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RESUMO 

 

KÜHL, Yohanna Hemilly Katleen. Mapeamento do Ensino de Língua Inglesa para Alunos 

Surdos em Pato Branco-PR. 2017, 170 f. Dissertação (Mestrado em Letras) – Programa de 

Pós-Graduação em Letras, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2017. 

 

No Brasil, a inclusão na educação é uma temática de extrema importância a ser discutida, 

principalmente quando o cenário trata do ensino de língua estrangeira para alunos surdos que 

não reconhecem o português como sua primeira língua. Considerando tal questão, a presente 

dissertação teve como objetivo principal realizar um mapeamento do ensino de língua inglesa 

para alunos surdos, nos Ensinos Fundamental II e Médio da rede pública estadual no 

município de Pato Branco-PR. Especificamente, intentou-se investigar as relações teórico-

práticas na implementação das políticas educacionais inclusivas na educação regular nos 

Ensinos Fundamental II e Médio de Pato Branco, bem como investigar algumas práticas 

pedagógicas que poderiam, na opinião dos alunos surdos, ajudar no processo de ensino-

aprendizagem na sala de aula de inglês.  O desenvolvimento do trabalho baseou-se na 

exploração de documentos oficiais (BRASIL, 1998; e PARANÁ, 2008; entre outros) e leis 

(Lei nº 10.436/2002, Decreto º 5.626, Decreto 4.176 e outros), além de princípios teóricos 

relacionados ao ensino de língua Inglesa (BARCELOS, 2007; LIMA, 2009), inclusão 

(CAMPBELL, 2016; MITLER, 2003; STAINBACK, 1999; entre outros), identidade 

(BHABHA, 1998; HALL, 2001, 2005; MARTINS, 2004; PERLIN, 1998), desenvolvimento 

humano/aprendizagem e a linguagem (BAKHTIN, 2010, 2016; BENVENISTE, 1988; 

SAUSSURE, 1999;VIGOTSKY, 1991, 1993, 1998, 2001; VOLÓCHINOV, 2017) e 

pressupostos teóricos que envolvem a surdez (GESSER, 2009; LOPES, 2007; QUADROS, 

2007; SANTANA, 2007, SKILIAR 2010, entre outros). A pesquisa configurou-se como 

qualitativa etnográfica interpretativa (CLARETO 2003; MAANES, 1979; MOITA LOPES, 

1994; MOREIRA, 2008), sob a perspectiva teórico-metodológica do Interacionismo 

Sociodiscursivo (BRONCKART, 2006, 2012). Os instrumentos de coleta e geração de dados 

foram levantamento de bibliografias relacionadas ao tema, observação de vinte e nove horas-

aula de inglês e questionário aplicado aos participantes da pesquisa. Cinco alunos surdos 

matriculados na rede estadual de ensino (Ensino Fundamental II e Ensino Médio), em 2017, 

do município supracitado foram os participantes da pesquisa. Os dados foram tratados pela 

análise de conteúdo, nas categorias de vozes, índice de pessoa e modalizações. Os resultados 

da investigação permitiram identificar que: a) há lacunas entre a legislação e a sua aplicação 

prática; e b) há vários fatores que comprometem o ensino-aprendizagem de língua inglesa 

para surdos, dentre os quais a necessidade de adaptar recursos didáticos que envolvam mais o 

campo visual, já que, por falta da audição, uma das características sensoriais bastante 

desenvolvidas pelos surdos é a sensibilidade perceptiva visual. Por fim, acreditamos que as 

práticas-pedagógicas sugeridas pelo estudo, somadas a outras existentes oriundas de outros 

estudos, podem contribuir significativamente para o avanço da qualidade da inclusão no 

processo de ensino-aprendizagem da Língua Inglesa para alunos surdos.  

   

Palavras-chave: Mapeamento; Língua inglesa; Ensino; Surdos; Inclusão. 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

KÜHL, Yohanna Hemilly Katleen. Mapping of English Language Teaching for Deaf 

Students in Pato Branco-PR. 2017, 170 f. Thesis (Master in Languages) – Post- Graduate 

Program in Languages, Federal Technological University of Paraná, 2017.  

 

In Brazil, the issue of inclusion in education is a matter of extreme importance to be 

discussed, mainly when it refers to the teaching of some foreign languages to deaf students 

who don't recognized Portuguese as their first language. Considering this issue, the main 

objective of this work was to carry out a mapping of English language teaching to deaf 

students of Elementary School II and High School, in the public state education network in 

the city of Pato Branco-PR. Specifically, it intended to investigate the theoretical and practical 

relation in the implementation of inclusive educational politics in regular education of 

Elementary School II and High School in Pato Branco, as well as to investigate the 

pedagogical practices that could, in the view of the deaf students, help in the English 

teaching-learning process in the classroom. The development of the work was based on the 

study of official documents ((BRASIL, 1998; e PARANÁ, 2008;PDC, among others) and 

laws (Law n. 10.436/2002, Decree º 5.626, Decree 4.176 and others), besides theoretical 

principles related to the teaching of the English Language (BARCELOS, 2017; LIMA, 2009), 

inclusion (CAMPBELL, 2016; MITLER, 2003; STAINBACK, 1999; among others), identity 

(BHABHA, 1998; HALL, 2001, 2005; MARTINS, 2004; PERLIN, 1998), language 

development (BAKHTIN, 2010, 2016; BENVENISTE, 1988; SAUSSURE, 

1999;VIGOTSKY, 1991, 1993, 1998, 2001; VOLÓCHINOV, 2017) and deafness  (GESSER, 

2009; LOPES, 2007; QUADROS, 2007; SANTANA, 2007, SKILIAR 2010, among others). 

It is a qualitative interpretive ethnographical research (CLARETO 2003; MAANES, 1979; 

MOITA LOPES, 1994; MOREIRA, 2008), which follows Sociodiscursive Interactionsim 

theoretical and methodological perspective (BRONCKART, 2006, 2012). Data collection and 

generation was carried out by means of a review of literature related to the theme, twenty-nine 

hours of classroom observation and a questionnaire applied to research participants. 

Participants were five deaf students enrolled within the State network (Elementary School II 

and High School), in 2017, of the municipality already mentioned. Data was treated by means 

of the content analysis framework, including voices, person index and modalizations. 

Analysis results allowed us to know that: a) there are some gaps between inclusive official 

laws and its practical implementation; and b) there are many factors that undermine the 

English teaching and learning process to deaf people, among them the need to adapt didactic 

materials, since by the lack of listening, one of deaf people‘s sensorial characteristics is the 

visual sensitivity. By the end, we believe that the pedagogical practices suggested by this 

study, added to others already existed and from other studies, can meaningfully contribute to 

the inclusive qualitative advancement of the English teaching-learning process to deaf people. 

 

 Key-Words: Mapping; English Language; Teaching; Deaf; Inclusion. 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

 

O corpo tem uma precisa filosofia de 

aprendizagem: ele aprende os saberes que o 

ajudam a resolver os problemas com que está 

se defrontando - Rubem Alves, 2001, p. 52 

 

Rubem Alves (2001) afirma que, o corpo humano tem sua própria maneira de 

apreender e internalizar o conhecimento. Sabendo-se que cada ser humano tem o seu nível de 

desenvolvimento intelectual, bem como, o seu próprio tempo para que suas capacidades sejam 

aperfeiçoadas, é preciso compreender que um aluno em sala de aula tem suas particularidades 

em relação à aprendizagem, e que, isso também precisa ser considerado. 

Considerando as questões a cima este capítulo tem como finalidade apresentar as 

partes principais do projeto de pesquisa que nos levaram ao desenvolvimento desta 

dissertação, que compreende que aluno terá a sua própria forma de aprender. O capítulo se 

subdivide do seguinte modo: 1.1 Introdução e contextualização; 1.2 Importância da temática; 

1.3 Objetivo geral; 1.4 Objetivos específicos; 1.5 Perguntas de pesquisa; 1.6 Perspectiva da 

pesquisa; e 1.7 Organização da dissertação. 

