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RESUMO 
Neste artigo, considerando-se as perspectivas atuais do processo educacional inclusivo de 
pessoas com surdez, apresenta-se uma investigação de processos interativos e discursivos em 
uma sala de aula de surdos. Com base na observação participante (SPRADLEY, 1980), 
orientada pelos princípios da etnografia educacional (GEE, GREEN, 1998; GREEN, DIXON, 
1993; GREEN, DIXON, ZAHARLICK, 2001; 2005; CASTANHEIRA, 2004), identificaram-
se e se analisaram os padrões interativos e as práticas discursivas, constituídas pelo grupo ao 
longo da interação e constitutivas do mesmo. Os padrões interacionais (SCHULTZ; FLORIO; 
ERICKSON, 1982; CORSARO, 1981), discutidos neste artigo, evidenciaram que a diferença 
lingüística e cultural orienta a participação e influencia a criação e a apropriação das 
oportunidades de aprendizagem na turma de surdos. As análises realizadas evidenciaram, 
ainda, que a interação discursiva em Libras favorece a apropriação individual dos conteúdos 
escolares e a construção de entendimento comum das atividades pedagógicas propostas. 
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Introdução 

 

As mudanças históricas, a partir dos anos 1980, tais como o reconhecimento dos surdos como 

uma minoria lingüística e cultural, os estudos lingüísticos sobre as línguas de sinais (LS) e o 

paradigma inclusivo, proporcionaram a criação de novas propostas para a educação de surdos 

e fomentaram diversas ações no sistema educacional. A “educação especial” passou a ser 

debatida no sentido de se tornar um direito do cidadão e um dever do Estado, perdendo seu 

caráter meramente assistencialista e clínico, o que culminou num “redimensionamento de uma 

política de educação especial” em todo o Brasil. 

 

Em 1991, na tentativa de cumprir o disposto no Artigo 224, parágrafo I, inciso V, da 

Constituição Estadual de 19891, o Governo do Estado de Minas sancionou a Lei nº 10.379/91 

reconhecendo “oficialmente no Estado de Minas como meio de comunicação objetiva e de 

uso corrente, a linguagem gestual codificada na Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS”. 

Seguindo as definições da legislação, em 1992, a Diretoria de Educação Especial publicou 

uma instrução (001/92) que orientava acerca da escolarização do aluno com deficiência, 

                                                 
1 Esse inciso  d i z  que o  Es tado  deverá ,  em re l ação  à  inclusão  soci a l  d a  pessoa com defi c iênci a :  
“ implan t ar  s i s temas espec ia l i zados  de  comunicação  em es tabel ecimento ,  da  rede o fi c ia l  de  ens ino  
de  c idade-pó lo  r eg ional ,  d e  modo  a  a t ender  às  necess idades  educacionai s  e  socia is  do  por t ador  de  
de fi c iênci a  visual  ou  aud i t iva” .  



 

preferencialmente na rede regular de ensino. Em relação ao aluno surdo ou com deficiência 

auditiva (termos usados para se referir às pessoas com surdez), essa instrução estabeleceu que 

o professor desses alunos deveria dominar a Libras. 

 

Em 1996, o Governo Federal publicou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 

nº 9.394/96, que aborda, especificamente, no Capítulo V, a educação das pessoas com 

deficiência. Essa lei apontou para uma nova ação educacional fundamentada numa educação 

que fosse oferecida, preferencialmente, nas escolas comuns. A partir de então, observou-se o 

reconhecimento de que  

 
cada aluno requer diferentes estratégias pedagógicas, que lhes possibilitem o acesso 
à herança cultural, ao conhecimento socialmente construído e à vida produtiva, 
condições essenciais para a inclusão social e o pleno exercício da cidadania.2  

 

Contudo, o reconhecimento de que essas novas estratégias pedagógicas eram necessárias, ao 

lado de uma legislação específica3, não foi suficiente para dar conta dos desafios presentes na 

educação de surdos. Como agravante, estabeleceu-se que se deveria: 

 
[…] preparar os professores para lidar com a diversidade e distribuir os alunos com 
necessidades especiais nas turmas, evitando-se concentrá-los em uma única turma; 
estimulando a cooperação e solidariedade entre alunos.4 

  

Tal perspectiva, a priori, incontestável e adequada, desconsiderou a especificidade lingüística 

e cultural dos surdos. Nesse sentido, percebe-se que aquilo que deveria ser um avanço 

constituiu-se como barreira à interação. Visto que os surdos não poderiam ser reunidos em 

uma única turma que partilharia a identidade cultural e se comunicaria por meio da LS, tendo 

professores que conhecem sua realidade e que se esforçam em respeitar suas especificidades. 

Desde então, pode-se observar um movimento contrário às escolas especiais de surdos, assim 

como às turmas compostas somente por alunos surdos. Entretanto, turmas de surdos ainda 

persistem em várias cidades brasileiras, como é o caso de Belo Horizonte, local da pesquisa. 

