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Resumo 

 

A realização da nossa pesquisa teve início no ano de 2020, porém por motivo da 

pandemia só foi concluída e apresentada em 2021, ela tem como objetivo 

investigar a trajetória escolar de uma aluna surda na sala regular de ensino da 

rede pública municipal, bem como averiguar se a educação inclusiva está sendo 

ofertada e, as dificuldades enfrentadas por ela e pelos seus professores no 

cotidiano escolar. Analisar se é ofertado o ensino da Libras, a atuação do tradutor 

intérprete da língua de sinais, se os docentes possuem formação específica, se 

são utilizados metodologias e recursos apropriados e pesquisar tecnologias 

assistivas digitais que facilitem a socialização e o processo de ensino-

aprendizagem, que proporcione a acessibilidade. Para a realização da mesma, 

priorizou-se o método Estudo de Caso com abordagem quali-quantitativa, tendo 

como campo de estudo a Escola Municipal Antônio Buarque Bandeira, localizada 

na cidade de Japaratinga-AL. Os dados foram coletados por meio de análise 

documental, entrevista presencial e através de formulários online e pesquisas na 

internet. Foram entrevistados oito professores que lecionam a aluna surda foco 

da pesquisa, a responsável pela aluna, o secretário de educação, a gestora da 

escola e a própria aluna. A pesquisa está fundamentada em LACERDA (2009), 

GALVÃO (2009), (RODRIGUES, 2008), GESSER (2016), UNESCO (1994) e nas 

Leis no que diz respeito aos direitos da pessoa com deficiência vigentes no 

Brasil. 

 

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Tecnologia Assistiva. Libras. Aluno surdo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Apresentamos uma breve trajetória da educação de surdos, os principais fatos 

históricos ao longo dos anos e as leis que foram criadas para contribuir para a 

conquista dos direitos da pessoa surda, promovendo sua independência e pleno 

exercício da cidadania.  

Esta pesquisa foi realizada com uma aluna surda do 8º ano do Ensino 

Fundamental II, de convívio familiar de ouvintes. Onde faz-se necessário o 

desenvolvimento da língua de sinais para que esta menina possa entender o que 

estava sendo trabalhado. Na escola a aluna tem direito ao auxílio do Tradutor 

Intérprete de Língua de Sinais (TILS) que deverá ser a ponte para a comunicação 

e socialização entre a surda e os ouvintes, para mediar o entendimento e a 

compreensão dos conteúdos trabalhados na série em que frequenta. Também 

em contra turno terá que ser ofertado atendimento em SRMS (Sala de Recurso 

Multifuncional da Surdez), onde é adequado ser trabalhadas todas as áreas 

defasadas para contribuir com sua aprendizagem. Nosso objetivo é verificar se 

a aluna teve o atendimento especializado nas escolas que frequentou desde a 

infância até os dias atuais; analisar se há no município professores bilíngues, 

tradutores-intérpretes de língua de sinais (Libras/Português) (TILS), até que 

ponto a tecnologia assistiva digital pode auxiliar na promoção da educação 

inclusiva, e explorar as dificuldades encontradas por professores e a aluna surda 

no cotidiano escolar.  

 Trataremos no primeiro capítulo sobre a educação dos surdos no Brasil, 

e um breve histórico. No segundo capítulo, abordaremos a Libras na educação 

dos surdos e o papel do Tradutor Intérprete de Língua de Sinais (TILS) e o 

terceiro capítulo, trouxemos a educação inclusiva e as Tecnologias Assistivas 

Digitais, onde destacamos os aplicativos tradutores de Libras/Português: Hand 

Talk, o VLIBRAS, CineAcesso, Rybená, Senai Libras, Spread Signs, Librário, TV 

INES, Quiz de Libras, Libras-Português Silabário, Sinalário, ICOM e StorySign. 

O quarto capítulo traz nosso estudo de caso, a metodologia que foi utilizada 

nessa pesquisa e por fim, discorremos sobre a análise e discussão dos 

resultados, bem como nossas considerações finais. 
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 A surdez atinge milhares de brasileiros, de acordo com estimativa do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), cerca de 9,7 milhões 

de brasileiros possuem deficiência auditiva, o que representa 5,1% da população 

do país. No que se refere a idade, quase 1 milhão são crianças e jovens até 19 

anos. Sendo que 26,6% das pessoas com deficiência estão no Nordeste. 

Em Alagoas, esse número é de 27,5% da população, ou seja, um percentual 

bem maior que a média nacional e também regional. De toda a população 

alagoana, aproximadamente 6% possui algum tipo de deficiência auditiva.  

Em Japaratinga município de Alagoas, com um total de 8,403 habitantes, o 

gráfico abaixo mostra o percentual apenas de pessoas com algum tipo de 

deficiência, ou seja, 135 habitantes.  

 

Gráfico 1 - Percentual de pessoas que apresentam algum tipo de deficiência no 
município de Japaratinga-AL.  

Fonte do número de habitantes de Japaratinga: https://ibge.gov.br/cidades-e-
estados/al/Japaratinga.html – Acesso em 20/10/2020. 

Fonte do número de deficientes de Japaratinga: Secretaria de Assistência 
Social, 2020. 

 

 

Fonte: Os Autores 
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 Do ponto de vista clínico o que difere surdez de deficiência auditiva é a 

profundidade da perda auditiva. As pessoas que têm perda profunda, e não 

escutam nada, são surdas. Já as que sofreram uma perda leve ou moderada, e 

têm parte da audição, são consideradas deficientes auditivas. A surdez, ou 

deficiência auditiva, é a perda parcial ou total da audição, dificultando a 

compreensão e a comunicação da pessoa afetada. Ela pode acontecer por 

causas congênitas, quando a pessoa já nasce com a deficiência, ou adquirida 

ao longo da vida, por uma predisposição genética, traumatismo ou doença que 

afete este órgão. Audição é o sentido responsável por captar as informações 

sonoras que nos rodeiam, sejam elas sons de palavras ou não. Se você tem uma 

perda auditiva, ou conhece alguém que tenha, não está sozinho. Pelo menos 20 

milhões de brasileiros tem diminuição de audição. 

De acordo com o decreto 5.626, de 22 de dezembro de 

2005, Art. 2º: 

[...] considera-se pessoa surda aquela que, por ter 

perda auditiva, compreende e interage com o mundo 

por meio de experiências visuais, manifestando sua 

cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de 

Sinais - Libras. 

Parágrafo único. Considera-se deficiência auditiva a 

perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 

decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas 

frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 

 

       A surdez pode causar problemas emocionais e psicológicos, alterações de 

aprendizado, alterações de fala, problemas profissionais no trabalho, 

insatisfação e solidão. A maioria das pessoas com perda auditiva podem ser 

ajudadas por meio de tratamento médico, cirúrgico ou de aparelhos de audição. 

Existem basicamente 2 tipos de surdez: A surdez de condução e a surdez 

neurossensorial que ocorre no nervo auditivo ou na cóclea. As vezes a pessoa 

pode apresentar problemas de condução e neurossensorial juntos. É o que 

chamamos de surdez mista. A surdez de condução é a menos comum. Afeta o 

ouvido externo ou médio e acontece quando as ondas sonoras não são bem 

conduzidas para o ouvido interno. 
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Figura 1 –Aparelho Auditivo-surdez de condução 

 

Fonte: http://hrac.usp.br/saude/saude-auditiva/ 

 

 A surdez do nervo auditivo ou da cóclea é aquela que ocorre quando a 

cóclea que é o órgão interno da audição não consegue transformar a energia 

mecânica da vibração que o som produz em energia elétrica para transmiti-la ao 

cérebro que irá entender o som. 

 

 
Figura 2 -Aparelho Auditivo- surdez neurossensorial 
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Fonte:https://pt.slideshare.net/margaridaoliveirafernandes/surdez-

neurossensorial. 