 

1.1 INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A inclusão envolve alguns aspectos de quebras de barreiras, para o impulso de uma 

nova prática educacional. Desse modo, o tema desta pesquisa envolve a inclusão dentro de 

salas de aula regulares, mais especificamente o mapeamento dos aspectos pedagógicos do 

ensino da língua inglesa para os alunos surdos. O interesse da pesquisadora por essa temática, 

que envolve as questões do ensino voltadas à sala de aula inclusiva, é decorrente das 

experiências que vive, pois faz parte da classe de professores que trabalham com língua 

inglesa, tanto em escolas particulares como em escolas públicas do Estado do Paraná, 

portanto, em contextos de educação inclusiva. Sendo assim, compreender essa necessidade 

inclusiva é fundamental, não apenas para alcançar de modo pessoal/profissional meios de 

trabalhar adequadamente com esses alunos, como também para possibilitar um vislumbre para 

os demais colegas pertencentes a esta classe. 

A pesquisadora trabalha há 7 anos na área da educação, e percebeu nesta área que 

além da estrutura, levar em consideração o indivíduo e a sua constituição sócio-histórica é de 

extrema importância. Atuando como professora e lecionando inglês, como língua estrangeira, 
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português, redação e ballet em escolas públicas e particulares, teve a oportunidade de 

desempenhar essa função em instituições de portes variados, e acompanhou casos durante 

esses anos de trabalho em que, os professores, incluindo a pesquisadora, recebiam crianças e 

adolescentes com necessidades especiais variadas, mas não estavam preparados para isso, e 

em muitos dos casos faziam grandes esforços para tentar assistir esses alunos da melhor forma 

que conseguiam. Um dos fatos mais gritantes é a falta de preparo que não é apenas do 

professor, mas decorre de uma falta de organização por parte de órgãos superiores para 

capacitar seus professores para a inclusão, que é prevista pela lei (Lei nº 10.436 a exemplo), 

como se aborda em seções posteriores deste trabalho, gerando no professor uma sensação de 

incapacidade, e no aluno de isolamento. 

 Sendo assim, analisando-se o fato de que o professor exerce um papel importante 

neste processo de ensino aprendizagem, que, segundo Mizukami (2014, p. 52), na abordagem 

humanista, trata-se de facilitar a aprendizagem do aluno e não apenas expor conteúdos. 

Compreendendo também, dessa forma, que a cidade de Pato Branco abrange uma região de 

diversidade, com variedades linguísticas e socioculturais diferentes, interessa aqui apontar e 

debater os resultados da pesquisa para suscitar reflexões a cerca do assunto, pois segundo 

Alves (2001), cada indivíduo terá seu tempo e sua própria forma de assimilar novos 

conhecimentos. 

 

1.2 IMPORTÂNCIA DA TEMÁTICA 

 

Para compreender os motivos do desenvolvimento desta pesquisa é importante 

ressaltar alguns pontos principais relacionados às políticas educacionais inclusivas, bem como 

a história da educação para surdos. Portanto, elabora-se uma breve descrição do contexto 

vivido pelos surdos na região.  

Dentre as noções das políticas educacionais inclusivas como a Lei nº 10.436 entre 

outras, o ponto de maior controvérsia refere-se à formação e preparação dos professores para 

lidarem com as práticas inclusivas. As primeiras discussões sobre Educação Especial no 

Brasil vieram a partir da década de 1970, e então desde 1988 o aluno com necessidades 

especiais possui o direito de estar dentro de uma sala de aula, seja ela regular, ou não: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

(...) 
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Art. 208. O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a garantia de: 

(...)  

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; [...] (BRASIL, 1988, p. 101). 

 

Conforme observado no excerto acima, apesar de a Constituição Brasileira garantir o 

direito à educação de todos os brasileiros, como dever do Estado, em relação ao atendimento 

educacional especializado, mas o encontrado em muitas escolas é a falta de preparo dos 

professores. Ressalta-se que não se entende essa falta de preparo como falta de vontade dos 

mesmos, mas por falta de estruturas e cursos específicos ofertados pelo governo, constatação 

essa que não confere com as teorias epistemológicas que abordam a inclusão, políticas 

educacionais e preparo para essa vivência. 

Essa mesma situação ocorre na região do município de Pato Branco – PR, segundo 

dados do Núcleo Regional de Educação localizado no município, a dificuldade encontrada 

pelos alunos surdos são as mesmas. Há vários fatores que contribuem para esse quadro: falta 

de profissionais formados e preparados para atuarem como tradutores-intérpretes, além de 

salas de aula com um grande número de alunos, falta de recursos adaptados para os alunos 

surdos, entre outros fatores. E, infelizmente, a falta de profissionais que possam atender 

alunos especiais, ou por falta de um contrato por parte do mantenedor (Governo Estadual), 

que seja eloquente com a necessidade de atendimento dos alunos, é um fator que não ocorre 

apenas no Estado do Paraná, como o ocorrido em Teresina Estado do Piauí
 1

, onde alunos 

perderam aula por não terem quem os acompanhassem em uma escola estadual. 

O número de alunos surdos atendidos pelo Núcleo Educacional Regional em Pato 

Branco é de oito estudantes, os quais frequentam as escolas regulares de Ensino Fundamental 

II e Ensino Médio regular ou técnico. Embora não seja o foco principal desta pesquisa 

investigar a inclusão de alunos surdos no ensino superior do município de Pato Branco, é 

importante ressaltar para fins de problematização do tema, que neste nível de escolaridade há 

seis alunos inclusos em uma única instituição de ensino superior particular. Há outras duas 

instituições de ensino presencial no município, sendo uma particular e outra pública, porém 

estas não possuem alunos surdos inclusos. 

Em razão de desconhecermos os motivos que levam apenas uma das instituições a 

possuírem alunos surdos inclusos, é possível apenas refletir que o direito à educação garantido 

aos alunos surdos por lei, previsto na Constituição de 1988 e também no Decreto nº 4.176 que 

regulamente a Lei nº 10.436 cap. II art. 8º, como a seguir: 

                                                 
1
Fonte disponível de forma digital na URL <http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/estudantes-surdos-denunciam-

falta-de-interpretes-nas-salas-de-aula-de-escolas-publicas.ghtml>. Acesso em 11 jun. 2016. 
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Art. 8º As instituições de ensino da educação básica e superior, públicas e privadas, 

deverão garantir às pessoas surdas acessibilidade à comunicação nos processos 

seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os 

níveis, etapas e modalidades de educação. 

 

Vemos que esta seção da Lei propicia um questionamento relevante: Até que ponto, 

uma lei garante ao surdo o direito à educação adequada e de boa qualidade de ensino, e em 

que nível de escolaridade esses direitos tem se aplicado? 

O que percebemos é que os alunos surdos inclusos, independente do grau de 

escolaridade, passam por diversos percalços, dentre os quais o preconceito, o isolamento e a 

exclusão dentro da inclusão no sistema regular, passam a fazer parte de seus cotidianos. 

Segundo Mantoan (2006, p. 4): 

 

A igualdade abstrata não propicia a garantia de relações justas nas escolas e a 

igualdade de oportunidades, a marca das políticas igualitárias e democráticas no 

âmbito educacional, também não consegue resolver o problema das diferenças nas 

escolas, porque escapam ao que é proposto, quando se confrontam com as 

desigualdades naturais e sociais dos alunos. 

 

Precisamos refletir sobre esses fatos para que haja um avanço significativo no cerne do 

problema, para não apenas ‗remediá-lo‘, mas tornar a educação inclusiva efetiva e real, 

enfatizando-se assim, a importância em compreender melhor o cenário atual da inclusão para 

que medidas possam ser tomadas de acordo com seus contextos. Não somente para os surdos, 

mas também para os alunos ouvintes, uma vez que, essa adaptação na atualidade vem 

modificando as relações dentro de sala de aula e adaptando metodologias que já estavam em 

uso. 