 

                                                 
2 Di r e t r i zes  Naciona is  para  a  Educação  Especi a l  na  Educação  Básica .  MEC:  Conselho  Nacional  de  
Educação .  Bras í l ia ,  2001 .  p .7 .  
3 Lei  Federal  n º  7 .853 ,  de  24  de  ou tubro  de  1989/  Lei  Federal  n º  10 .098 ,  de  19  de  Dezembro  de  
2000/  Lei  Federal  n º  10 .436 ,  de  24  de  abr i l  de  2002/  Le i  Est adual  n º  10 .379 ,  de  10  de  janei ro  de  
1991/  Decreto  5 .626  de 22  de  dezembro  de  2005 .  
4 Ext r a ído  de  Educação :  const ru indo  um novo  tempo.  Governo  do  Estado  de Minas  Gerai s .  SEE/  
DESP/  Dire to r ia  da  Educação  Especi a l .  Parecer  n º .  424 /03 ,  Reso lução  451/03  –  Publ icação  no  
Minas  Gera is  de  02 /09 /2003 .  



 

Considerando-se o exposto acima, pergunta-se: Quais seriam as características de uma turma 

de surdos? Quais fatores justificariam sua constituição? Que contribuições essa turma poderia 

oferecer à educação de modo geral e à educação de surdos? Portanto, reconhecendo a 

singularidade lingüística e cultural dos surdos, decidiu-se investigar as características 

peculiares dessas turmas e suas possíveis contribuições à educação, assim como os fatores que 

afirmam e justificam sua constituição.  

 

O pano de fundo da formação das turmas de surdos em Belo Horizonte 

 

Diante da implantação do projeto Escola Plural, em 1995, das experiências advindas do 

projeto piloto “Integração de alunos surdos no Ensino Regular”, das propostas de educação 

inclusiva e dos novos estudos lingüísticos e culturais relacionados aos surdos e à sua língua, a 

Rede Municipal de Ensino (RME) de BH viu-se desafiada a repensar a educação de seus 

alunos surdos, aprofundando as discussões concernentes à aquisição da LS e ao aprendizado 

do português escrito como segunda língua. 

 

Como resultado dessa reflexão, a RME optou pela implantação de uma proposta bilíngüe nas 

escolas comuns, com turmas compostas de 8 a 25 alunos surdos. A primeira escola a 

participar dessa proposta, em 2002, foi o Colégio Imaco, seguida por diversas outras em toda 

cidade. Essa proposta bilíngüe conta, no 1º e 2º ciclos, com professores sinalizadores que 

ministram as aulas em Libras e, a partir do 3º ciclo, com a presença de profissionais 

intérpretes de Libras-Português (ILS), sempre que necessário, sendo que, nos três ciclos 

conta-se com a presença e atuação de surdos instrutores de Libras. 

 

Nessa reestruturação da educação de surdos, por meio de uma perspectiva bilíngüe, a RME 

considerou: 

 
− os princípios da Escola Plural, da educação inclusiva; 
− a importância da socialização entre surdos e ouvintes, contemplada no projeto 

político pedagógico da escola; 
− a criação de oportunidades para que a pessoa surda tenha acesso ao aprendizado 

da língua portuguesa escrita e ao aprendizado da Libras, concomitantemente; 
− os recursos pedagógicos adequados e necessários ao processo ensino-

aprendizagem do alunado em questão; 
− a exploração do potencial do aluno considerando suas peculiaridades, ritmos e a 

forma que a pessoa surda constrói o conhecimento; 
− a possibilidade da escola de conviver com a diversidade humana, criando 

condições facilitadoras entre a comunidade surda e a ouvinte; 



 

− a contratação de instrutores de Libras para atuarem nas escolas municipais onde 
estiver sendo desenvolvido o projeto; 

− a contratação de intérpretes de Libras para atuar nas turmas de 3º ciclo quando 
necessários. 

− a proposta de formação específica para os profissionais que lidam com esse 
público através de acompanhamento sistemático das escolas, oferta de cursos de 
Libras e contratação de assessoria.5 

 
 
Observou-se, desde então, a construção de novas perspectivas na educação de surdos, as quais 

se fundamentam numa perspectiva sócio-antropológica da surdez. Essa nova perspectiva, 

oposta aos princípios estabelecidos pela visão clínico-terapêutica, demonstra as mudanças que 

os estudos lingüísticos, culturais e surdos proporcionaram ao campo educacional construindo 

a base para a implantação de novas propostas educacionais, as quais foram denominadas 

bilíngües. 

 

Atualmente, várias são as escolas da RME que possuem alunos surdos e/ ou com deficiência 

auditiva6. Ao contrário do que ocorria anteriormente, na atualidade grande parte dos surdos 

não estão em escolas especiais, mas presentes em várias escolas comuns, tanto em salas 

mistas, com surdos e ouvintes, quanto no que se conhece como sendo “classes especiais” ou 

só de surdos.  