 

Assim, contrariamente ao que muitos 

podem supor, o surdo que se identifica com a língua de 

sinais e a comunidade surda não gosta de ser chamado 

de deficiente auditivo. Ele tem orgulho de ser surdo e 

não se considera um deficiente. Já a situação da 

pessoa que não se identifica com a comunidade surda 

tende a ser mais delicada: alguns se incomodam muito 

quando seu déficit auditivo é percebido, outros se 

reconhecem como deficientes auditivos (dependendo 

de sua história pregressa, da etiologia da surdez, de 

suas condições atuais de vida, etc.). Já a expressão 

“surdo-mudo” está caindo em desuso (UCS/FAPERGS, 

2011). 

1.1 OBJETIVO GERAL: 

  Analisar as dificuldades e barreiras enfrentadas por uma aluna surda na 

escola regular de ensino ao longo de sua trajetória escolar na rede pública 

municipal, bem como as metodologias e tecnologias utilizadas na escola no 

intuito de promover a acessibilidade. 

 

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Verificar se a aluna teve atendimento especializado nas escolas que 

frequentou desde a infância até os dias atuais; 

 Averiguar se há no município professores bilíngues, tradutores intérpretes 

de línguas de sinais-Libras/português (TILS) como forma de promover a 

educação inclusiva; 

 Analisar as dificuldades encontradas por professores e a aluna surda no 

cotidiano escolar, e se fazem uso da tecnologia assistiva digital como 

ferramenta pedagógica; 

 Buscar na internet tecnologias assistivas que possam auxiliar no 

aprendizado e na comunicação entre surdos e ouvintes na vida pessoal e 

principalmente na comunidade escolar. 
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1.3  JUSTIFICATIVA 

 Diante de tantas tecnologias que nos rodeiam em pleno século XXI, 

optamos por pesquisar àquelas que de alguma forma poderão auxiliar a pessoa 

surda, quebrando os paradigmas das barreiras de aprendizagem e 

comunicação, visto que conhecemos uma adolescente surda que estuda na 

escola pública e no decorrer do nosso curso, conhecemos a tecnologia assistiva 

Hand Talk que nos mostrou o potencial desta tecnologia como uma forma de 

promover a acessibilidade.  Verificaremos por meio de um estudo de caso a vida 

escolar de uma aluna surda na escola pública, buscaremos as leis que são 

direcionadas às pessoas surdas e os órgãos responsáveis por assegurar a 

educação inclusiva e as possibilidades de inclusão por meio da tecnologia 

assistiva. Será realizado um levantamento das escolas que a aluna frequentou, 

e análise documental e utilizaremos o método entrevista para a coleta de 

informações necessárias para tal pesquisa. 

 Com a realização dessa pesquisa esperamos despertar os órgãos 

públicos municipais para realidade escolar vivenciada e apresentar o resultado 

desta almejando contribuir com a melhoria na oferta da educação inclusiva no 

município de Japaratinga, com a qualificação e a formação continuada dos 

professores da rede de ensino, para que as escolas se tornem de fato inclusivas. 

E principalmente que haja uma modificação na vida escolar da aluna foco da 

pesquisa, de modo a lhe proporcionar meios de comunicação e aprendizado 

efetivos. De acordo om a Constituição Federal (EC nº 14/96) em seu art. 208, 

inciso III: “O dever do Estado com a educação será efetivado diante a garantia 

de: atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino”. 

1.4  METODOLOGIA 

Nossa pesquisa será realizada no município de Japaratinga-AL, nas escolas 

públicas municipais onde uma aluna surda -hoje com dezoito (18) anos, estudou 

a educação infantil, o ensino fundamenta I e II, queremos levantar dados de 

como se dá a educação inclusiva na escola, se a acessibilidade é contemplada 

no ambiente escolar. Nossa intenção é a busca de informações, para isso 

faremos uso da análise documental, pesquisas na internet e de entrevistas 

presenciais e formulários online. 
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2 CAPÍTULO I 

2.1 A EDUCAÇÃO DOS SURDOS NO BRASIL 

2.2  UM BREVE HISTÓRICO 

 

 A educação de surdos foi discutida em um congresso realizado em Milão, 

na Itália em 1880, a maioria ouvinte, acreditava que a linguagem de sinais 

atrapalharia o desenvolvimento da oralidade. Foi ratificado oficialmente e o 

oralismo puro foi apontado como a melhor abordagem para a educação dos 

surdos, assim os surdos foram proibidos de praticar a língua de sinais. Durante 

muitos anos as pessoas surdas foram proibidas de se comunicarem por meio de 

sinais, pois acreditava-se que praticando a linguagem oral, poderiam 

desenvolvê-la e consequentemente virem a falar. 

 No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência teve início na época 

do Império, quando D. Pedro II- era um homem além do seu tempo. As primeiras 

escolas para cegos e surdos foram construídas por ele, que convidou o francês 

surdo Eduard Huet em 1857 e fundaram a primeira escola para surdos, chamado 

Imperial Instituto de Surdos Mudos, hoje denominado Instituto Nacional da 

Educação dos Surdos- INES localizado no Rio de Janeiro. O INES é o único em 

âmbito federal, e ocupa importante centralidade, promovendo fóruns, 

publicações, seminários, formação em Libras, pesquisas e assessorias em todo 

o território nacional. Possui uma vasta produção de material pedagógico, 

fonoaudiológico e de vídeos em língua de sinais, distribuídos para os sistemas 

de ensino. Na capital alagoana, é oferecido o curso de Libras no IRES, no CAS 

e na Escola Estadual Tavares Bastos, entre outros. 

As pessoas com deficiência precisavam ser atendidas de acordo com suas 

necessidades, livres de preconceitos e descriminação. Foi criada então a 

Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), documento ao qual demanda que 

os Estados assegurem que a educação de pessoas com deficiências seja parte 

integrante do sistema educacional. Em 1994, a Declaração de Salamanca 

proclama que as escolas regulares com orientação inclusiva constituem os 

meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias e que alunos com 

necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, tendo 

como princípio orientador que “as escolas deveriam acomodar todas as crianças 
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independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, 

linguísticas ou orais” (BRASIL, 2006, p.330). 

 No Brasil, as políticas educacionais de educação especial estão dispostas 

também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação- LDB nº 9.394/96, em seu 

capítulo V no Art. 58: 

 

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio   
especializado, na escola regular, para atender às 
peculiaridades da clientela de educação especial. 

§ 2º O atendimento educacional será feito em 
classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em 
função das condições específicas dos alunos, não for 
possível a sua integração nas classes comuns de ensino 
regular. § 3º A oferta de educação especial, nos termos 
do caput deste artigo, tem início na educação infantil e 
estende-se ao longo da vida, observados o inciso III do art. 
4º e o parágrafo único do art. 60 desta Lei.  

 

 

 Ainda na atual LDB 9.394/96, o artigo 59, preconiza que os sistemas de 

ensino devem assegurar aos alunos currículos, métodos, recursos e organização 

específicos para atender às suas necessidades.  

 Acompanhando o processo de evolução, a Convenção da Guatemala 

(1999), promulgada no Brasil pelo Decreto nº3.956/2001, afirma que as pessoas 

com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que 

as demais pessoas, definindo como discriminação com base na deficiência toda 

diferenciação ou exclusão que possa impedir ou anular o exercício dos direitos 

humanos e de suas liberdades fundamentais. 
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3 CAPÍTULO II 

 

3.1  A LIBRAS NA EDUCAÇÃO DE SURDOS 

3.2  O TRADUTOR INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE SINAIS (TILS) 

 

De acordo com (LACERDA, 2010) A figura do TILS não é nova nas 

experiências das comunidades surdas, contudo aparece pela primeira vez em 

documentos oficiais no Brasil apenas no final da década de 1990, como 

profissional responsável pela acessibilidade de sujeitos surdos aos conteúdos 

tratados em espaços públicos e educacionais. 