Posto isso, essa reflexão se faz ainda mais necessária no que pauta o ensino de língua 

inglesa para alunos surdos, uma vez que no Paraná há pesquisas voltadas para a área de ensino 

de inglês e a inclusão, Tonelli (2012) aborda a dislexia, Rocha e Tonelli (2013) tratam do 

autismo, Rocha e Tonelli (2013) estudam a Síndrome de Asperger, Ferreira e Tonelli (2016) 

desenvolvem um estudo com sequência didática para TEA (Transtorno do Espectro Autista), 

dentre outros. Estudos sobre a surdez e a relação entre o contexto escolar são encontrados em 

Ersen (2016), Skliar (1998; 2003; 2010a; 2010b), Witkoski (2009; 2012), entre outros. Com o 

foco voltado para o aluno surdo atrelado ao ensino de inglês no Paraná temos poucas 

pesquisas relacionadas, como Hannuch (2006) com o seu trabalho intitulado Inclusão: o 

ensino de língua inglesa para alunos surdos, em que objetivou analisar os obstáculos dos 

alunos surdos durantes as aulas de inglês apoiando-se na teoria das inteligências múltiplas 

adaptadas ao ensino de língua inglesa, e para isso houve uma experiência de inclusão em uma 
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sala de aula regular com questionários aplicados, e os resultados apontam para uma 

necessidade de capacitação dos professores para melhor atenderem esses alunos. Sendo assim, 

a presente pesquisa se justifica pela contribuição na área da educação. 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 

Este estudo tem como objetivo geral mapear o ensino da língua inglesa para alunos 

surdos inclusos em escolas estaduais regulares, do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, 

no município de Pato Branco, PR. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Como objetivos específicos
2
, nosso estudo busca: a) Identificar as práticas utilizadas 

no processo de ensino-aprendizagem da Língua Inglesa de alunos surdos inclusos nos Ensinos 

Fundamental II e Médio de Pato Branco; b) Interpretar as relações teórico-práticas na 

implementação das políticas educacionais inclusivas na educação regular nos Ensinos 

Fundamental II e Médio de Pato Branco; c) Detectar e analisar elementos que os alunos 

surdos considerem essenciais para o seu ensino-aprendizagem de língua inglesa. Uma vez que 

compreender o contexto de ensino é fundamental para que ações modificadoras sejam 

realizadas. 

 

 1.5 PERGUNTAS DE PESQUISA 

 

Para que os objetivos fossem alcançados alguns questionamentos nortearam a 

pesquisa. De modo que a pergunta maior que nos fizemos foi: 

Como está acontecendo o processo de ensino de língua inglesa para alunos surdos 

no município de Pato Branco – Paraná? 

Para atingir uma resposta satisfatória foi preciso ainda que outras perguntas fossem 

levantadas alinhadas aos objetivos específicos desta pesquisa: 

                                                 
2
É importante salientar que os objetivos específicos desta pesquisa diferem dos objetivos específico que constam 

nos documentos do TAILE (página 156) e do TCLE para menores de 18 anos (página 159) e para maiores de 18 

anos (página 163), pois foram elaborados antes do início da pesquisa e aprovados pelo Comitê de Ética em  e 

Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP), mencionado no capítulo I item 1.7 e no capítulo III item 3.2, 

portanto não permitem modificações nos documentos. Entretanto, com o início da pesquisa foi preciso adequar 

os objetivos específicos de acordo com o que era apontado como necessidade para a pesquisa. 
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a) Quais práticas pedagógicas são aplicadas no ensino aprendizagem de língua 

inglesa para alunos surdos nas escolas regulares de Ensino Fundamental II e de 

Ensino Médio de Pato Branco? 

b) O que as práticas pedagógicas observadas revelam acerca de suas relações 

teórico-práticas da implementação das políticas educacionais inclusivas? Há 

lacunas? 

c)   Por meio do mapeamento realizado, que possíveis práticas pedagógicas podem ser 

vislumbradas para o ensino de língua inglesa para alunos surdos em Pato Branco 

– PR? 

  

 1.6 PERSPECTIVAS DA PESQUISA 

 

Por meio de inquietações e questionamentos da pesquisadora, em que uma 

determinada situação, percebeu o distanciamento do que está posto nos documentos oficiais 

com a inclusão vivida no cotidiano da sala de aula, ou seja, com o meio em que os sujeitos 

estão inseridos não condizer com o que as condições que a lei prevê que existam nesse meio.  

Nesse viés, vemos grande relevância na Educação Inclusiva (EI) como prática 

interdisciplinar, pois, entendemos a EI, não somente no sentido legal, mas principalmente no 

social. E, uma vez, que somos seres humanos diferentes em nossas particularidades, é sensato 

levar em consideração que todas as diferenças, não somente a do aluno com necessidades 

especiais, se fazem presentes e influenciam no processo de ensino-aprendizagem, como 

também as particularidades dos demais alunos. 

A Secretaria de Estado da Educação (SEED) em 2006 em parceria com o Governo do 

Estado do Paraná, com base nos já existentes documentos do Ministério da Educação (MEC) 

relacionados à educação especial, criou uma nova medida, as Diretrizes Curriculares da 

Educação Especial para a Construção de Currículos Inclusivos (DCE – especial), as quais 

admitem que: 

 

A compreensão da Educação Especial como modalidade que dialoga e compartilha 

os mesmo princípios e práticas da educação geral é recente e exige das famílias, 

alunos, profissionais da educação e gestores das políticas públicas um novo olhar 

sobre o aluno com necessidades educacionais especiais. (BRASIL, 2006, p. 9). 

 

Por essa razão, evidencia-se a importância da articulação das leis, do diálogo entre elas 

e o contexto escolar. A educação em sua prática interdisciplinar, na qual se abrange a 

educação inclusiva, possibilita essa articulação, colaborando para o processo de formação da 
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racionalidade numa sociedade que vive a problemática da desigualdade e do despreparo para 

o diferente. Porém, para que essa articulação aconteça é preciso que o processo de inclusão 

ocorra de forma dinâmica. 

Diante do exposto, elenca-se para esta pesquisa o aporte teórico da perspectiva do 

Interacionismo Sociodiscursivo (ISD – BRONCKART, 2012, p. 65), que entende que o 

conhecimento adquirido pelo ser humano é desenvolvido por meio da sua interação social, 

construindo conhecimento com os outros que o rodeiam para então formar o seu próprio, pois 

é pela interação social que o indivíduo toma a consciência de si e dos outros, e dos 

conhecimentos que já possui e daqueles que lhe são alheios. 

Essas questões serviram como base motivadora para a pesquisa e são objeto da 

presente dissertação, que tem como base uma pesquisa qualitativa etnográfica (MOREIRA, 

2008), que se pauta em documentos oficiais e estudos relacionados: à inclusão no ensino 

regular (MITTLER, 2003; QUADROS, 2009; CARVALHO R. E., 2012; GESSER, 2013; 

STREIECHEN, 2013; CARVALHO R. A., 2014, entre outros), ao ensino-aprendizagem de 

língua inglesa (BARCELOS, 2007, PAN, 1998, DCE-LEM, 2008, DCE, 2013),  entre outros 

autores e áreas. 