 

Assim como a RME, a Rede Estadual de Ensino de Minas (REE), executou várias ações 

voltadas à educação de surdos. Visando aperfeiçoar o sistema educacional, o governo estadual 

idealizou e realizou diversos projetos de uma escola para todos. A REE iniciou, em meados da 

década de 1990, um projeto-piloto que encaminhava os surdos que concluíam a 4ª série na 

Escola Estadual de Educação Especial Francisco Sales para a Escola Estadual José Bonifácio 

– para cursarem da 5ª a 8ª série – e, logo depois de concluírem o Ensino Fundamental, para a 

Escola Estadual Maurício Murgel para cursarem o Ensino Médio. Esse projeto fez com que as 

escolas José Bonifácio e Maurício Murgel, escolas comuns, concentrassem um número 

considerável de alunos surdos e se tornassem referências da comunidade surda.  

 

                                                 
5 Esses  pon tos  fo ram dest acados  pe lo  Núcleo  de  Inclusão  da  SMED,  r esponsáve l  pelos  a lunos  
surdos ,  como  essenc ia i s  à  implan t ação  da  a tual  p roposta  educacional  b i l íngüe  que de fendem.  Eles  
es t ão  regi s t r ados  da  fo rma que  fo ram enviados  por  e-mai l  sob  o  t í tu lo  “Nes ta  rees t ru tu ração  a  
Rede  Municipal  de  Educação  cons idera” .  
6 Note  que  aqu i  e s t amos u sando  os  t ermos “surdo” e  “pessoa com def i c iênci a  aud i t i va”  den t ro  da  
perspec t iva  sócio -an t ropológica .  Assim,  os  surdos  ser i am aque les  que u sam a  LS e  se  iden t i f icam 
cu l tu ra lmente  com a  comunidade surda,  e  a s  pessoas  com defi c i ênci a  aud i t iva  ser iam aquelas  que  
re j e i t am a  LS e  buscam iden t i f i cação  com a sociedade ouvin t e .  



 

Devido a alguns fatores peculiares, tais como a presença de poucos ILS e o grande número de 

surdos matriculados em uma mesma série, a Escola Estadual José Bonifácio viu-se obrigada a 

formar turmas só de alunos surdos. Os professores dessa escola defenderam a idéia de que 

essas turmas eram melhores que as turmas mistas argumentando que eles podiam preparar 

aulas direcionadas aos surdos, atender melhor às demandas apresentadas pelos alunos e seguir 

o seu ritmo. Desde então, a escola preferiu formar salas só de alunos surdos afirmando que 

nessas salas os alunos têm um aproveitamento melhor do que em turmas mistas, chamadas 

também de inclusivas. A situação dessa escola é atípica, pois as turmas só de surdos são 

comuns somente nos primeiros anos do ensino fundamental, tanto na REE quanto na RME. A 

partir da 5ª série ou do terceiro ciclo é normal que os alunos surdos participem de salas 

mistas. 

 

A REE, assim como a RME, tem um número considerável de surdos matriculados em seus 

diversos níveis de ensino, desde a creche até o Ensino Médio. Diferentemente da RME, ela 

possui uma escola especial, Francisco Sales, que atende somente alunos surdos da creche à 

quarta série, no diurno, e Jovens e Adultos no noturno. 

 

A caracterização da pesquisa: foco da investigação e metodologia 

 

Como apresentado acima, as diversas mudanças da segunda metade do século XX 

possibilitaram que, por todo o território nacional, o atual processo de ensino-aprendizagem 

dos surdos fosse oferecido, prioritariamente, em Libras. Nas escolas comuns, tanto da REE 

quanto da RME de Belo Horizonte, por exemplo, a Libras está sendo ofertada aos professores 

e, como disciplina escolar, aos alunos surdos e ouvintes. Além disso, tem sido comum a 

formação de salas de aula compostas somente por surdos, principalmente, nos primeiros anos 

do ensino fundamental. 

 

É importante destacar que, em algumas escolas, que não disponibilizam ILS nos primeiros 

anos do Ensino Fundamental, os professores das turmas em que há alunos surdos vêem-se 

desafiados a aprender, muitas vezes, num curto período, uma nova língua de modalidade 

diferente da que estão habituados, a Libras. Como o aprendizado de outra língua não é 

simples e muito menos instantâneo, esses professores, na maioria dos casos, assumem as salas 

de surdos sem serem fluentes na Libras e sem um amplo conhecimento sobre a especificidade 

dos alunos.  



 

 

Vale destacar que nas salas de aula compostas somente por alunos surdos com professores 

que usam a Libras, pode-se observar o processo de ensino-aprendizagem sendo configurado a 

partir de um contexto diferente daqueles formados por alunos surdos e ouvintes com um 

professor e um ILS. Nesse espaço, a interação comunicativa entre os professores e alunos 

torna-se direta, ao contrário do que freqüentemente ocorre, por exemplo, em salas com 

professores que desconhecem a LS e são auxiliados por ILS. 