 Entre as leis que garantem os direitos à educação dos surdos, temos a 

que reconhece como meio legal de comunicação e expressão a LÍNGUA 

BRASILEIRA DE SINAIS- LIBRAS, sendo considerada a segunda língua oficial 

do Brasil. A Libras, criada através da Lei nº10,436/2002, possui estrutura 

gramatical própria, porém não deverá substituir a modalidade escrita da língua 

portuguesa. 

Dentro deste grupo, interessa-nos destacar o TILS, 
profissional previsto no Decreto 5.626, responsável por 
dar acessibilidade linguística aos alunos surdos que 
frequentam parte da Educação Básica (da fundamental 
segunda etapa em diante) e Ensino Superior, 
interpretando do Português para a Língua de Sinais e 
vice-versa os conteúdos tratados no espaço educacional 
(LACERDA, 2009, p. 135). 

 

  Segundo (GESSER, 2016), “os sinais de Libras é uma combinação de 

configurações de mão, movimentos e de pontos de articulação, locais no espaço 

ou no corpo onde os sinais são feitos também de expressões faciais e corporais 

que transmitem os sentimentos que para os ouvintes são transmitidos pela 

entonação da voz, e juntos compõem as unidades básicas dessa língua”. 

 

Assim, do mesmo modo que ocorre quando as 
crianças ouvintes aprendem a falar, a criança surda 
exposta à língua de sinais irá adquiri-la e poderá 
desenvolver-se, no que diz respeito aos aspectos 
cognitivos e linguísticos, de acordo com sua 

capacidade. (LACERDA, 2006, P.165). 
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Com a aprovação do Decreto nº 5.626/2005, é regulamentada a Lei nº 

10.436/2002, visando ao acesso à escola dos alunos surdos, dispõe sobre a 

inclusão da Libras como disciplina curricular, a formação e a certificação de 

professor, instrutor e tradutor/intérprete de Libras, e o ensino da Língua 

Portuguesa como segunda língua para alunos surdos e a organização para a 

educação bilíngue no ensino regular. Deste modo, formar para atuar em espaços 

educacionais bilíngues é uma necessidade atual. Todavia, por ser muito recente, 

a formação oferecida é, em geral, fruto da experiência daqueles que vêm 

atuando como intérpretes há mais tempo, fundamentada prioritariamente em 

suas práticas (LACERDA,2010). 

 A Feneis surgiu da necessidade de uma organização nacional que 

representasse os interesses de todas as pessoas surdas do país. Visando suprir 

essa necessidade, em 1977 foi fundada a Federação Nacional de Educação e 

Integração dos Deficientes Auditivos. O que parecia uma boa solução na verdade 

não fui de grande ajuda à Comunidade Surda, visto que a Feneida era composta 

exclusivamente por ouvintes. Acreditava-se que os surdos não fossem capazes 

de coordenar uma entidade, o que levou à completa exclusão dessas pessoas 

da diretoria da organização responsável pela luta de seus direitos. 

 Sem saber como é ser surdo, uma comissão composta apenas por 

ouvintes não seria capaz de identificar e atender a todas as necessidades dessa 

população, de forma que em 1983 foi criada uma Comissão de Luta pelos 

Direitos dos Surdos. Embora não oficializado, o grupo lutava para ser ouvido e 

participar das decisões da diretoria da FENEIDA. 

 Após muita luta a Comissão conquistou a presidência da FENEIDA, e em 

16 de maio de 1987 ocorreu a Assembleia Geral que reestruturou o estatuto da 

instituição. Surge então a Federação Nacional de Educação e Integração dos 

Surdos (Feneis), que tem como objetivo a defesa de políticas linguísticas, 

educação, cultura, saúde e assistência social para a Comunidade Surda, assim 

como seus direitos, garantindo assim maior inclusão da Comunidade Surda na 

sociedade. 
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4 CAPÍTULO III 

 

4.1 EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

 

“É necessário pensar a ‘inclusão’ como um conceito mais abrangente, que 

implique que o incluído é capaz de participar, questionar, produzir, decidir, 

transformar, é parte integrante da dinâmica social em todas as suas instâncias”. 

(BONILLA, 2005, p. 62). O começo da inclusão é um processo educacional que 

busca atender as pessoas com deficiência. A Lei nº 13.146/2015, institui a Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, em seu capítulo IV, discorre 

sobre o direito à educação: “Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com 

deficiência, assegurados, sistema educacional inclusivo em todos os níveis e 

aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo 

desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, 

intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades 

de aprendizagem. 

O Plano Nacional de Educação (PNE) determina diretrizes, metas e 

estratégias para a política educacional no período de 2014 a 2024. A meta 4 do 

PNE, tem como objetivo universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 

(dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao 

atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de 

ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos 

multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 

conveniados. 

Mais especificamente nos tópicos: 

4.7) garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - 

LIBRAS como primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa 

como segunda língua, aos (às) alunos (as) surdos e com deficiência auditiva de 

0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e classes bilíngues e em escolas 

inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de 

2005, e dos arts. 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
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Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e 

surdos-cegos; 4.8) garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão 

do ensino regular sob alegação de deficiência e promovida a articulação 

pedagógica entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado; 

Outro fator importante neste processo e a acessibilidade, que está 

contemplada na Lei nº 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida. De acordo com o Art. 1o Esta Lei 

estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade 

das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a 

supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no 

mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte 

e de comunicação. 

A educação inclusiva deve garantir o acesso à aprendizagem e oferecer 

as condições necessárias para que a mesma transforme positivamente os 

estudantes que serão incluídos e todos os envolvidos que aprenderão a conviver 

com as diferenças dentro da escola. Como também, todos àqueles que 

contribuirão para que a educação inclusiva aconteça na escola incluindo 

gestores, professores, coordenadores, familiares e demais integrantes desse 

processo.  

 

Para o surdo, a acessibilidade pode acontecer por meio da Libras, que é 

uma língua que tem estrutura própria. Um sinal remete a um signo linguístico, 

não existindo uma correspondência termo a termo com a língua oral, o que torna 

as duas línguas independentes. A Libras não é universal, existem variações 

regionais.  

Por meio da Libras a educação inclusiva acontece na escola contribuindo 

para o desenvolvimento pessoal e social da pessoa surda. O Decreto nº 5.626 

(2005) dispõe da Libras como disciplina curricular e da formação dos 

profissionais que atuarão nesta área: o tradutor-intérprete da língua de sinais- é 

a pessoa ouvinte bilíngue que traduz e interpreta essa língua para a língua 

portuguesa em quaisquer modalidades que se apresentar, seja oral ou escrita. 

Os tradutores-intérpretes- desempenham papel de mediadores das relações 
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sociais entre ouvintes e surdos, atenuando as barreiras comunicativas e 

linguísticas e estabelecendo a ligação entre esses dois mundos. É importante 

destacar que uma tradução sempre envolve a modalidade da língua escrita. Já 

a interpretação sempre envolve as línguas falada (oral-auditiva) e sinalizada 

(visual-espacial).  

O intérprete de Libras precisa ter qualificação específica para atuar como 

tal. Isso significa ter domínio dos processos, dos modelos, das estratégias e 

técnicas de tradução e interpretação. Cabe a esses profissionais seguir preceitos 

éticos como imparcialidade, confiabilidade, discrição e fidelidade. Para a 

realização desse trabalho, é necessário que esses profissionais sejam 

capacitados em cursos específicos e proficiência em Libras, oferecida pelo 

Ministério da Educação (MEC). 