   

1.7 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Este trabalho de dissertação está organizado em cinco capítulos. O primeiro capítulo, 

Capítulo I, delineia a pesquisa com uma introdução sobre o tema abordado e uma 

contextualização dos aspectos que são elucidados, exemplificando a relevância do estudo, 

com os objetivos delimitados e as perguntas norteadoras da pesquisa, como também alguns 

dos autores fundamentais que pautam a pesquisa. O segundo capítulo, Capítulo II, traz o 

aporte teórico base desta pesquisa, que envolvem as questões sobre a linguagem, a 

fundamentos legais que estão ligados a inclusão, a surdez como um aspecto mais profundo e o 

direcionamento do ensino de língua inglesa. O terceiro, Capítulo III, aponta as questões 

metodológicas que configuram a pesquisa, assim como o tipo de estudo, método aplicado, 

incluindo a geração e obtenção e análise de dados. O quarto capítulo, Capítulo IV, apresenta 

as análises dos dados, tanto dos aspectos observados durante a pesquisa quanto o questionário 

aplicado em sala de aula, e a discussão pautada nos teóricos abordados no Capítulo II. O 

último capítulo, Capítulo V, traz algumas considerações feitas a partir da discussão à luz das 

teorias abordadas, que servem de pilar para responder as perguntas de pesquisa formuladas 
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como norte, para que a contribuição de possíveis práticas pedagógicas que podem ser 

vislumbradas a partir desta pesquisa seja clara e efetiva dentro do campo educacional. 

Após os capítulos há as referências que deram base ao trabalho, os anexos do 

documento necessário para a realização da pesquisa e, por fim, os apêndices que 

compreendem os termos de assentimento livre esclarecido, de consentimento livre 

esclarecido, ambos entregue aos participantes conforme prevê o Comitê de Ética em Pesquisa 

envolvendo Seres Humanos (CEP), que possui o número 64829616.0.0000.5547 de cadastro, 

e ainda, o questionário aplicado aos alunos, o guia de observação das aulas e por fim um 

quadro com as perguntas e respostas dos participantes da pesquisa ao questionário aplicado. 

É importante ressalvar que, a análise apresentada nesta pesquisa é apenas um dos 

muitos possíveis olhares, tendo em vista que, todos os dias um novo olhar pode ser lançado 

sobre um ponto de vista já existente ou ainda, aprimorá-lo com novos conhecimentos. 

Portanto, as interpretações aqui expostas não esgotam as significações dos dados, apresentam-

se apenas alguns recortes para analisar e tentar construir com o leitor possíveis significações. 

É preciso ainda esclarecer que, algumas terminologias são utilizadas, como: especial, regular, 

educação especial, deficiência, entre outras possíveis, mas que não estão em plena 

concordância com as crenças que a pesquisadora possui, porém são terminologias utilizadas 

nos documentos oficiais e dentro desse meio voltado para a inclusão, sendo assim, faz-se uso 

de tais termos, apesar de não representarem de forma alinhada as construções de sentido que 

essas palavras possuem para o entendimento da pesquisadora. 
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CAPÍTULO II – QUESTÕES LEGAIS E PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

As palavras que enunciamos trazem consigo 

bem mais que conhecimento, uma carga muito 

mais densa de sentimento do que possuímos 

conscientemente; elas multiplicam o eco. - 

George Steiner, 2005, p. 487 

 

Considerando a afirmação de Steiner (2005), as palavras carregam cargas emocionais 

de quem as profere, e leva essa carga a quem as recebe. Para tal, é preciso considerar que uma 

palavra direcionada, por si só, é um enunciado (BAKHTIN, 2016, p. 68), e esse enunciado 

transmite não apenas informações, mas também sentimentos, os quais podem ser 

compreendidos por quem o recebe com novos conhecimentos ou sentimentos também, além 

de construir significações e transformações dentro desse elo discursivo. Uma simples troca de 

olhares, por exemplo, apesar de não conter palavras expressas, transmite uma comunicação e 

um sentimento entre seu locutor e interlocutor, por isso pode ser considerado um enunciado 

completo, unidade real da comunicação discursiva. 

Portanto, a presente pesquisa é um enunciado em si, uma compreensão ativamente 

responsiva e que não espera uma compreensão e uma resposta passiva, pois segundo a teoria 

bakhtiniana todo enunciado é uma resposta a algo, e que preludia a futuros enunciados. Dessa 

forma, este capítulo aborda questões fundamentais que corroboram a problematização da EI: 

2.1 Língua e linguagem em sua teoricidade; 2.2 O interacionismo sociodiscursivo; 2.3 As 

bases legais que regem o contexto do surdo; 2.4 Identidades e suas tangências à surdez; e 2.5 

O ensino de inglês e as suas abordagens. Porém, ainda é preciso lembrar que, todos esses 

aspectos ainda não são a totalidade do que é uma escola pública, e, as questões que a 

envolvem, pois há muitos outros assuntos que poderiam ser suscitados dentro da demanda 

escolar e os seus aspectos contextuais.  

 

2.1 LÍNGUA E LINGUAGEM EM SUA TEORICIDADE 

 

  

 A língua e a linguagem permeiam toda a construção social do ser humano, sendo 

assim inicia-se esse tópico com conceitos sobre língua e linguagem. Portanto se faz essencial 

discutir essas relações tendo em vista que, o ser humano possui uma língua própria e ela 

mesmo se difere entre um país e outro, uma região e outra. Contudo, não apenas se difere na 
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questão de língua, pois ao mesmo tempo também está envolvida com as linguagens de todas 

as formas, verbais e não verbais, todo o tempo. 

 A língua é considerada um conjunto organizado de elementos, como sons e gestos, que 

possibilitam a comunicação inteligível entre um ser humano e outro. Por alguns estudiosos é 

compreendida como uma ferramenta abstrata (NASI, 2007, p. 2), outros apontam língua como 

idioma de um falante (ALMEIDA, 1999, p. 17), já, há alguns estudiosos que a definem como 

―sistema gramatical pertencente a um grupo de indivíduos‖ (CUNHA; CINTRA, 2008, p.1). 

Portanto, há diferentes definições, aqui na pesquisa, língua será compreendida como Saussure 

(1999, p. 17) a define, ―é ao mesmo tempo, um produto social da faculdade de linguagem e 

um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir o exercício 

dessa faculdade nos indivíduos.‖, definição que Bronckart (2006, 2012) aceita, portanto, nos é 

relevante, pois se constitui como algo desenvolvido convencionalmente. 

 A linguagem é algo inerente ao ser humano e permeia todas as suas relações. Pode ser 

compreendida como ―um sistema de signos capaz de representar, através de alguma 

substância significante (som, cor, imagem, gesto), significados básicos que resultam de uma 

interpretação da realidade e da categoria mental dos resultados dessa interpretação.‖ 

(ABAURRE, 2000, p. 1). Já para outros estudiosos é definida como ―todo sistema de sinais 

que serve de meio de comunicação entre os indivíduos. Desde que atribua valor convencional 

a determinado sinal, existe uma LINGUAGEM.‖ (CUNHA; CINTRA, 2008, p. 1 – destaque 

dos autores). Para nós interessa o sentido definido como forma de comunicação entre 

indivíduos: 

 
Mas, o essencial é que língua e linguagem, aqui, não estarão dissociadas, pois a 

língua em uso será uma forma de linguagem, que por sua vez decorre das práticas 

sociais de uma cultura humana e as representa e modifica (...), [porém]; Se não 

houver acordo com a relação a esse valor (...) qualquer interação através da atividade 

da linguagem estaria por definição prejudicada, uma vez que não haveria 

comunicação possível.‖ (ABAURRE, 2000, p. 2 – inserção e ênfase da 

pesquisadora) 

 

 Portanto, é preciso que essa relação entre língua e linguagem estejam em comum 

acordo dentro das valorações sociais, para que, sejam reconhecidos entre os indivíduos na 

comunicação.  Além dessa harmonia necessária entre elas, é preciso aqui estabelecer a 

definição de discurso, que para Cunha e Cintra (2008, p. 1) ―é a língua no ato, na execução 

individual‖, alguns a definem como a situação entre língua e fala de modo que ―situa-se entre 

elas, em um lugar particular, porém social‖ (CAZARIN, 2005, p. 230). 

 É válido ressaltar que a língua ―se altera a cada momento observado no tempo. A soma 

dos eventos linguísticos se amplia quantitativa e qualitativamente a cada novo momento‖ e 
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ainda tem relação direta com a linguagem, pois ―cada ato de linguagem tem uma determinante 

temporal. Nenhuma forma semântica é atemporal.‖ (STEINER, 2005, p. 44; 49). Sendo assim, 

a língua e a linguagem para serem analisadas, não podem ser analisadas levianamente sem a 

consideração do contexto da fala, para que ela possa ser caracterizada como um todo. 