 

Na pesquisa, considerou-se que as oportunidades de aprendizagem e participação estão 

diretamente vinculadas ao processo de comunicação, à interação entre os participantes da sala 

de aula. As maneiras de se vivenciar essas situações é constitutiva das oportunidades de 

aprendizagem e participação e direcionarão a forma pela qual os interlocutores se apropriam 

delas (GREEN & DIXON, 1994; GEE & GREEN, 1998; CASTANHEIRA, 2004; GREEN, 

DIXON & ZAHARLICK, 2005; GREEN, DIXON & CASTANHEIRA, 2007). 

 

Portanto, para se investigar a sala de aula de surdos observou-se o processo de produção e 

apropriação de conhecimentos, dito de outro modo, examinou-se como alunos surdos e 

professor ouvinte, com níveis de competência diferenciados no domínio da Libras e da LP, 

vivenciam situações cotidianas da sala de aula. Considerou-se que era essencial que se 

compreendesse como o cotidiano da sala de aula de surdos era discursivamente construído, 

pelos alunos surdos e pelos professores ouvintes, através de suas interações verbais e não-

verbais. Para que, assim, fosse possível analisar como esse “cotidiano” interferiu nas 

oportunidades dos alunos de terem acesso a informações, saberes e atividades variadas; e 

também de produzirem conhecimento em sala de aula. Dito de outro modo, como o 

“cotidiano” da sala de aula de surdos, construído discursivamente, constitui as oportunidades 

de aprendizagem e participação (GREEN & DIXON, 1993, p.231). Então, com essas 

orientações definidas procedeu-se à escolha de uma escola e, conseqüentemente, de uma sala 

de aula de surdos em que se concentraria a observação participante (SPRADLEY, 1980) e a 

coleta de dados. 

 

Os critérios utilizados para seleção da escola e, conseqüentemente, da sala de aula como o 

locus em que se coletariam os dados para a pesquisa foram: (1) ser uma escola pública e 

comum, municipal ou estadual; (2) ter a presença de um número considerável de alunos 

surdos; (3) ter experiência de mais de 3 anos na educação de surdos; (4) contar com a 



 

presença do instrutor surdo de Libras; (5) adotar uma proposta educacional bilíngüe; (6) 

possuir salas de aulas do Ensino Fundamental compostas somente por alunos surdos; (7) 

contar com professores que ministram as aulas em Libras sem o ILS.  

 

Os critérios elencados acima foram pensados com o objetivo de garantir que a pesquisa fosse 

realizada numa sala de aula de surdos fluentes em Libras que contassem com um(a) 

professor(a) que dominasse a Libras e a valorizasse como língua e não simplesmente como 

um recurso para o ensino da LP e para o acesso aos conteúdos escolares. Portanto, para que se 

conseguisse isso, era necessário também que a escola não estivesse iniciando seu trabalho 

com surdos, mas que já tivesse uma política de inclusão e educação bilíngüe de surdos 

implantada e em funcionamento.  

 

A sala de aula selecionada faz parte da realidade apresentada anteriormente, e está em uma 

escola comum que cumpre os critérios acima descritos. Essa escola começou a receber alunos 

surdos a partir de 2003, desde então possui algumas salas só de surdos, assim como salas de 

surdos e ouvintes. A sala de aula que é o locus da pesquisa é composta por 13 alunos surdos – 

9 homens e 4 mulheres.7 Essa sala de aula é do terceiro ano do segundo ciclo, quinta série, do 

ensino fundamental e conta com a presença de professores que sabem Libras.  

 

Com o objetivo de se conhecer a dinâmica de funcionamento da sala de aula, suas 

regularidades e princípios, observou-se, durante o período de imersão e coleta de dados: (1) 

como os alunos e professores organizavam suas atividades diárias, (2) como interagiam 

durante os diálogos, (3) como lidavam com as atividades propostas, (4) como usavam seus 

materiais escolares, (5) como se utilizavam do e organizavam o espaço da sala de aula e (6) 

como lidavam com e usavam a Libras e a LP. Observando-se esses aspectos e visando à 

compreensão do contexto da sala de aula, decidiu-se estabelecer algumas perguntas: o que os 

participantes da sala de aula estão fazendo; quem pode fazer ou dizer o quê; com quem ou 

para quem; quando fazem o que fazem; onde e por que o fazem; com quais propósitos o 

fazem; sob quais condições e com que resultados (ERICKSON & SHULTZ, 1981; COLLINS 

& GREEN, 1992; CASTANHEIRA, 2004, p.66). 

 

                                                 
7 É  impor t an te  e scla recer  que a  pesqu isa  in ic iou- se  no  ano  l e t i vo  de  2007 ,  no  mês de  março ,  e  que  
perdurou  a té  o  mês  de  maio  de  2008 .  Como alguns  a lunos  mudaram de tu rma ( sa í ram t r ês  a lunos  e  
chegaram dois)  decid iu- se  considerar  a  tu rma do  pr imei ro  semest r e  de  2008 ,  po is  os  dados  
represen tados  e  anal i sados  aqu i  são  desse  pe r íodo .   



