neste processo, há 

demandas cruciais a serem garantidas na inclusão de surdos, tais como: o acesso a 

língua de sinais, a formação dos professores, o envolvimento e apoio da família, o 

acesso precoce a cultura surda, a adaptação do ambiente de sala de aula e 

desenvolvimento de estratégias educacionais pautadas na experiência visual. 

 

3.4 Condições – arquitetura da escola para o processo de ensino-

aprendizagem e aquisição e desenvolvimento linguístico 

As condições da escola representam nos questionários não apenas o que se 

comumente se chama de “arquitetura”, ou seja, a estrutura física, mas, as condições de 

interação com os professores e entre os pares, as condições de trocas linguísticas e de 

produção de conhecimento.  

Em ambas as escolas ficam claras as dificuldades enfrentadas por professores e 

alunos no processo de inclusão: como já comentado, há enormes dificuldades de 

garantir TILS para todos os alunos em todas as atividades; não há serviços de apoio ou 

extracurriculares para alunos nem para professores; não há formação continuada para os 

professores; não há cursos de língua de sinais para professores e, para os alunos surdos 

que entram na escola sem aquisição prévia de libras, apenas a Escola A possui aulas de 

libras, porém apenas para os alunos do ensino fundamental. Cabe salientar que o 



professor de libras que atua na Escola A é cedido por parceria com a Associação de Pais 

e Amigos dos Surdos. 

Essa falta generalizada de condições afeta diretamente os professores, que 

indicaram sentir dificuldades para trabalhar com os alunos surdos (11 participantes). Os 

professores admitem que entendem e sinalizam muito pouco em libras, eco da mesma 

situação encontrada por Silveira (2007) e Karnopp e Klein (2007). Silveira (2007) 

entrevistou professores de libras de cinco escolas diferentes, constatando que os 

professores ouvintes com os quais aqueles trabalhavam tinham precários conhecimentos 

de libras. Infelizmente, os professores ouvintes eram os professores regentes, 

capacitados para ministrar aulas para alunos surdos; os professores de libras possuíam 

apenas alguns períodos semanais com os alunos. Karnopp e Klein (2007) encontraram 

situação similar: ao questionarem cinquenta professoras sobre o seu conhecimento 

acerca da libras e se julgavam esse conhecimento suficiente para o ensino, observaram 

que somente dez admitiram conhecer a libras; 17 apontaram um inicial ou pequeno 

conhecimento, julgando-o como insuficiente para trabalhar com surdos, e 23  afirmaram 

não saberem libras. 

Um dado a salientar é que os professores comentaram que leem e escrevem 

pouco em língua de sinais, entretanto não estavam se referindo à Sign Writing, ou seja, 

ao sistema notacional de características gráficas que representa as unidades gestuais das 

línguas de sinais (STUMPF, 2004). Os professores desconhecem a existência do 

SignWriting e, quando se referiam à escrita e leitura e língua de sinais, estavam fazendo 

alusão à escrita do português produzida por surdos que não são fluentes nesta língua, ou 

seja, uma interlíngua que apresenta, geralmente, a estrutura da língua de sinais com 

vocabulário de língua portuguesa.   

Como os professores não têm acesso a cursos de libras, dependem 

exclusivamente dos TILS para se comunicar com seus alunos. Todavia, muitas vezes 

não existe este profissional na escola, como se pode inferir pelos depoimentos abaixo: 

“Às vezes não dispomos de intérprete, pois são poucas 

as profissionais existentes e muito disputadas pelas escolas” 

(Professora 3,  Escola A). 

“Falta intérpretes para eles, ficam nos olhando sem 

entender. O curso deveria ser gratuito e obrigatório para os 



professores que têm alunos surdos, todos têm os mesmos 

direitos” (Professora 5, escola A). 

Essa situação se reflete diretamente nos alunos, como já comentado, acarretando 

o alto índice de reprovação e de trocas de escola. A causa principal de troca de escola, 

de acordo com os alunos, é a falta de professores que saibam libras, tanto que a maioria 

dos entrevistados comentou que em suas escolas nunca tiveram professores que se 

comunicassem em língua de sinais. Como resultado direto, declararam que a escola não 

está ajudando a prepará-los para o futuro. Um dos alunos refere-se à escola como um 

local de pouca aprendizagem: “A escola é muito bagunçada, consigo entender pouco as 

aulas” (Homem, 19 anos). 

Com relação às escolas investigadas, percebe-se que estão pouco preparadas 

para dar condições adequadas de desenvolvimento linguístico às crianças surdas. Esta 

situação pode ser observada em escolas de inclusão nas quais não há consideração, de 

fato, às especificidades linguísticas concernentes à surdez. Situação similar encontrou 

Schneider (2006), por exemplo, que investigou o processo de inclusão de quatro 

crianças surdas na pré-escola no ensino regular em um município da região Norte do 

estado do Rio Grande do Sul. A autora analisou as experiências do surdo no cotidiano 

da sala de aula, as atitudes dos educadores perante o aluno surdo e as interações com 

colegas e professores, constatando que a comunicação entre as crianças surdas e os 

professores ouvintes baseava-se em apenas três palavras ou gestos: silêncio, positivo e 

não.  

Schneider (2006) salienta que duas dessas palavras denotam coerção, de tal 

modo que sempre que apareciam se destinavam a inibir as atitudes dos alunos. Os 

professores, nos momentos dos relatos de histórias lidas, quase sempre omitiam a 

participação dos alunos surdos, não os convidando para participar das atividades. 