O desenvolvimento da Educação Inclusiva depende, em 
grande parte, do desenvolvimento do sistema educativo no seu 
conjunto. É muito difícil desenvolver um sistema que, 
coerentemente, opte pela Educação Inclusiva sem fazer uma 
aposta decisiva no desenvolvimento da escola regular. [...] A 
Educação Inclusiva, enquanto reforma educacional, só poderá 
florescer em sistemas educativos capazes de aceitar uma 
mudança nos seus hábitos e paradigmas. (RODRIGUES, 2008, 
p. 40) 

 

4.2  TECNOLOGIA ASSISTIVA DIGITAL PARA SURDOS 

 

De acordo com o Comitê de Ajudas Técnicas (CAT) - (CAT, 2007 a), 

“Tecnologia Assistiva é uma 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. ” A Tecnologia Assistiva (T.A), possibilita a autonomia, 

independência do indivíduo e a igualdade de oportunidades da pessoa com 

deficiência na atualidade. 

Ao entender que tal abordagem concebe o 
fator social como o cerne do desenvolvimento e 
da aprendizagem, justifica-se o interesse pela 
relação dialógica (Bakhtin, 1990) constituída 
entre sujeitos surdos e ouvintes, tendo como 
mediador um tipo de processo inclusivo 
possibilitado pela Tecnologia Assistiva. 
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A educação inclusiva pode ser contemplada por meio da Tecnologia 

Assistiva, de acordo com a Lei 13. 146/2015 em seu Art. 3º, inciso III: 

 
III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, 
equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, 
práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, 
relacionada à atividade e à participação da pessoa com 
deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua 
autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social; 
 

A exemplo de Tecnologia Assistiva que auxiliam na comunicação e 

independência da pessoa surda, apresentamos alguns tradutores Português-

Libras, que são aplicativos em Libras como: o Hand talk, o VLivras, o Rybená, a 

TV INES, entre outros.   

No entanto, as limitações de indivíduo com deficiência tendem 
a tornarem-se uma barreira para esses processos de 
significação do mundo por meio da mediação do outro. Dispor 
de recursos de acessibilidade, a chamada Tecnologia Assistiva, 
seria uma maneira concreta de neutralizar as barreiras 
causadas pela deficiência e inserir esse indivíduo nos 
ambientes ricos para a aprendizagem e desenvolvimento, 
proporcionados pela cultura (GALVÃO,2009, p. 116). 
 

 

Segundo (GALVÃO FILHO e DAMASCENO, 2006) qualquer ferramenta, 

adaptação, dispositivo, equipamento ou sistema que favoreça a autonomia, 

atividade e participação da pessoa com deficiência ou idosa é efetivamente um 

produto de TA. Existem os produtos denominados de Baixa Tecnologia (low-

tech) e os produtos de Alta Tecnologia (high-tech). Essa diferença não significa 

atribuir uma maior ou menor funcionalidade ou eficiência a um ou a outro, mas, 

sim, caracterizar apenas a maior ou menor sofisticação dos componentes com 

os quais esses produtos são construídos e disponibilizados. São considerados 

produtos de T.A, portanto, desde artefatos simples confeccionados pelo 

professor, como por exemplo materiais visuais até sofisticados sistemas 

computadorizados, utilizados para proporcionar uma maior independência, 

qualidade de vida, autonomia e inclusão social da pessoa com deficiência.  

 

O Hand Talk é um aplicativo que traduz textos da língua portuguesa orais 

e escritos para Libras de modo on-line e, é gratuito favorecendo a inclusão de 

surdos em práticas sociais, considerado uma excelente Tecnologia Assistiva 
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Digital (TAD). O aplicativo está disponível para smartphones e computadores. 

Foi criado em 2012, pelos amigos alagoanos: Carlos Wanderlan- programador, 

Thadeu Luz- arquiteto e por Ronaldo Tenório- publicitário. 

 

“Através da tecnologia nós conseguimos 
ultrapassar fronteiras e chegar em quase todos 
os lugares. E é através dela que estamos 
aproximando pessoas, levando mais 
acessibilidade para milhões delas e 
contribuindo para um mundo mais justo e 
inclusivo” (Ronaldo Tenório/CEO da Hand 
Talk). 

 

O aplicativo dispõe das seguintes funcionalidades:  

● Tradutor- traduz texto ou áudio, o texto digitado ou falado, é 

traduzido para Libras. 

● Dicionário- consulta de inúmeras palavras em um dicionário com 

sinais de educação: estados e regiões, frutas, animais, brinquedos, 

cores, letras e números, ciências, geografia, história, matemática e 

português. 

● Histórico- salva as traduções que o usuário adiciona aos favoritos, 

para acessar off-line quando quiser. 

● HugoEnsina- vídeos postados no Youtube- com as aulas do 

#HugoEnsina, o usuário pode treinar o seu vocabulário. 

 

 

Figura 3 -Hand Talk 
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Fonte: http://www.handtalk.me/br 
 A ferramenta usa um avatar digital, interpretado pelo personagem Hugo, 

para desenvolver os gestos e facilitar a comunicação entre pessoas surdas e 

ouvintes e/ ou com dificuldade auditiva. Disponibiliza de dicionário, vídeos, etc. 

O hand talk, facilita a vida cotidiana, contribui para a inclusão escolar e fortalece 

a aproximação familiar. 

O Hand Talk, aplicativo que faz a tradução de português para a Língua Brasileira 

de Sinais (Libras), também passa a realizar a tradução de textos e áudios em 

inglês para a Língua Americana de Sinais (ASL). Para conhecer a experiência 

com a ASL, a troca de idioma está disponível no menu superior esquerdo da tela 

inicial do aplicativo. Após selecionar a bandeirinha do Estados Unidos, todo o 

conteúdo que pesquisar em inglês será traduzido para a Língua Americana de 

Sinais.  

Figura 4 -Aplicativo Hand Talk 

 

Fonte: http://www.handtalk.me/br 

O VLIBRAS é resultado de uma parceria entre o Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão (MP), por meio da Secretaria de Tecnologia da 

Informação (STI) e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), a Suíte VLibras 

consiste em um conjunto de ferramentas computacionais de código aberto, 

responsável por traduzir conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) para a Língua 

Brasileira de Sinais - LIBRAS, tornando computadores, dispositivos móveis e 

plataformas Web acessíveis para pessoas surdas. 

 

Figura 5 - Aplicativo VLibras 

http://www.handtalk.me/br
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Fonte: www.vlibras.gov.br/#vlibras 

O CineAcesso é uma solução de acessibilidade que permite a inclusão de surdos 

e de cegos nos cinemas. Com o CineAcesso, os surdos têm acesso à tradução 

dos conteúdos em sua língua natural de comunicação, a Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS). Para os cegos, o CineAcesso oferece os recursos da 

Audiodescrição (AD). O objetivo principal do CineAcesso é promover a igualdade 

de oportunidades e direitos a todos, além de contribuir para o desenvolvimento 

de uma sociedade mais ativa e mais participativa. O CineAcesso faz parte do 

conjunto de soluções acessíveis desenvolvidas pela equipe do VLibras.  

 

Figura 6 -Aplicativo Cineacesso 

 

Fonte: https://apps.apple.com/br/app/cineacesso/id1139477621 

http://www.vlibras.gov.br/#vlibras
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A Rybená é uma Tecnologia Assistiva que traduz textos do português para Libras 

e Voz. Assim, surdos e pessoas com deficiências intelectuais, disléxicos e outros 

com dificuldades de leitura podem consumir conteúdos e interagir com diversos 

sites e plataformas online. Ela é uma tecnologia 100% brasileira e desenvolvida 

de surdos para surdos. 

Em 2005 foi lançada a primeira versão do Rybená para Web, o Player Rybená, 

que fazia a tradução textos apresentados em sites, para a Língua Brasileira de 

Sinais. No começo ele era desenhado à mão e em seguida digitalizado. 

 Em 2009 foi lançada uma versão totalmente retrabalhada, com tecnologia mais 

moderna e maior inteligência nas traduções. Com esta evolução, grandes 

marcos aprimoram a qualidade da solução, como: o avatar adquiriu uma 

modelagem 3D; foi dispensada a necessidade de o usuário instalar qualquer 

plugin adicional para usar a solução; e a tradução passou a ser mais precisa. Foi 

uma grande vantagem para os usuários do Rybená, a dispensa da necessidade 

de instalação de um plugin, eliminando-se diversos transtornos então existentes. 