 

Os dados coletados foram registrados através de (1) filmagens e (2) anotações de campo. As 

filmagens foram feitas com o intuito de garantir as releituras sucessivas do cotidiano da sala 

de aula, a segurança na análise interpretativa dos dados e o maior entendimento da 

complexidade que constitui a sala de aula de surdos. E as notas de campo tiveram como 

objetivo registrar as situações vividas na turma e as conversas informais, assim como as 

percepções, inferências e comentários do pesquisador, para posteriores consultas. 

 

Em relação aos alunos da turma, pode-se afirmar que eles se comunicam bem em Libras e que 

compreendem e participam das atividades propostas. Com exceção de uma aluna que possui, 

além da surdez, uma deficiência, inata ou adquirida, que a impediu de desenvolver a Libras, o 

que interfere significativamente na compreensão das atividades desenvolvidas em sala de aula 

e em sua participação nelas.  

 

A partir do contato com a turma, pôde-se notar que há uma língua na sala de aula e uma 

língua da sala de aula (LIN, 1993). Existem a presença e o uso da Libras e da LP no contexto 

da sala de aula, ao mesmo tempo em que existe uma língua da sala de aula, a qual se 

manifesta de diferentes formas: (1) através de alguns sinais criados pelos participantes da sala 

de aula, os quais somente tem significado no interior do grupo; (2) por meio de sinais que 

assumem um uso específico recebendo uma outra conotação e significado que só pode ser 

compreendido por aqueles que participam do grupo; (3) através de um híbrido de Libras com 

LP (e até mesmo com outros símbolos) que, em sua forma escrita, recebe uma estrutura e 

organização diferentes das da língua padrão, só podendo ser compreendida contrastando-se 

Libras e LP. As características de uma língua na e da sala de aula permitiram que se 

observasse como as relações que são estabelecidas com a “língua e seus usos” interferem na 

interação e definem alguns critérios e expectativas dos usos da Libras, da LP e de suas 

variações e híbridos.  

 

O período de coleta de dados permitiu que se observasse e conhecesse um pouco da trajetória 

pessoal e escolar de cada aluno. Essas trajetórias, sem dúvida, influenciam a relação que o 

aluno estabelece com o grupo, com a professora, com a Libras, com a LP e, também, com o 

ambiente escolar e com o processo de ensino-aprendizagem. É importante destacar que o 

conhecimento da trajetória de cada um deles deu-se através das conversas informais, com eles 

e com a professora regente, e de uma entrevista semi-estruturada realizada com cada um e 

com sua professora.  



 

 

Durante as entrevistas, vários alunos afirmam que preferem estudar somente com alunos 

surdos e que é melhor ter uma professora que usa a LS do que um ILS. Somente um aluno 

afirmou que prefere estudar com os ouvintes. É interessante notar que ele é um surdo 

oralizado-sinalizador que se comunica bem em LP e que, inclusive, consegue interagir bem 

com ouvintes, pois é capaz, segundo ele mesmo, de ouvir um pouco e, com o apoio da leitura 

labial, discriminar bem algumas falas. 

 

Pode-se considerar que os alunos assumem uma posição contrária à convivência com 

ouvintes, numa mesma turma, por questões relativas à identificação cultural. Um dos critérios 

para ser aceito no grupo parece ser o fato de ser surdo, no sentido cultural que é dado ao 

termo, ou seja, ser usuário da LS e partilhar de maneiras de ser, agir e pensar específicas da 

comunidade surda. Essa postura de reafirmação de uma identidade cultural ou de um Deaf 

Pride evidencia a presença na sala de aula da atual militância da comunidade surda em prol da 

garantia de seus direitos legais e de suas conquistas históricas, políticas, ideológicas e sociais.  

 

Em nenhum momento, os alunos colocaram-se como deficientes, anormais ou coitadinhos. Ao 

contrário, lidam com a surdez com muita naturalidade, como parte constituinte de si mesmos. 

Em alguns momentos, pode-se inclusive perceber nitidamente o orgulho em ser surdo (Deaf 

Pride). Eles se vêem como alunos normais, assim como quaisquer outros, e se identificam 

diretamente com seus pares. A única diferença que ressaltam, em relação aos ouvintes, está 

ligada ao fato de que ainda não dominam plenamente a LP. Vale dizer que, às vezes, alguns 

alunos também destacaram o fato de ainda não dominarem a Libras “plenamente”. 

 

Os padrões interacionais: análise, resultados e apontamentos 

 

Sabe-se que, ao interagirem, os membros de um grupo constituem modos de agir, avaliar e 

entender, por exemplo, que pautam suas atitudes e guiam suas ações, assim como a sua forma 

de interpretar as ações dos demais participantes do grupo (COLLINS & GREEN, 1992; 

GREEN & DIXON, 1994; GEE & GREEN, 1998; CASTANHEIRA, 2004; GREEN, DIXON 

& ZAHARLICK, 2001; 2005). No dia-a-dia da turma, pôde-se observar como esses padrões 

iam sendo (trans)formados e (re)significados e, também, como eles alimentavam 

determinadas posturas e direcionavam certas ações. Os padrões interacionais, apresentados 

abaixo, foram identificados por meio da observação das ações dos alunos e da professora e 



 

das práticas sociais que construíam através de eventos, e, também, da análise de suas ações e 

interações, uns com os outros, durante o cotidiano da sala de aula. 