 Aqui, considera-se a teoria apresentada por Bakhtin (2106), a qual define todo 

discurso possui um gênero o qual tem formas relativamente estáveis, e que pode ser 

influenciado por inúmeros fatores, como a visão de mundo do falante, emoções, suas relações 

com o outro, suas relações com o objeto do discurso, os juízos de valor, o contexto em que o 

enunciado é produzido, a relação do falante com a língua, e a que enunciados responde e 

quais enunciados antevê. E é essa relação discursiva que interessa, tendo em vista que ―todo 

enunciado é repleto de variadas atitudes responsivas a outros enunciados de um dado campo 

de comunicação discursiva.‖ (BAKHTIN, 2016, p. 57). 

 Essas relações são essenciais para compreender o ambiente de inserção do aluno surdo 

em sala de aula, pois sua própria presença na escola regular é uma atitude responsiva relativa 

ao enunciado legal, que prevê a sua possibilidade de estar lá. Sendo assim, não apenas os 

enunciados em sala de aula influenciam o discurso do aluno e do professor, discursos esses 

que estarão em foco na pesquisa, de modo que, ao entendermos essas relações é possível 

percebemos como podem afetar o ensino-aprendizagem do aluno surdo. 

 Para Bakhtin (2016, p. 53) ―As palavras da língua não são de ninguém, (...) mas o 

emprego das palavras na comunicação discursiva viva sempre é de índole individual‖. 

Precisa-se esclarecer como o ser humano desenvolve as questões de linguagem, sendo elas de 

primeira ou de segunda ordem. Ou seja, desenvolvimento de língua materna ou de segunda 

língua, e ainda em determinados momentos e casos, terceira língua e posteriores. 

 Sendo assim, é preciso colocar que consideramos a aprendizagem da língua materna 

como ―um fato comunicante, além, é claro, do fato significante que ela é. (...) 

consideraremos a aprendizagem da língua materna como um fato cultural, comunicante, 

representado e realizado na aquisição da capacidade de articular a linguagem e o 

pensamento.‖ (MEC
3
, 1983, p. 51 – destaque da pesquisadora). 

 Portanto, a língua pode ser considerada uma questão cultural, tendo em vista que a 

criança desenvolve sua comunicação pela língua materna por meio da interação social, que 

para Vigotsky (1991, p. 82) a interação pode ser compreendida como ―sistema funcional do 

aprendizado‖, pois não apenas a língua materna é desenvolvida por meio da interação social, 

                                                 
3
O MEC lançou um livro que aborda as questões de aprendizagem e desenvolvimento da língua, como consta nas 

referências. 
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como também hábitos, manias, crenças e etc. O mesmo acontece com o surdo, a libras precisa 

ser apresentado a ele, como o português, o inglês e qualquer outra língua. Ele desenvolverá 

suas capacidades de linguagem relacionadas à determinada língua conforme houver a 

influência externa para isso. 

 

 2.1.1 O Ensino de Línguas para o Aluno Surdo 

 

 Compreendemos nesta pesquisa que a língua, a linguagem e outros componentes são 

desenvolvidos pelo ser humano, e não adquiridos. Por conseguinte, é válido considerar a 

afirmação de Lopes (2007, p. 77) de que ―Os muitos atravessamentos discursivos que 

circulam no interior da escola operam na construção da comunidade surda.‖, e 

complementemos, não apenas na comunidade surda, mas no indivíduo surdo em si, pois suas 

relações escolares influenciarão em seus desenvolvimentos, não apenas sociais, como também 

cognitivos. 

 Desse modo, a língua seja ela materna, segunda ou terceira língua, será desenvolvida 

pelo indivíduo por intermédio da interação, com a qual os estímulos influenciarão no 

desenvolvido dessas capacidades no ser humano. Porém, alguns fatores precisam ser 

destacados, tais como a questão fundamental das barreiras crescentes entre o desenvolvimento 

e a faixa etária, além dos estímulos exteriores que podem interferir. Consequentemente, todo 

esse processo é uma relação dialógica existente entre outras questões, ―A língua se faz de 

signos – a linguagem de diferentes línguas e o pensamento de diferentes recortes de sentido, 

investidos de significados particulares para cada pessoa e para as coletividades.‖ (MEC, 1983, 

p. 51).  

 Sendo assim, essa tríade entre estímulo, linguagem e sentido evoca em cada ser uma 

função diferente, mas que no ato de fala não é desassociado, e, incorrem no discurso de 

maneira una, o que torna tão importante compreender os atos de fala de um indivíduo, pois ao 

se expressar pela língua a sua linguagem, o indivíduo exterioriza parcialmente os seus 

pensamentos de uma forma, e apresenta os sentidos e visões que carrega sobre determinado 

assunto. 

 Esse desenvolvimento da primeira língua, ou língua materna, doravante L1, pode ser 

considerado da seguinte forma ―há uma língua que se fala e é som; uma língua que se move e 

é gesto; e uma língua que se escreve e é traço. Som, gesto e traço são substâncias diferentes, 

de línguas diferentes.‖ (MEC, 1983, p. 51 – ênfase da pesquisadora), mas que articuladas 
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exprimem uma expressão de cultura
4
. Na aprendizagem da língua materna aprendemos, 

segundo o MEC (1983, p. 82), a espacialidade da linguagem e a temporalidade do 

pensamento. E entre outros fatores, cada uma das funções: som, gesto e traço; podem ser 

desenvolvidas de forma separada, pois cada uma terá simbolicamente um emprego 

diferenciado. MEC (1983, p. 82) conceitua as diferenciações da seguinte forma: 

 

2. A língua que se aprende ao falar, cuja substância é som, é uma língua de 

comunicação. Em sua aprendizagem constrói-se o elo social fundamental. Essa 

língua é de todos; é uma instituição social (...) 

3. A língua que se aprende ao mover-se, cuja substância é o gesto, é uma língua de 

sensibilização, a língua de reprodução e de gozo de expressão ritual, simbólica. 

Língua do real – e da realidade social (...) 

4. A língua que se aprende ao escrever, cuja substância é o traço, é uma língua 

extemporal, fora de si, na medida em que revela uma correspondência entre o traço 

da letra e o sentido. A língua escrita é um símbolo que ficou sem fala, e como tal, 

contém todo o mistério do silêncio e da imobilidade. 

 

 Cada uma dessas funções mencionadas tem a sua aplicação, de modo que articuladas 

formam uma linguagem una que pode reproduzir uma visão de mundo ou uma ideia, que pode 

ou não ser fruto das relações que se desenvolvem socialmente. E entre vários estudiosos seja 

qual deles for, todos têm o ponto de convergência sobre a função primária da linguagem, a 

comunicação social. Porém, precisamos compreender como apontado pela teoria bakhtiniana 

(2010, 2016), que a língua tem um papel fundamental no desenvolvimento e construção de 

conceitos pelo indivíduo, de modo que servirá como ferramenta para outras habilidades de 

diversos âmbitos, e ao desenvolvê-los, também a aprimorará. 

 Sendo assim, a comunicação pode ocorrer dessas três formas conceituadas pelo MEC. 

Se há formas de desenvolvimento de cada uma delas, podemos compreender que há diferentes 

formas de desenvolver cada uma delas dentro de suas variedades. 