Além da tradução para LIBRAS, a solução evoluiu consideravelmente com a 

introdução da tradução de textos escritos para voz falada, através de sintetização 

de voz. Assim, uma maior gama de deficientes foi beneficiada, aqueles que até 

então também eram poucos assistidos no que diz respeito à tecnologia, como 

pessoas com síndrome de down, disléxicos, pessoas com baixa visão, 

analfabetos funcionais, enfim, qualquer pessoa que, por algum motivo, 

necessitasse de ajuda para obter maior compreensão de um texto escrito. 

 A partir da versão 2009, ocorreram diversas evoluções da solução, como: 

a tradução foi ficando cada vez mais precisa, o refinamento dos sinais melhorava 

a cada atualização e a quantidade de sinais na base de dados aumentava 

diariamente. Em 2017 foi possível lançar uma nova versão do Rybená, com ela 

o usuário pode visualizar melhor o avatar, rotacionar o personagem em 360° 

possibilitando o observar a sinalização de outros ângulos, mudar a roupa 

conforme solicitação do cliente que possui a solução em seu site, e a abertura 

mais rápida do aplicativo, além de outras mudanças, até a versão atual. 

                                                                                                                      

Figura 7 –Aplicativo Rybená 1ª versão 
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Fonte: https://portal.rybena.com.br/site-rybena 

 

Figura 8 -Aplicativo Rybená versão intermediária 

 

Fonte: https://portal.rybena.com.br/site-rybena 

 

Figura 9 -Aplicativo Rybená versão atual 

https://portal.rybena.com.br/site-rybena
https://portal.rybena.com.br/site-rybena


22 
 

 

Fonte: https://portal.rybena.com.br/site-rybena 

 

O SENAI Libras aplicativo é um glossário de termos técnicos acessíveis, em 

formato 3D com 700 vocábulos para apoio aos Docentes, Alunos e profissionais 

do SENAI na tradução de termos técnicos da educação profissional da língua 

portuguesa para Libras. É mais um recurso otimizando os processos de 

comunicação e acesso à qualificação profissional de pessoas com deficiência 

auditiva/surdas. 

Figura 10 -Aplicativo SENAI LIBRAS 

 

Fonte: https://senai-libras.senai.br/ 

https://portal.rybena.com.br/site-rybena
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O Spread Signs é o maior dicionário de Línguas de Sinais do Mundo, com mais 

de 200.000 sinais, disponível nas línguas: ASL (Americana), Língua Gestual 

Alemã, Austríaca, Espanhola, Estoniana, Francesa, Indiana, Islandesa, Italiana, 

Japonesa, Letã, Lituana, Polaca, Portuguesa, Romena, Russa, Sueca, Turca e 

Ucraniana. 

Figura 11 -Aplicativo Spreads Signs 

 

Fonte: Spread Signs – Apps no Google Play 

O Librário é o baralho da comunicação visual-motora. Tem como objetivo 

promover a integração entre surdos e ouvintes, possibilitando a todos uma parte 

do vocabulário da Libras (Língua Brasileira de Sinais), de uma forma dinâmica e 

divertida. Além de incentivar o reconhecimento da relação entre palavras, 

imagem e sinal. 

Figura 12 -Aplicativo Librário 
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Fonte: https://bityli.com/UHAt5 

 

A TV INES- O Instituto Nacional de Educação de Surdos apresenta a TVINES, 

iniciativa pioneira no Brasil. Seu principal fundamento é o da promoção de 

inclusão social através de uma grade de programação acessível em língua 

brasileira de sinais e em língua portuguesa, favorecendo a efetivação do direito 

à educação, à cultura e ao lazer de crianças, jovens e adultos surdos.  

 

Figura 13 -TV INES 

 

Fonte: http://tvines.org.br/ 

O Quiz de Libras é um aplicativo que auxilia o aprendizado do alfabeto e números 

em Libras (Língua Brasileira de Sinais), possibilitando que o usuário exercite o 

conhecimento com questões em alternativas, verdadeiro ou falso. 

 

Figura 14 -Quiz de Libras 
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Fonte: https://www.libras.com.br/quiz 

O Libras-Português Silabário foi criado para ajudar a comunidade surda com o 

assunto de português, relacionando divisão silábica em português, imagens e 

signos em libras assim fortalecendo a construção do conhecimento. 

  

Figura 15 -Libras-Português Silabário 

 

Fonte: https://play.google.com/store/apps 
 

 

O Sinalário Disciplinar em Libras não é um aplicativo de ensino de libras e sim 

uma ferramenta de apoio para os alunos e os profissionais (intérpretes) que 
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trabalham com os educandos surdos.  Criado para auxiliar o trabalho dos 

professores, a Seed-PR criou o Sinalário Disciplinar de Libras, que consiste 

em uma ferramenta de apoio para alunos e profissionais (intérpretes) que 

trabalham com estudantes surdos. Possui cerca de 300 vídeos, o aplicativo 

disponibiliza em Libras (Língua Brasileiras de Sinais) diversos termos 

encontrados nas 13 disciplinas que compõem o currículo do Ensino Fundamental 

e do Ensino Médio: Filosofia, Sociologia, Ensino Religioso, Educação Física, 

Ciências, Biologia, Artes, Química, Física, Matemática, Língua Portuguesa, 

Geografia e História. 

 

Figura 16 -Aplicativo Sinalário 

 

Fonte: http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br 

O ICOM é uma tecnologia inovadora que facilita a comunicação entre surdos e 

ouvintes, destinadas a empresas, órgãos públicos e pessoas físicas. O serviço 

é um tradutor de Libras (Língua Brasileira de Sinais) em tempo real, baseado em 

uma central de tradução simultânea com intérpretes profissionais disponíveis 24 

horas por dia. Todas as funcionalidades do ICOM podem ser acessadas de 

forma simples por celulares, tablets e computadores. Por meio de uma vídeo-

chamada com parâmetros avançados de tecnologia, o serviço triangula a 

comunicação entre o intérprete, o surdo e o ouvinte. A oferta do serviço em 

locais públicos e privados garante ao surdo o direito de ser atendido em seu 

próprio idioma, promovendo inclusão, respeito e cidadania. 
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Quando o surdo não está no local com o qual precisa se comunicar, ele acessa 

o serviço pelo site ou aplicativo do ICOM e estabelece uma vídeo-chamada com 

a central. Em seguida, o intérprete chama o número do local ou serviço desejado 

e prossegue com o atendimento. 

 

Figura 17 -Aplicativo ICOM 

 

Fonte: https://icom-libras.com.br/ 

StorySign é um aplicativo lançado pela Huawei que ajuda a alfabetiza crianças 

surdas. A plataforma, que existe desde 2018, chegou recentemente ao Brasil. 

Com o uso da câmera de celular ou tablet, o aplicativo traduz o texto de livros 

para Libras. A tecnologia, que chega agora ao país, foi criada em 2018 e utiliza 

inteligência artificial e realidade aumentada para ajudar crianças a aprender a 

ler. A empresa lançou o aplicativo no país em 10 de novembro. O download é 

gratuito e está disponível em todas as lojas de aplicativo. No StorySign, os textos 

de livros físicos previamente selecionados de língua portuguesa são 

instantaneamente traduzidos para a Língua Brasileira de Sinais (Libras). 

Ao baixar o aplicativo, basta selecionar o idioma da língua de sinais desejado. 

Após posicionar a câmera do smartphone ou tablet perto do livro, uma intérprete 

virtual traduz o texto em Libras enquanto a criança acompanha a leitura. 