 

Schultz, Florio e Erickson (1982) identificam e analisam padrões interacionais através da 

concepção de estruturas de participação, as quais são consideradas como “padrões 

estabelecidos na distribuição de direitos e obrigações interacionais entre todos os membros 

que estão vivenciando juntos uma situação social” (PHILIPS, 1972 apud SCHULTZ; 

FLORIO; ERICKSON, 1982, p.94)8. Segundo os autores, para participarem no contexto da 

sala de aula, professores e alunos têm que aprender a operar de acordo com as estruturas de 

participação que vão se delineando conforme os padrões interacionais que são estabelecidos 

pelo grupo (SCHULTZ; FLORIO; ERICKSON, 1982).  

 

Considerando isso, pode-se afirmar que algumas dificuldades em se apropriar das 

oportunidades de aprendizagem e participação, em sala de aula, são causadas por diferenças 

culturais existentes entre os padrões interacionais e estruturas de expectativas propostas pela 

escola e os apresentados na sala de aula pela professora, bem como entre esses e aqueles 

trazidos à turma pelos alunos de acordo com seus diferentes esquemas conceituais. Vale 

destacar que essas situações sociais vividas em sala de aula constituem-se através de 

estruturas de expectativas e participação, e que quaisquer discrepâncias entre os esquemas 

conceituais provoca uma diferenciação dos enquadres de referência do grupo, ocasionando 

possíveis situações sociais marcadas lingüística e culturalmente. 

 

O uso da Libras 

 

Em diversos momentos do cotidiano da sala de aula, por exemplo, pôde-se observar que um 

dos padrões interacionais da turma é o uso constante da Libras. Quando o aluno que era surdo 

oralizado-sinalizador se comunicava com a professora oralmente, os demais alunos da turma o 

advertiam relembrando-o que ele deveria usar a LS, pois estava em um grupo de surdos. Até 

mesmo a professora, por diversas vezes, o advertia, dizendo: “temos que falar em sinais, 

respeitar os seus colegas”. Falar oralmente na turma significava transgredir uma norma do 

grupo, pois o uso oral da LP exclui os demais alunos surdos como possíveis interlocutores, 

fato que reafirma a Libras como língua oficial do grupo.  

                                                 
8  No  texto  o r iginal  “[…]  pat te rns  in  the  a l loca t ion  of in te ract ional  r i gh ts  and  ob l igat ion s  among 
al l  th e  members  who  were  enact ing a  socia l  occas ion  togethe r  […]” 



 

 

Esses momentos de advertência são culturalmente marcados e remetem ao conceito de pontos 

relevantes (rich points) proposto por Agar (1994 apud GREEN; DIXON; ZAHARLIC, 2005). 

Observou-se que os alunos da turma consideram que a compreensão do que está acontecendo 

durante sua interação na sala de aula depende, fundamentalmente, de o uso constante da 

Libras. Nesses momentos de diferenciação nos enquadres de referência, “as práticas e fontes 

culturais que os membros delineiam tornam-se visíveis em seus esforços para a manutenção 

da participação” (GREEN; DIXON; ZAHARLIC, 2005, p.40). 

 

A reação ao uso da LP oral tornava visíveis esses esforços do grupo para manutenção da 

participação e evidencia o fato que a utilização da LP oral, pela professora e por esse aluno, 

excluía os demais alunos da possibilidade de entendimento, interpretação ou participação na 

interação, pois eles não conseguiam acompanhar o que estava sendo dito oralmente. Assim 

esse uso da LP oral ratificava uma prática, um padrão interacional, do grupo. Vale ressaltar 

que, por diversas vezes, os alunos chamaram a atenção da professora por estar fazendo 

comentários oralmente com o pesquisador. A expectativa do grupo é que seus membros 

utilizem a LS, norma essencial para a participação no cotidiano da sala de aula de surdos. 

 

Disposição espacial da sala e movimentação dos alunos 

 

Dois outros padrões interacionais foram observados na sala de aula pesquisada. Ambos estão 

relacionados à modalidade espaço-visual da língua que os participantes da turma utilizam, a 

Libras, e relacionam-se, respectivamente, à disposição espacial da sala e à movimentação dos 

alunos durante as aulas. Embora esses padrões possam também ser notados em outras salas de 

aula, inclusive de ouvintes, na sala de aula de surdos eles têm razões e motivações diferentes 

daquelas que são comumente vistas nas demais turmas.  

 

Pôde-se verificar, durante o período de observação participante, que diariamente os alunos 

surdos, junto a sua professora, organizavam, antes do início das aulas, as carteiras em 

semicírculo. Acredita-se que essa disposição espacial pode ser vista como um padrão 

interacional na medida em que ela se torna um requisito indispensável ao funcionamento do 

grupo, ou seja, à equalização das possibilidades de se “envolver” nos diálogos travados entre 

os participantes da sala de aula. Por ser a Libras uma língua de modalidade espaço-visual, é 

indispensável que aquele que sinaliza esteja diante de seus interlocutores, ou seja, sendo visto 



 

por todos aqueles que precisam “ouvi-lo”. A organização tradicional, carteira atrás de carteira, 

pode inviabilizar o funcionamento dessa sala de aula, já que atrapalha a interação direta e 

imediata entre os participantes do grupo. Dito de outro modo, para que todos da sala de surdos 

se “escutem”, ao mesmo tempo, é necessário que todos estejam se vendo. 