 Assim sendo, haverá distinção no desenvolvimento dessas capacidades (o falar, o 

escrever e o gesticular), de acordo com a inserção e estímulo exterior do qual o indivíduo está 

em relação à língua que está desenvolvendo. Portanto, haverá uma facilidade maior para a L1 

enquanto para L2 (segunda língua) e L3 (terceira língua), não serão desenvolvidas tal qual a 

L1, principalmente pelas questões que envolvem a relação de uma língua a outra, que muitas 

vezes pode envolver a problemática da tradução, que é outro ponto essencial: 

 

A permanente questão de se saber se a tradução é de fato possível está enraizada nas 

antigas dúvidas religiosas e psicológicas quanto à possibilidade de haver qualquer 

passagem de uma língua a outra. Em sendo a linguagem divina e numinosa, 

encerrando ela revelação, será dúbia e francamente ruim a transmissão ativa, seja 

                                                 
4
Compreendemos cultura como a afirmada por Hall (2005), que possui duas dimensões: uma substantiva, que 

estrutura a ‗realidade‘ que vivemos; e uma epistemológica, que exerce papel importante na integração dos 

modelos que representam o mundo. 
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para o vernáculo ou por sobrea barreira das línguas, restrições sobre o deciframento, 

sobre a depreciação que necessariamente ocorre em toda a transcrição interpretativa. 

(STEINER , 2005 p.  262). 

 

 Apesar de ser uma noção muito antiga, e até ultrapassada, levanta um questionamento 

ainda muito pertinente. Tendo em vista que o deciframento de uma língua revela quanto à 

dificuldade entre transpor uma língua para outra pode ser complexo, pois envolverá o uso dela 

em seus atos de fala, os sentidos produzidos no momento da fala e entendimentos intrínsecos 

ao falante da língua que será produzido em seu discurso, e ainda a compreensão do ouvinte 

sobre o pronunciado. De modo que, transpor tais condições para outra língua nem sempre será 

feita com perfeição, ou mesmo será possível transpô-las, tendo em vista que o 

desenvolvimento de uma outra língua também estará ligado com as representações que o 

indivíduo possui sobre essa língua que está em desenvolvimento, soma-se também a relação 

do indivíduo com a sua própria língua. 

Dessa forma, é válido lembrar que apesar das diferenças na língua de sinais para as 

línguas faladas, as pesquisas vêm revelando e confirmando quão complexa e rica ela é, pois 

fazendo parte de uma modalidade gestual-visual, elas comprovam que a comunicação vai 

muito além das palavras. Os sons são partes externas da linguagem dentro da comunicação, na 

qual expressões faciais, parte muito desenvolvida pelos surdos, gestos, podem revelar de 

forma mais profunda o status de comunicação entre interlocutor e receptor, colocando em 

cheque as relações do sujeito com a sua língua, como a questão do momento de produção de 

seu enunciado e como ele irá se constituir dentro daquele contexto específico, tudo isso 

constituindo a linguagem do sujeito naquele instante de comunicação.  

Gesser ressalta em relação à língua de sinais e o surdo, que é ―Através da língua nos 

constituímos plenamente como seres humanos, comunicamo-nos com nossos semelhantes, 

construímos nossas identidades e subjetividades, adquirimos e partilhamos informações que 

nos possibilitam compreender o mundo que nos cerca‖ (2009, p. 76 – 77). Para o surdo, a sua 

língua vai além dos sinais, pois está nos gestos, nas expressões faciais e corporais, e ainda por 

meio da língua de sinais o surdo interage com o mundo e ao mesmo tempo tem acesso a ele e 

o transforma, pela interação, pela qual, também se constitui como sujeito. 

 Essa questão nos é importante, pois, a Libras é uma língua compreendida como gesto-

visual, e alguns surdos irão reconhecê-la como sua L1, e dentro da escola a língua trabalhada 

majoritariamente em sala de aula para a interação social, é o português, que para o surdo será 

a L2, enquanto nas colocações educacionais do ensino de língua inglesa, se apresentará ao 

surdo como L3. E entre essas três línguas não há uma transposição perfeita, que seja tal qual 



27 

 

 

falada em português, na libras e no inglês, e outros tantos desdobramentos envolvidos nessa 

problemática, como as expressões idiomáticas, que só existirão para aquela determinada 

língua, ou as questões contextuais, que quando transpostas para outra língua não irão construir 

sentido exato. 

 Outro ponto que é fator determinante para o aluno surdo, e, tem relação direta com o 

desenvolvimento da língua e da linguagem, é a idade: 

 

A idade está diretamente relacionada à ideia de desenvolvimento, de tempo, de uma 

sucessão de eventos medida quantitativamente em anos, meses, dias, horas, minutos 

e segundos. (...) Ora, o tempo é relativo para cada sujeito e até mesmo para cada 

sociedade. Levar isso em consideração implica questionar se o tempo que cada 

indivíduo vive pode ser medido com base em critérios rígidos, como se as 

experiências individuais pudessem ser avaliadas em termos de quantidade e não de 

qualidade. As crianças passam por distintas experiências em ―tempos‖ diferentes, 

por meio de interações variadas e de diversas práticas com a linguagem. 

(SANTANA, 2007, p.55) 

 

 Isso significa que essas questões temporais serão particulares, e influenciam o 

indivíduo em seu desenvolvimento. Porém, a temporalidade e o contexto de inserção do 

sujeito são assuntos importantes e essenciais quando consideramos esses fatores e os 

relacionamos ao indivíduo surdo, como Santana (2007, p. 69) ressalta, ―a grande maioria dos 

surdos é filha de pais ouvintes e adquiriu a língua de sinais e/ou a fala em idade tardia.‖, 

quando a adquirem. Estudos apresentados pela autora mostram que há diferenças entre 

crianças surdas que aprenderam a língua de sinais na infância e crianças surdas que 

aprenderam em idade mais avançada, mas observa que ―aprender uma língua não significa ser 

―eficiente‖ em determinadas tarefas metalinguísticas (soletrar, traduzir, completar enunciados, 

entre outros). Não se pode também fazer uma relação direta com a idade sem considerar as 

interações sociais vivenciadas pelos surdos.‖.  

 Dessa forma, tudo estará ligado aos ensinamentos que as crianças recebem ao 

desenvolver essa primeira língua, ou qualquer outra, e não diretamente com a questão 

biológica de faixa etária. Parece óbvio que existem formas de ensino adequadas para o 

desenvolvimento biológico do ser humano, da fase materna até a fase adulta, mas, o que é 

primordial são as relações exteriores e sociais que influenciam nesse processo, como a própria 

autora Santana (2007) aponta. 

 Considerar apenas a idade para questões de desenvolvimento de língua apresentam 

concepções de uma língua e de uma linguagem estáticas, o que não é compatível com os 

fatores além da idade, como o próprio tempo, pois como já apontado em outros momentos 

com Steiner (2005, p. 44), a língua é viva, e transforma-se com o tempo. Isso também altera a 

linguagem e suas colocações enunciativas, que por sua vez também possui o poder de 
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transformar o indivíduo falante da língua que a utiliza nos atos de linguagem, e o 

desenvolvimento da L1, L2 ou L3 está diretamente ligado com essas questões, pois o que 

pode ocorrer é ―o aumento de certas habilidades cognitivas paradoxalmente pode marcar uma 

aprendizagem diferente.‖ (SANTANA, 2007, p. 65). Ademais, a autora afirma que na infância 

desenvolver outra língua pode ser significativo em razão da organização funcional do cérebro 

nas discriminações fonéticas entre uma língua e outra, porém, a construção de sentido entre 

elas, está ligada a fatores exteriores. A linguagem em si não reflete o conhecimento real que o 

indivíduo possui sobre algo, pois a linguagem é uma forma de comunicação, e o 

conhecimento é desenvolvido de várias formas e a linguagem é apenas uma delas. 