O projeto surgiu na Huawei Europa há quase dois anos. O acervo conta com 91 

livros de 15 línguas de sinais. Até o momento, somente dois livros infantis 

brasileiros foram traduzidos para Libras e são compatíveis com o aplicativo. O 

primeiro é Gildo, de Silvana Rando, e o outro é A festa encantada, de Sonia 

Junqueira. Um parceiro no Brasil foi a Federação Nacional de Educação e 

Integração dos Surdos (Feneis).  
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Figura 18 -Storysign 

 

Fonte: https://consumer.huawei.com/pt/campanhas/storysign/ 

 

4.3  A PESQUISA 

 

Na escola onde a aluna realizou a Educação infantil e o Ensino Fundamental I 

foram realizadas análises documentais nos seguintes documentos: análise no 

livro de resultados finais e nos diários de classe, nesses, verificou-se que a 

referida aluna frequentava normalmente a escola, que tinha notas em todos os 

bimestres e nunca foi reprovada. Porém, foi encontrado um Parecer Individual 

onde é especificado que a aluna é deficiente auditiva e sem atendimento 

especializado. 

Prosseguiu-se com a análise documental na escola onde a aluna surda iniciou o 

ensino Fundamental II e atualmente está no oitavo ano. Foram analisados: a 

ficha individual e o Projeto Político Pedagógico da escola.  

 

4.3.1 Entrevista com a mãe da aluna 

 

Ao ser perguntada se a mesma sabia a causa da surdez de sua filha, respondeu 

que era congênita e que percebeu que a filha não ouvia aos quatro anos de idade 

por que não reagia aos barulhos de fogos.  
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Relatou que a filha realizou a Educação Infantil e o Ensino Fundamental dos 

anos iniciais na Escola Municipal Estácio Buarque Bandeira e que iniciou o 

Ensino Fundamental dos anos finais na atual escola em que estuda, a Escola 

Antônio Buarque Bandeira. E afirmou que nas escolas que frequentou, a filha 

nunca teve atendimento especializado em Libras. A principal dificuldade 

encontrada pela filha na escola é a comunicação, porque os professores não a 

entendem e vice-versa.  

 

Porém, aos oito anos de idade, a aluna surda e sua mãe tiveram aulas de Libras 

em uma instituição pública na capital do estado, para onde se deslocavam duas 

vezes por mês. A mãe relata que, as aulas de Libras facilitaram a comunicação 

com sua filha e ela se apresentava menos irritada. 

 

Ao ser questionada sobre o que ela esperava da escola, a mãe respondeu, que 

sua filha tenha o atendimento do qual necessita, pois já faz dez anos que a filha 

perdeu o contato com sua língua materna. 

 

4.3.2 Entrevista com a aluna surda 

 

 A entrevista com a aluna do oitavo ano do ensino fundamental II, foi 

realizada com a utilização do aplicativo hand talk. A princípio, nós os 

pesquisadores instalamos o aplicativo em nosso celular e praticamos, 

elaboramos umas perguntas para realização da entrevista. No momento da 

pesquisa, o avatar Hugo traduzia as frases em Libras e elas nos respondia 

também em Libras, e para nossa surpresa, ela tem o hand talk instalado em seu 

telefone. 

Percebemos que ela conhece alguns sinais e a escrita de algumas 

palavras, ou seja, ela não é totalmente alfabetizada. Na entrevista ela sinalizou 

que gosta da escola e de todos professores, conhece os professores pelo nome, 

que eles não são chatos e que sente saudades da escola. Ao ser perguntada se 

ela entende as aulas, ela sinalizou que “pouco”. Nos divertimos com ela 

utilizando o hand talk, pois além da tradução das frases da entrevista, utilizamos 

o dicionário: frutas, sentimentos, materiais escolares, frutas, membros da família 
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e cores. Também apresentamos alguns sinais para que ela escrevesse as 

palavras no caderno, quando tinha dúvidas nós fazíamos a datilologia.  

Todo o momento da entrevista a mãe da aluna esteve presente e tirou 

fotos desse momento. 

 

4.3.3 Entrevista com o secretário de Educação do município 

 

De acordo com o secretário de educação, no município de 

Japaratinga, não há nenhum professor na rede municipal de ensino- concursado 

ou contratado com formação em Libras e nenhuma escola dispõe de tradutor 

intérprete de Libras, logo, este atendimento não é oferecido. E que os alunos 

que possuem algum tipo de deficiência, estão inseridos na sala regular de 

ensino. 

É fundamental que a pessoa surda tenha o contato com a sua língua 

materna desde a infância e que seja uma constante ao longo da vida, mas nem 

sempre isso acontece, como ficou evidenciado na entrevista, onde constatamos 

a omissão do órgão educacional competente. Pois de acordo com a Lei 

13.146/2015 art. 28- Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, 

implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: 

I - Sistema educacional inclusivo em todos os níveis e 
modalidades, bem como o aprendizado ao longo de 
toda a vida; 

II - Aprimoramento dos sistemas educacionais, visando 
a garantir condições de acesso, permanência, 
participação e aprendizagem, por meio da oferta de 
serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem 
as barreiras e promovam a inclusão plena; 

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; 

 

X - Adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos 
programas de formação inicial e continuada de 
professores e oferta de formação continuada para o 
atendimento educacional especializado; 
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XI - Formação e disponibilização de professores para o 
atendimento educacional especializado, de tradutores e 
intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de 
profissionais de apoio;(BRASIL, 2015) 

 

Mesmo diante de tantos direitos previsto na lei, as realidades de muitas 

escolas brasileiras, são como a escola campo de estudo dessa pesquisa, onde 

fica evidenciado a ausência da “educação inclusiva”. 

 

4.3.4  Entrevista com a gestora escolar 

A gestora escolar informou que, a Escola Antônio Buarque Bandeira, 

possui 460 alunos regularmente matriculados no ano em curso. E que de acordo 

com os dados do Censo Escolar 2020, há onze alunos com algum tipo de 

deficiência, dos quais, dois possuem deficiência auditiva severa.  

Que a escola não oferta nenhum tipo de atendimento especializado, que 

no quadro de professores atuais nenhum têm formação em Libras e a escola não 

disponibiliza de intérprete da Libras. Afirmou ainda, que os alunos que 

apresentam algum tipo de deficiência, algumas vezes são aprovados, outras 

não. 

Em relação as avaliações bimestrais, os alunos com deficiência, realizam 

as mesmas que os demais, sem qualquer grau de acessibilidade de acordo com 

a necessidade apresentada pelo aluno. Uma outra barreira de acessibilidade na 

escola é a falta de uma SRM (Sala de Recurso Multifuncional). 

Essa realidade escolar não condiz com a LDB 9.394/96 onde cita em seu 

Art. 59:  os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência: 

I - Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específicos, para atender às suas necessidades; 
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III - Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 

para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 

capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; 

Outro fato constatado é a falta de formação dos professores para atuar na 

educação inclusiva, visto que, nenhum oferece atendimento em Libras, desse 

modo não há a comunicação e consequentemente o aprendizado da aluna surda 

fica a desejar. 

 

4.3.5 Análise do Projeto Político Pedagógico da escola 

O PPP da escola é um documento essencial, através do qual a escola 

define e articula quais conteúdos serão ensinados e como, a partir da realidade 

social, cultural e econômica em que está presente. Assim, deve ser construído 

de acordo com as especificidades de cada escola e ser flexível para atender as 

demandas específicas dos alunos.  

De acordo com os artigos 12, 13 e 14 da LDB (1996), a escola tem 

autonomia para elaborar a sua proposta pedagógica com os profissionais da 

educação e conselhos escolares. 

Ainda na lei 13.146/2015 em seu art. 28, incumbe ao poder público assegurar, 

criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:  

III - projeto pedagógico que institucionalize o 

atendimento educacional especializado, assim como os 

demais serviços e adaptações 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 (BRASIL, 2015). 