 

É interessante notar que, ao contrário do que ocorre nas turmas de surdos, na sala de aula de 

ouvintes não é necessário que eles se organizem em semicírculo para serem capazes de ouvir 

o diálogo uns dos outros ou falar de forma que todos da sala possam ouvir ao mesmo tempo. 

Assim, nas salas de ouvintes, a disposição das carteiras em semicírculo torna-se mais uma 

opção do que uma condição necessária à viabilização da interação efetiva de todo o grupo.  

 

A sala de aula estava diariamente organizada da seguinte maneira: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1 – Mapa da sala de aula pesquisada 

 

Nessa disposição espacial, os alunos alternavam-se freqüentemente, de acordo com o horário 

em que chegavam à sala, ou segundo algum interesse ou preocupação daquele dia específico 

ou, até mesmo, em razão de alguma situação momentânea. Considerando-se a organização 

espacial da sala e a circulação dos alunos durante as aulas, decidiu-se posicionar a filmadora 

sobre um tripé em um local estratégico. Optou-se por um local que (1) proporcionasse uma 

visão mais ampla da turma como um todo e que (2) não atrapalhasse a circulação dos alunos 

na sala. Vale esclarecer que o uso de somente uma câmera já produz certo recorte da sala de 

aula e evidencia as escolhas do pesquisador durante a filmagem, pois, por diversas vezes, 

focar um determinado espaço interacional era deixar de filmar algumas outras interações que 

estavam ocorrendo simultaneamente. 

 



 

 

O espaço da frente da sala e o quadro 

 

Outra característica da sala de aula que pode ser considerada um padrão interacional é a 

utilização do espaço da frente da sala e do quadro-negro. Os alunos se deslocam de seus 

lugares ao quadro com muita freqüência. É importante explicar que a utilização do quadro era 

feita pelos alunos, não somente com o objetivo de resolver os exercícios propostos à turma, 

mas, principalmente, como um recurso de apoio lingüístico. Qualquer dúvida em relação ao 

vocabulário e à estruturação da Libras ou da LP era logo esclarecida pelos alunos através da 

utilização do quadro.  

 

Assim, era comum durante as aulas o trajeto dos alunos de sua carteira ao quadro e do quadro 

a sua carteira. O espaço à frente da sala e o quadro não são de uso exclusivo da professora, 

mas sim do grupo. Qualquer aspecto considerado por algum dos alunos como relevante ao 

grupo fazia com que ele se dirigisse ao quadro ou, em algumas situações, somente à frente da 

sala, mesmo que sem a necessidade de se utilizar o quadro. Qualquer participante da sala de 

aula que deseja compartilhar um assunto de interesse do grupo pode, a qualquer momento, 

dirigir-se à frente da sala e utilizar o quadro. Quando algum aluno está falando algo que o 

grupo considera importante, o próprio grupo solicita que esse aluno vá à frente.  

 

É importante que se observe que o espaço da frente da sala é o espaço mais visível para todo o 

grupo e, além disso, sempre que for necessário recorrer ou utilizar a LP, pode-se registrá-la 

imediatamente no quadro. Esse espaço junto ao quadro permite que as duas línguas sejam 

utilizadas e vistas por todos: a LP, em sua forma escrita no quadro, e a Libras. Nessa sala, 

utilizar o espaço próximo ao quadro ou o próprio quadro significa compartilhar com todos da 

turma informações e conhecimentos. Talvez essa necessidade de socializarem as informações, 

de permitir que elas sejam vistas por todos, esteja ligada ao fato de que a maioria dos surdos 

não consegue, em seu dia-a-dia, ter acesso a muitas informações, visto que muitas 

informações são veiculadas de forma oral-auditiva e que a compreensão das informações 

disponibilizadas de forma escrita exigem, para serem compreendidas, o domínio da LP. 

 

Considerações Finais 

 



 

A observação do cotidiano da sala de aula permitiu que se percebessem as negociações de 

significados, as definições de normas e expectativas, papéis e relacionamentos, direitos e 

obrigações para o pertencimento ao grupo, assim como para a participação no mesmo 

(GREEN, DIXON, ZAHARLICK, 2005, p.30; GREEN, DIXON, CASTANHEIRA, 2007, 

p.8; CASTANHEIRA, 2004, p.89). A compreensão do que significa ser aluno e/ ou professor 

no grupo, junto às funções estabelecidas para cada um, permitiu que se identificassem 

algumas características intrínsecas ao grupo e, também, alguns padrões interacionais 

orientadores da participação e influenciadores da criação e da apropriação das oportunidades 

de aprendizagem no grupo (SCHULTZ; FLORIO; ERICKSON, 1982; CORSARO, 1981). 