Inclusive, algumas vezes outro colega lembrava isso às professoras. As posturas de 

professores e colegas diante dos alunos surdos, segundo a autora, denotam uma 

segregação explícita. Os alunos permanecem na escola regular recebendo uma educação 

que não lhes oferece as mesmas oportunidades dadas aos alunos ouvintes.  

O quadro investigado por Schneider (2006) reflete professores despreparados, 

visto que os que participaram da investigação não eram bilíngues, nem entendem a 

criança surda. A situação observada é apenas de ajustamento físico do aluno surdo. A 



falta de oportunidades linguísticas iguais a alunos surdos e ouvintes caracteriza o 

processo educativo, segundo a autora, como uma violência psíquica. 

A situação analisada por Schneider (2006) não é muito diferente do que ocorre 

em muitas escolas de inclusão, incluindo as duas escolas investigadas em Passo Fundo. 

Os professores participantes, bem como os gestores, sabem que estão despreparados e 

questionam a falta de apoio ao processo inclusivo: 

“Sentimos a necessidade de um comprometimento maior 

do estado em relação à falta de intérpretes, formação dos 

professores e informação sobre esta condição: a surdez” 

(Gestora, Escola B). 

“Penso que, como professora, devo estar sempre me 

preparando mais para efetuar um trabalho melhor a cada dia. 

O nosso sucesso depende do sucesso dos nossos alunos. É 

preciso ter consciência da nossa responsabilidade” (Professora 

3, Escola A). 

 Rego (2002) salienta que o tipo de trabalho desenvolvido na escola pode ter uma 

relação direta com as marcas que deixará no sujeito. Desse modo, cabe questionar ou 

alertar sobre o que está ocorrendo com os alunos surdos em inclusão no Planalto Médio 

Rio-Grandense. A escola para o surdo, acredita-se, não pode ser um simulacro da escola 

ouvinte, nem pode fazer com que ele se sinta como o “outro indesejado” (LEBEDEFF, 

2006) ou como o “outro que não fala”, ou o “outro que não aprende”, dentro da escola 

que é, supostamente, inclusiva.  

 

4. Considerações finais 

Os dois momentos da pesquisa realizada na Região do Planalto Médio Rio-

Grandense, abarcando Passo Fundo e entorno, expõem a fragilidade do processo de 

educação a que estão submetidos os alunos surdos nos diferentes níveis de ensino. Essa 

situação de fragilidade pode ser observada nas constatações derivadas do processo de 

investigação e da análise dos dados: 1) são imensas as dificuldades de aquisição e 

desenvolvimento de língua de sinais pelos alunos surdos em virtude da falta de 

interação com modelos linguísticos adequados; 2) ainda não ocorrem concursos 



públicos municipais e estaduais para a contratação de tradutores intérpretes de língua de 

sinais; 3) em muitos municípios são as organizações não governamentais que contratam 

os tradutores intérpretes de língua de sinais e os disponibilizam para os alunos; 4) em 

muitas escolas estaduais os tradutores intérpretes de língua de sinais são professores em 

desvio de função, perdendo vantagens no plano de carreira; 5) sabe-se que é 

praticamente inexistente o ensino de língua portuguesa na perspectiva de língua 

estrangeira, ou seja, surdos seguem sendo submetidos a um ensino de língua que se 

baseia em um alunado ouvinte; 6) as professoras que recebem alunos surdos 

desconhecem as singularidades da surdez no que se refere à língua, cultura, identidade, 

experiência visual, o que fragiliza a proposta pedagógica; 7) não há formação 

continuada para os professores que recebem alunos surdos em inclusão; 8) as 

professoras que recebem alunos surdos não sabem se comunicar com os surdos; 9) não 

existe a estrutura de apoio pedagógico para professores e alunos previstas na legislação; 

10) as escolas que incluem alunos surdos não possuem em sua grade curricular a língua 

brasileira de sinais como disciplina. O paradoxo é que os colegas ouvintes não sabem se 

comunicar com seu companheiro surdo, mas todos (surdos e ouvintes) devem aprender 

inglês como língua estrangeira. 

Essas são, possivelmente, algumas das razões que causam as dificuldades de 

escolarização dos surdos encontradas ainda hoje, não só no Planalto Rio-Grandense, 

mas em muitas escolas que incluem alunos surdos. Erting (2003) salienta que os baixos 

desempenhos acadêmicos de alunos surdos (quando comparados com alunos ouvintes) 

devem-se, principalmente, ao não acesso a um ambiente de aprendizagem pautado na 

experiência visual e ao não acesso ao currículo pela língua de sinais. Desse modo, 

percebe-se que no universo investigado o surdo está muito mais exposto a um ambiente 

que o conduz “naturalmente” ao fracasso escolar do que a um ambiente que realmente 

proporcione construção de conhecimentos e produção de sentidos. Os altos índices de 

reprovação e de trocas de escola dos alunos que participaram da pesquisa são elementos 

que podem corroborar esta constatação. 

A partir dos depoimentos dos três grupos participantes da pesquisa: gestores, 

professores e alunos, constatou-se, também, que ninguém está satisfeito com a 

condução do processo de inclusão, ou melhor, com a falta de condições para o processo 

de inclusão.  É necessário problematizar essa situação com familiares, comunidades 

surdas, ONGs e sistemas educacionais, a fim de reivindicar que a legislação brasileira 



que garante aos surdos direitos de acesso e permanência com qualidade na escola seja 

efetivamente cumprida e que os surdos possam ser protagonistas no processo de ensino-

aprendizagem. 
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