Analisando o Projeto Político Pedagógico da escola: Visão da escola –“ 

sermos reconhecidos como uma escola de sucesso, integrada e comprometida 

com a formação de cidadãos críticos, éticos, conscientes, cumprindo sua 

responsabilidade social respeitando as diferenças”. E pontua: compromisso e 

competências a serem assumidos “ uma sociedade justa, democrática e 
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inclusiva”. Constatamos que falta muito para a escola alcançar seus objetivos e 

se tornar uma escola inclusiva e acessível. A escola não utilizava nenhuma 

Tecnologia Assistiva como ferramenta pedagógica para amenizar as dificuldades 

e barreiras encontradas pela aluna surda e demais envolvidos, para facilitar o 

processo educacional e o convívio com a comunidade escolar. 
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5 CAPÍTULO IV 

5.1 ESTUDO DE CASO 

5.2  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Na análise, consta o resultado do formulário online que foi respondido por 

oito (8) professores. 

 

No Gráfico 2, constam os conteúdos das respostas fornecidas pelos 

professores à questão 1: Você tem formação para atuar com alunos que 

apresentem algum tipo de deficiência? 

 

Gráfico 2 - Questão 1 da pesquisa 

 

Fonte: Os autores. 

 

Dos professores que responderam ao questionário, 75,0% responderam 

que “não” possuem formação para atuar com alunos que apresentem algum tipo 

de deficiência.  

E 25,0 % dos professores disseram que “sim”, que já realizaram algum 

tipo de formação para atuar com alunos deficientes. 

No Gráfico 3, constam os conteúdos das respostas fornecidas pelos professores 

à questão 2: Você sabe se comunicar na Língua Brasileiras de Sinais (Libras)? 

25%

75%

Sim Não
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Fonte: Os autores. 

 

 

Dos professores que responderam ao questionário, 50,0% responderam 

que “Às vezes” sabe se comunicar na Língua Brasileiras de Sinais (Libras).  

37,0 % dos professores disseram que “Não” sabem se comunicar na 

Língua Brasileiras de Sinais (Libras). 

13,0% dos professores disseram que “Talvez” saibam se comunicar na 

Língua Brasileiras de Sinais (Libras). 

E 0,0% responderam que “Sim” sabem se comunicar na Língua 

Brasileiras de Sinais (Libras). 

 

0%

37%

50%

13%

Sim Não As vezes Talvez

 

Gráfico 3 -Questão 2 da pesquisa 
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No Gráfico 4, constam os conteúdos das respostas fornecidas pelos professores 

à questão 3: Você consegue fazer algum sinal em Libras? 

 

Gráfico 4 -Questão 3 da pesquisa 

 

Fonte: Os autores. 

 

Dos professores que responderam ao questionário, 50,0% responderam 

que “Às vezes” conseguem fazer algum sinal em Libras.  

13,0 % dos professores disseram que “Não” conseguem fazer algum sinal 

em Libras. 

37,0% dos professores disseram que “Sim” conseguem fazer algum sinal 

em Libras. 

 

No Gráfico 5, constam os conteúdos das respostas fornecidas pelos professores 

à questão 4: Como você se relaciona com a aluna surda do 8° ano B vespertino? 

 

Gráfico 5 - Questão 4 da pesquisa 

37%

13%

50%

Sim Não As vezes
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Fonte: Os autores. 

 

Dos professores que responderam ao questionário, 50,0% responderam 

que se relacionam com a aluna surda do 8° ano B vespertino através de 

“Gestos”. 

 

25,0 % responderam que se relacionam com a aluna surda do 8° ano B 

vespertino através de “Mímicas”. 

 

13,0% responderam que se relacionam com a aluna surda do 8° ano B 

vespertino através de “Gestos e Palavras escritas”. 

 

12,0% responderam que se relacionam com a aluna surda do 8° ano B 

vespertino através de “Gestos, Sinais, Mímicas”. 

 

No Gráfico 6, constam os conteúdos das respostas fornecidas pelos professores 

à questão 5: Quais as principais dificuldades que você encontra no cotidiano 

escolar com a aluna surda? 

 

Gráfico 6 -Questão 5 da pesquisa 

50%

12%

25%

13%

Gestos Gestos, Sinais, Mímicas

Mímicas Gestos e Palavras escritas
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Fonte: Os autores. 

 

Dos professores que responderam ao questionário, 50,0% responderam 

que a “Dificuldade na comunicação” é uma das principais dificuldades 

encontradas no cotidiano escolar com a aluna surda. 

 

38,0% responderam que “Não ter formação especifica” é uma das 

principais dificuldades encontrada no cotidiano escolar com a aluna surda. 

 

12,0% responderam que a “Falta de sala de aula com recursos 

apropriados” é uma das principais dificuldades encontrada no cotidiano escolar 

com a aluna surda. 

 

 

No Gráfico 7, constam os conteúdos das respostas fornecidas pelos professores 

à questão 6: O que você sugere como solução aos problemas que são 

encontrados na sala de aula com a aluna surda? 

 

Gráfico 7 -Questão 6 da pesquisa 
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50%

38%

Falta de sala de aula com recursos apropriados

Dificuldades na comunicação

Não ter formação espefica
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Fonte: Os autores. 

 

Dos professores que responderam ao questionário, 50,0% sugeriram 

“Curso e capacitação pelos docentes” como solução aos problemas que são 

encontrados na sala de aula com a aluna surda. 

 

37,0% sugeriram “Aulas de Libras” como solução aos problemas que são 

encontrados na sala de aula com a aluna surda. 

 

13,0% sugeriram “Interprete” como solução aos problemas que são 

encontrados na sala de aula com a aluna surda. 

 

 

No Gráfico 8, constam os conteúdos das respostas fornecidas pelos professores 

à questão 7: Gostaria de participar de uma formação em Libras? 

 

Gráfico 8 -Questão 7 da pesquisa 
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Fonte: Os autores. 

 

Dos professores que responderam ao questionário, 62,0% responderam 

que “Sim” gostariam de participar de uma formação em Libras. 

 

25,0% responderam que “Talvez” gostariam de participar de uma 

formação em Libras. 

 

13,0% responderam que “Não” gostariam de participar de uma formação 

em Libras. 

 

 

No Gráfico 9, constam os conteúdos das respostas fornecidas pelos professores 

à questão 8: Já realizou um curso em Libras? 

 

Gráfico 9 -Questão 8 da pesquisa 

62%13%

25%

Sim Não Talvez
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Fonte: Os autores. 

 

Dos professores que responderam ao questionário, 52,0% responderam 

que “Não” realizaram um curso em Libras. 

48,0% responderam que “Sim” realizaram um curso em Libras. 

 

No Gráfico 10, constam os conteúdos das respostas fornecidas pelos 

professores à questão 9: Quanto tempo você atua com alunos surdos na sala 

regular de ensino? 

 

Gráfico 10 -Questão 9 da pesquisa 

 

Fonte: Os autores. 

 

Dos professores que responderam ao questionário, 62,0% responderam 

que atuam com os alunos surdos na sala regular de ensino a “0 a 5 anos”. 

48%

52%

Sim Não

62%13%

25%

0 a 5 anos 5 a 10 anos Acima de 10 anos
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13,0% responderam que atuam com os alunos surdos na sala regular de 

ensino a “5 a 10 anos”. 

25,0% responderam que atuam com alunos surdos na sala regular de 

ensino a “ acima de 10 anos”. 

 

No Gráfico 11, constam os conteúdos das respostas fornecidas pelos 

professores à questão10: Você possui especialização? 

 

Gráfico 11 -Questão 10 da pesquisa 

 

Fonte: Os autores. 

 

Dos professores que responderam ao questionário, 75,0% responderam 

que “Sim” possuem especialização. 

13,0% responderam que “Cursando” para possuir especialização. 

12,0% responderam que “Não” possuem especialização. 

 

No Gráfico 12, constam os conteúdos das respostas fornecidas pelos 

professores à questão11: Você realiza alguma tarefa diferenciada para a aluna 

surda? 