 

Essa observação participante (SPRADLEY, 1980) orientada pelos princípios da etnografia 

educacional (GEE, GREEN, 1998; GREEN, DIXON, 1993; GREEN, DIXON, 

ZAHARLICK, 2001; 2005; CASTANHEIRA, 2004) foi importante para que se construísse 

uma pesquisa a partir do ponto de vista dos participantes da turma investigada e, também, 

para a produção de uma descrição contextualizada, capaz de relacionar os padrões interativos 

e as práticas discursivas, constituídas pelo grupo ao longo da interação e constitutivas do 

mesmo, às oportunidades coletivas de aprendizagem e participação vivenciadas no e pelo 

grupo. 

 

A identificação desses padrões interacionais pode contribuir para a formação e a atuação dos 

professores à medida que proporciona outro olhar sobre a sala de aula de surdos. 

Considerando-se a (1) organização espacial da sala de aula, pode-se concluir que a sala de 

surdos precisa ser organizada de forma que todos se vejam. A organização tradicional, 

carteiras enfileiradas, limita a interação dos surdos em sala de aula, uma vez que os 

impossibilita de “ouvir” aquilo que os colegas que estão atrás, por exemplo, falam. Quanto 

mais amplo for o campo de visão dos alunos surdos na sala de aula, maior será a sua 

possibilidade de interagir com seus pares e, conseqüentemente, de vivenciar oportunidades de 

aprendizagem e participação. Além disso, para interagir com os alunos surdos e observar as 

diversas pistas verbais e não-verbais dadas por eles durante as aulas, a professora precisa 

manter-se atenta as diversas ações e falas dos alunos, as quais exigem dela um contato visual 

constante. 

 

A análise dos dados também evidenciou que os alunos surdos, nessa sala de aula, interagem 

constantemente, cooperando uns com os outros e compartilhando conhecimentos lingüísticos, 



 

culturais e escolares. Essa interação dá-se através da Libras. O (2) uso da Libras pelos 

participantes da sala de aula possibilita que as interações sejam de fato significativas já que os 

participantes podem ser incluídos na conversação por meio do uso de uma língua a que todos 

podem ter acesso, ao contrário do que ocorre em turmas mistas e em turmas onde atuam 

professores que não são usuários da LS.  

 

A importância do uso da Libras, como uma das condições para ser membro do grupo, foi 

ressaltada em diversos momentos da coleta e análise de dados, visto que o português oral não 

poderia ser utilizado no espaço da sala de aula. Quando um dos alunos da turma, por exemplo, 

interagia em LP oral com a professora, ele criava um outro enquadre interativo, o qual não 

permitia que a turma entendesse o que estava sendo definido no diálogo, suscitando uma 

reação contrária ao uso da LP oral. Na verdade, somente poderia circular livremente na sala a 

LP em sua forma escrita, ou seja, nos cadernos, cartazes, mapas, livros e no quadro.  

 

O (3) espaço próximo ao quadro e (4) o quadro são utilizados pelos participantes da sala de 

aula como o “lugar” da socialização de informações e conhecimentos. Aquilo que é 

considerado importante para todo o grupo é feito em frente ao quadro ou é registrado nele. O 

espaço da frente da sala é o espaço mais visível para todo o grupo e, além disso, as dúvidas da 

LP podem ser registradas no quadro. Esse espaço permite que as duas línguas sejam utilizadas 

e vistas por todos: a LP, registrada no quadro, e a Libras, sinalizada. 

 

Na sala de aula composta apenas de alunos surdos, não basta somente tentar oferecer os 

conteúdos em Libras ou recorrer a LP escrita como forma de comunicação. É necessário 

superar as incompreensões decorrentes da diversidade sócio-lingüístico-cultural, por exemplo, 

para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça. Nessas turmas, o professor é desafiado 

a ampliar o uso de recursos e estratégias (didáticas, comunicativas, visuais etc.) capazes de 

possibilitar a construção de um entendimento comum dos objetivos e das formas de 

participação nas atividades pedagógicas a serem desenvolvidas em sala de aula. Embora a sala 

de surdos, com professor fluente em Libras, não garanta o sucesso escolar dos alunos surdos, 

ela favorece a interação e o processo de produção e apropriação dos conhecimentos. 

 

Em suma, os aspectos analisados na pesquisa são extremamente importantes para a 

compreensão da construção das oportunidades de aprendizagem em sala de aula, oferecendo 

uma nova possibilidade de entendimento do processo de ensino-aprendizagem dos surdos em 



 

Libras, em contraposição aos processos fundamentados na LP e amparados pela presença do 

ILS em salas mistas. A pesquisa também evidenciou que a interação em LS, em uma sala de 

aula composta somente de surdos e professora usuária de Libras, favorece a construção e 

apropriação das oportunidades coletivas de aprendizagem e participação, bem como a 

construção de um entendimento comum das atividades a serem desenvolvidas em sala.  
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