 Portanto, ao se comunicar o indivíduo usa não apenas da língua, mas também da 

linguagem seja ela corporal, escrita ou mimética, ele não expressa o seu pensamento como um 

todo, nem mesmo seu conhecimento sobre a língua que coloca em uso em seus enunciados, 

pois os conceitos formados pelo indivíduo não são apenas linguagem. Tendo em vista que: 

 

Um conceito se forma não pela interação das associações, mas mediante uma 

operação intelectual em que todas as funções mentais elementares participam 

de uma combinação específica. Essa operação é dirigida pelo uso das palavras 

como o meio para centrar ativamente a atenção, abstrair determinados traços, 

sintetizá-los e simbolizá-los por meio de um signo (VIGOTSKY, 1993, p. 70 – 

ênfase da pesquisadora) 

 

 Ou seja, a linguagem ajuda a formar conceitos, porém, não é apenas ela que determina 

essa colocação funcional, ela é parte, de modo que, também será uma das formas utilizadas 

para externalizar os conceitos, e que não serão colocados por completo pela língua. Segundo 

Bakhtin (2016, p. 69 – ênfase da pesquisadora), ―É evidente que a expressão desse 

direcionamento real nunca se esgota‖, pois o interior da mente humana não conseguiria 

esgotar em palavras a complexidade que guarda em si. 

 Toda palavra pronunciada pelo ser humano dentro do contexto enunciativo possui 

muito significados, como já afirmava Vigotsky (1993, p. 132) ―Uma palavra é um 

microcosmo da consciência humana.‖, ou seja, expressamos pouco da nossa consciência por 

meio da palavra, que revela parcialmente a nossa intenção comunicativa e a nossa posição 

dentro de uma comunicação estabelecida. Essa pesquisa compreende que, parte desse 

microcosmo pode ser acessado e compreendido por meio da investigação entre as interações e 

as conexões estabelecidas. 
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 Essas conexões ocorrem também na tradução, pois segundo Jakobson (2007, p.65)
5
, é 

possível fazer uma tradução por meio de uma interpretação dos signos verbais por meio de 

signos não verbais, portanto, entre o microcosmo humano e a interpretação dos signos não 

verbais há a possibilidade da transmissão de conceitos não apenas pelas formas escritas ou 

verbais, mas por aquilo que lhe é externo. Sendo assim, é mais do que possível estabelecer 

relações entre a língua inglesa e a libras, pois havendo estímulo não verbal no que é verbal, a 

conexão pode ser estabelecida. 

 

 2.2 QUESTÕES DE INTERAÇÕES SOCIAL 

 

O Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) preocupa-se com as questões que orientam o 

ensinar e o aprender, especificamente, sobre as produções discursivas e verbais da interação 

humana, que são voltadas para a atividade e ação da linguagem em uso, ou seja, em contexto 

de interação. ISD pode ser definido, provisoriamente, segundo Bronckart (2006), como um 

questionamento acerca do papel que as práticas de linguagem desempenham, em relação à 

constituição e desenvolvimento de capacidades dos saberes e do agir do ser humano. Os 

teóricos que dão origem a tal concepção são Saussure (1999), Vigostsky (1993), Volóchinov 

(2017), Bakhtin (2016), mas principalmente Bronckart (2006, 2012). 

Sendo assim, se, compreendemos que a interação, já discutida anteriormente, como 

aspecto fundamental nas construções de sentido dentro do contexto do desenvolvimento de 

um indivíduo, podemos logicamente compreender que o discurso do outro também influencia 

o discurso do eu, de modo que essa relação não é fato isolado, mas, se faz presente dentro do 

cotidiano de todo ser humano. Esse apontamento é feito por Bakhtin (2016) sobre a relação do 

eu com o outro e a influencia sobre o enunciado do eu, constatações que podem ser feitas a 

todo o momento dentro de um simples diálogo entre aluno e professor em sala de aula. Esse 

diálogo terá essa relação presente, por meio da escolha das palavras utilizadas, entonações de 

voz, expressões faciais e corporais, pois todo enunciado espera uma atitude responsiva. Sendo 

assim: 

 

A expressão do enunciado, em maior ou menor grau, responde, isto é, exprime a 

relação do falante com os enunciados do outro, e não só a relação com os objetos do 

seu enunciado. (...) a nossa própria ideia – seja filosófica, científica, artística - nasce 

                                                 
5
Aqui Jakobson refere-se ao conceito que estabelece, a tradução intersemiótica ou transmutação, que consiste na 

interpretação dos signos verbais por meio de signos não verbais, o autor ainda aborda a tradução intralingual: 

signos verbais por outros signos da mesma língua; e tradução interlingual: interpretação dos signos verbais por 

meio de outros signos verbais de outra língua.  
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e se forma no processo de interação e luta com os pensamentos dos outros. 

(BAKHTIN, 2016, p. 59) 

 

Portanto, o discurso do professor ao ministrar as aulas influenciará o aluno no seu 

desenvolvimento, independentemente da área, a forma de apresentar o conteúdo pode exercer, 

maior ou menor, influencia sobre o aluno no momento de aprendizagem. Essa relação 

dialógica exemplifica como ambas as questões estão imbricadas dentro do contexto escolar. 

Agora, considerando a perspectiva do Interacionismo Sociodiscursivo, doravante ISD, 

precisamos acatar que a linguagem ou agir comunicativo é algo fundamental ao ser humano, e 

segundo Bronckart (2012, p. 33) ―a emergência do agir comunicativo é também constitutiva 

do social.‖. Toda ação social ajuda a constituir o agir comunicativo do indivíduo, se 

consideramos esses fatores também podemos concluir que o agir comunicativo do ser humano 

não é só fundamental, como também é intrínseco ao ser humano, e, de mesma forma como 

constitui o indivíduo ela também constitui o social. 

Na afirmação de Bronckart (2012, p. 24) ―O homem é, efetivamente, um organismo 

vivo, dotado de propriedades biológicas e que tem comportamentos; mas é também um 

organismo consciente, que se sabe possuidor de capacidades psíquicas que as ideias, os 

projetos e os sentimentos traduzem.‖. Assim, justamente pelo homem ser um organismo vivo 

é que podemos comparar a sua existência e constate transformação, com a transformação 

constante da língua e das formas de linguagem utilizadas pelo homem. De modo tal, que para 

compreender o homem e os seus atos de fala e a suas transformações, e como esses 

acontecimentos influenciam a construção do auto reconhecimento do ser humano para com 

ele mesmo, o ISD pode ajudar a compreender essas relações. 

Para o ISD, segundo Bronckart (2012, p. 30) precisamos considerar as ações humanas, 

em suas dimensões sociais e discursivas constitutivas, e para tal, segundo o autor, é preciso 

ultrapassar as barreiras impostas pelas restrições metodológicas. Pois, ao expressar-se o ser 

humano evoca nessa ação inúmeros fatores que a ele estão ligadas. Vigotsky (1993, p. 132), já 

disse que, ―Uma palavra é um microcosmo da consciência humana‖, como mencionado 

anteriormente. Porém, cabe aqui desvendar que esse microcosmo se revela de tal forma que 

ao falante se posicionar discursivamente, em uma única palavra, pode remeter a significados 

conhecidos apenas por ele e seu interlocutor, pode ainda revelar parte desse microcosmo 

transmitindo uma ideia e um sentido específico. Para tal, é preciso considerar essas 

colocações do falante e de seu interlocutor como situadas em um contexto e um discurso e 

não isoladamente. 
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Em razão da profundida que a relação discursiva pode ter, alguns estudiosos podem 

compreender a palavra como forma de um discurso interior, como Volóchinov (2017, p. 121), 

que retrata essa questão ao colocar que: 

 

Por isso a palavra, entendida como discurso interior, prevalece enquanto material 

sígnico do psiquismo. É verdade que o discurso interior é entrelaçado por uma 

grande quantidade de movimentos dotados de uma significação significa. No 

entanto, a palavra é a base, o esqueleto da via interior. O desligamento da palavra 

limitaria o psiquismo até o extremo, já o desligamento dos demais movimentos 

expressivos o deixaria totalmente inativo. 

 

Essas questões interiores e exteriores possuem relação íntima para a funcionalidade do 

discurso do indivíduo. Volóchinov (2017) afirma em sua obra que as vivências são expressas 

não apenas exteriormente, mas também interiormente pelo sujeito que a sente, e toda vivência 

tem a potencialidade de adquirir uma significação específica e simbólica ligada a palavra 

escrita e tornar-se assim, expressiva seja por meio da fala quanto por meio da escrita. Esse 

agir comunicativo, ou essa significação é permeado pelas capacidades do indivíduo de se 

comunicar, suas capacidades de linguagem. 