Gráfico 12 -Questão 11 da pesquisa 
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Fonte: Os autores. 

 

Dos professores que responderam ao questionário, 50,0% responderam 

que “Às vezes” realizam alguma tarefa diferenciada para a aluna surda. 

38,0% responderam que “Não” realizam alguma tarefa diferenciada para 

a aluna surda. 

12,0% responderam que “Sim” realizam alguma tarefa diferenciada para 

a aluna surda. 

Constatamos na realização da nossa pesquisa, que já existiam 

tecnologias assistivas digitais para surdos, antes mesmo de a Libras se tornar 

uma língua oficial em 2002, mesmo assim, o estudo de caso evidenciou que a 

escola não disponibilizava de metodologia especifica para atender essa 

necessidade, e que não há na mesma a atuação do TILS. 

 

No Gráfico 13, constam os conteúdos das respostas fornecidas pelos 

professores à questão12: Qual metodologia você utiliza com a aluna surda? 

 

Gráfico 13 -Questão 12 da pesquisa 
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Fonte: Os autores. 

 

Dos professores que responderam ao questionário, 75,0% responderam 

que “A mesma que utilizam com os ouvintes” como metodologia utilizada com a 

aluna surda. 

12,0% responderam que “Dispõem de atenção especial” como 

metodologia utilizada com a aluna surda. 

 

   13,0% responderam que “Utilizam alguns sinais” como metodologia 

utilizada com a aluna surda. 

Essa realidade escolar não condiz com a LDB 9.394/96 onde cita em seu 

Art. 59: Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência: I - 

currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, 

para atender às suas necessidades; 

 

 

No Gráfico 14, constam os conteúdos das respostas fornecidas pelos 

professores à questão 13: Na sua visão qual a importância da Libras na atuação 

docente dos alunos surdos em sala de aula regular? 

 

Gráfico 14 -Questão 13 da pesquisa 
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Fonte: Os autores. 

 

Dos professores que responderam ao questionário, 38,0% responderam 

na sua visão qual a importância da Libras na atuação docente dos alunos surdos 

em sala de aula regular é “Necessária para a comunicação”. 

37,0% responderam na sua visão qual a importância da Libras na atuação 

docente dos alunos surdos em sala de aula regular é “Fundamental para a 

aprendizagem”. 

25,0% responderam na sua visão qual a importância da Libras na atuação 

docente dos alunos surdos em sala de aula regular é “Aprendizagem e 

comunicação”. Sabemos que, a Libras como primeira língua para os alunos 

surdos é indispensável e garantida por lei. 

 

No Gráfico 15, constam os conteúdos das respostas fornecidas pelos 

professores à questão 14: Na sua escola existe atuação do intérprete na sala de 

aula? 

 

Gráfico 15 -Questão 14 da pesquisa 
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Fonte: Os autores. 

 

Dos professores que responderam ao questionário, 100,0% responderam 

que “Não” existe atuação do intérprete na sala de aula. 

0,0% responderam que “Sim” existe atuação do intérprete na sala de aula. 

O papel do TILS é fundamental para que haja de fato a inclusão no 

cotidiano escolar da pessoa surda. 

 

No Gráfico 16, constam os conteúdos das respostas fornecidas pelos 

professores à questão 15: Os alunos ouvintes conseguem se comunicar com a 

aluna surda? De que forma? 

 

Gráfico 16 -Questão 15 da pesquisa 
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Fonte: Os autores. 

 

Dos professores que responderam ao questionário, 100,0% responderam 

que “Sim, com Gestos e Mímicas” os alunos ouvintes conseguem se comunicar 

com a aula surda. 

0,0% responderam que os alunos ouvintes “Não” conseguem se 

comunicar com a aula surda. 

 

 

No Gráfico 17, constam os conteúdos das respostas fornecidas pelos 

professores à questão 16: Como são realizadas as avaliações com a aluna 

surda? 

Gráfico 17 -Questão 16 da pesquisa 

 

Fonte: Os autores. 

 

Dos professores que responderam ao questionário, 100,0% responderam 

que as avaliações realizadas com a aluna surda são “A mesma avaliação dos 

ouvintes”. 

0,0% responderam que as avaliações realizadas com a aluna surda são 

“Com metodologia especifica”. 

Foi realizada uma análise documental na Escola Municipal Estácio 

Buarque Bandeira onde a aluna surda, foco da pesquisa, estudou e concluiu o 

0%

100%

Com metodologia específica A mesma avaliação dos ouvintes
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ensino fundamental, nos anos iniciais (1° ao 5° ano) com frequência regular e 

aprovação em todos os anos. Os dados constam no livro de resultados finais e 

nos diários de classe nos respectivos anos: alfabetização (2007), 1° série (2008), 

3° ano (2009), 4° ano (2010) e 5 ° ano (2011). O ensino fundamental, anos finais 

(6° ao 9° ano) a referida aluna iniciou na Escola Municipal Antônio Buarque 

Bandeira. Desta vez a análise documental se deu na ficha individual da aluna, 

onde consta os seguintes dados: cursou o 6° ano em um período de três anos 

(2012 – reprovada, 2013 - reprovada, 2014 – aprovada), o 7° ano também durou 

um período de três anos (2016 – reprovada, 2017 – reprovada, 2018 – 

aprovada), está cursando o 8° ano pela terceira vez (2018 – reprovada, 2019 – 

reprovada, 2020 – cursando). Também consta na ficha individual da aluna surda 

que a mesma possui necessidades educacionais especiais, especificando 

“deficiência auditiva total” – sem atendimento educacional especializado. 

Dos diários de classe analisados, apenas um tem uma especificação que 

a aluna possui deficiência auditiva e sem atendimento especializado. 
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6   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise dos dados evidencia a ausência da escola inclusiva, que não 

privilegia a aprendizagem e o desenvolvimento intelectual e cultural do surdo, 

como também não está sendo contemplada a acessibilidade, uma vez que este 

é obrigado a conviver apenas com a cultura do ouvinte, bem como a falta de 

preparo e de conhecimento da comunidade escolar em relação ao surdo e sua 

primeira língua, a Libras. A Libras não fez parte da vida escolar desta aluna em 

nenhuma das modalidades de ensino pela qual ela já passou, ou seja, ela não 

teve atendimento especializado na escola na Educação Infantil, nem no Ensino 

Fundamental dos anos iniciais e, nem no Ensino Fundamental dos anos finais 

onde está inserida atualmente cursando o oitavo ano. 

 

Contudo, ficou claro que a política educacional de surdos não se aplica a 

esta realidade escolar, deixando a aluna surda a esmo. E que no processo de 

inclusão cabe à escola se adaptar às condições dos alunos e não os alunos se 

adaptarem ao modelo da escola. Verificamos ainda que, assim como a escola, 

os professores não estão preparados para trabalhar com as necessidades de 

alunos surdos, mas em sua maioria demonstraram interesse em se capacitar. 

Também ficou evidenciado que a escola não utiliza nenhuma Tecnologia 

Assistiva Digital como ferramenta pedagógica, como meio de auxiliar na 

comunicação, socialização e aprendizagem da aluna surda. O uso da língua 

materna dos surdos como primeira língua e a figura do TILS está sendo 

negligenciado trazendo muitos prejuízos na aprendizagem desta aluna que vem 

sendo reprovada por muitos anos, retida com frequência numa escola onde 

predomina a cultura oralista, negando inclusive o direito de convivência com seus 

pares surdos.  

Conclui-se que a inserção de surdos no ensino regular além de não 

favorecer efetivamente na aprendizagem desses alunos- pela falta do 

atendimento especializado, tem contribuído para que a exclusão aconteça 

principalmente dentro da escola. E que, mesmo diante de tantas leis em vigor, a 

realidade nas escolas públicas é carente do pleno exercício de cidadania. 
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