Ao se pronunciar em um discurso o sujeito não apenas expressa a sua posição sobre si, 

mas também expressa sua posição sobre o outro. Tais posicionamentos ocorrem pela 

interação social, e para Bronckart (2012), nessa interação o indivíduo analisa alguns pontos 

que influenciam sua fala em maior ou menor grau. Um dos pontos, que indivíduo pode 

analisar seu contexto – sala de aula regular; analisar a si mesmo – sujeito surdo que se 

reconhece como tal; e analisar o outro – professor ou outra pessoa que assuma a posição de 

interlocutor; porém, essas são apenas algumas das possibilidades de influencia em um 

discurso. Bronckart (2012) conceitua essas colocações como mundos discursivos, e de mesmo 

modo como é analisada essas três posições, o autor coloca dessa forma: o indivíduo analisa 

seu contexto – mundo objetivo; analisa a si mesmo – mundo subjetivo; e analisa o outro – 

mundo social. 

O que é interessante ponderar é que ―O agente constrói para si uma representação 

singular das coordenadas dos três mundos formais e aplica esses sistemas de critérios para 

avaliação da parte de responsabilidade que lhe cabe, construindo, desse modo, intenções e 

motivos para si mesmo.‖ (BRONCKART, 2006, p. 50). Portanto, ao se pronunciar, essas 

avaliações são feitas, tanto de modo consciente quanto inconsciente, para que o sujeito se 

estabeleça comunicativamente. Contudo, ―ao se tornar exterior e expressar-se para fora, o 

interior muda de aspecto, pois ele é obrigado a dominar o material exterior que possui as suas 

próprias leis, alheias ao interior.‖ (VOLÓCHINOV, 2017, p. 203). Conclui-se, assim, que a 
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partir do momento em que essas avaliações ocorrem e o sujeito se posiciona discursivamente 

ele altera o meio, e ao alterar o meio, ele passa a agir de forma influente sobre o meio, que 

terá uma resposta ativamente responsiva, que também alterará o sujeito novamente, como um 

ciclo. 

Desse modo, se compreendermos a complexidade dessas questões, compreenderemos 

que o universo escolar inclusivo, no momento que se altera e se enquadra para receber o aluno 

surdo, também modifica esse sujeito, e ele, ao participar desse contexto, irá por meio de suas 

colocações discursivas e seus enunciados modificar o contexto a sua volta também. Mas, 

ainda é preciso destacar que essas ações de agência entre sujeito e meio, e meio e sujeito, não 

só se estabelecem entre sujeito e o outro, o outro e o sujeito, mas que todas possuem 

condições de contingencias de agência. Essas contingências são, segundo Bhabha: 

 

As fronteiras espaciais do objeto de enunciação que são contíguas na assimilação da 

fala do outro; porém; a alusão ao enunciado de um outro produz um virada 

dialógica, um momento de indeterminação no ato da interpelação [addressivity] 

(conceito de Bakhtin) que faz surgir, no interior da cadeia de comunhão de fala, 

―reações de resposta não-mediadas e reverberações dialógicas‖. (BHABHA, 

1998, p. 262) 

 

Ou seja, as ações no ato de fala podem ser condicionadas a certos fatores, como 

tempo, espaço, contexto social, entre outros, porém ela também será um elo na cadeia 

comunicativa, tendo em vista que todo enunciado responde a um enunciado anterior e antevê 

um enunciado futuro. Porém, não se pode prever como esses enunciados afetarão o 

interlocutor, considerando que a posição do interlocutor pode em maior ou menor grau 

influenciar no posicionamento discursivo do sujeito. Bronckart (2006, p. 85 – destaque da 

pesquisadora), ressalta que ―pela interiorização dos signos, a criança se dota de um sistema de 

unidades organizáveis em pensamento e alcança, assim, uma racionalidade individual.‖, 

entretanto, podemos correlacionar tal conceito com qualquer indivíduo, não apenas com a 

criança. Já que, a partir do momento que nos apropriamos dos signos, e deles trazemos 

significações, tanto as unidades da língua, a unidade dos conceitos e dos significados tornam-

se manipuláveis, possíveis e moldáveis para novas situações discursivas. O mesmo acontece 

com as apropriações ocorridas após um diálogo, que modifica significações e cria novas para 

falante e interlocutor, ao mesmo tempo. 

Portanto, toda a interação do ser humano possibilita o desenvolvimento de novos 

conhecimentos.  Bronckart (2006, p. 186) conceitua que ―a concepção interacionista do 

desenvolvimento permite evidenciar três grandes modalidades de elaboração dos 

conhecimentos, que leva a três tipos de conhecimentos/ saberes [...]‖. O autor desenvolve e 
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pontua essas três modalidades como: prático ou implícito – de ordem funcional; semântica e 

sócio-história – de ordem contextual e tradicional
6
; explícito e generalizado – de ordem do 

saber formal. 

Essas imbricações são indissociáveis, uma vez que a interação social é o ponto inicial 

da formação do indivíduo, que ao se desenvolver passa a ter um entendimento maior sobre o 

meio e as significações que constrói para si. De modo que, não apenas a ―orientação em dado 

contexto e em dada situação, orientação dentro do processo de constituição e não ―orientação‖ 

dentro de uma existência imóvel.‖ (VOLÓCHINOV, 2017, p. 179), não apenas dentro do 

aspecto linguístico, mas em todos os aspectos constitutivos do ser humano. Seja a sua 

identificação para a construção de sua identidade, seja sua construção de sentido pelas 

palavras colocadas e apresentadas em um contexto específico, seja para o seu reconhecimento 

social, ou para o uso de seu posicionamento discursivo. 

Toda a compreensão da forma linguística é apenas um dos fatores, mas todos 

envolvem a relação social, pois ―é impossível em relação a uma posição isolada [...] 

[compreender as significações]‖ (BAKHTIN, 2016, p. 45 – acréscimo da pesquisadora), pois 

isoladamente os sentidos não podem ser construídos, de mesmo modo o sujeito que se 

constitui socialmente, sendo que, isoladamente sua constituição pode permanecer estática. 

Bronckart (2012, p. 324), aponta que, ―As operações constitutivas dos mundos 

discursivos são predeterminadas pelas formas possíveis de marcação desses mundos na língua 

natural utilizada. Ocorre o mesmo com as operações constitutivas das sequências 

convencionais [...]‖. Desse modo, o que nos fica claro, é que, existem em todos os assuntos 

abordados nesse capítulo, a língua, o indivíduo, o enunciado, o discurso, enfim; todos 

possuem alguns pontos pré-determinados sobre si, mas há outros pontos sujeitos a alterações, 

alterações essas que se estabelecem socialmente, como forma composicional variável dentro 

da vivência de um sujeito e seu discurso. Inicialmente nós ―experimentamos a linguagem em 

cada momento de interação, acionando a capacidade para a linguagem‖ (QUADROS; CRUZ, 

2011, p. 15), portanto, a todo o momento, experimentamos tudo a nossa volta, acionando em 

nós, capacidades discursivas para nos adaptar as situações que vivenciamos. 

 Para finalizar, ressaltando a importância do eu e do outro dentro dessa interação 

sóciodiscursiva, ―se o outro não estivesse aí – e ali, e aqui -, nossas pedagogias não nos 

deixariam vibrar com o outro.‖ (SKLIAR, 2003, p. 209). Pois, é nessas vibrações análogas 

que nos reconhecemos, para existir o eu, precisa existir o outro, e as escolhas das palavras eu 

                                                 
6
Aqui compreende-se tradicional com a relação de tradição, conhecimentos transmitidos de pais para filhos. 
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e outro já apontam o posicionamento sociodiscursivo do sujeito. Havendo o outro é que 

passasse a compreender quem é o eu, e essa posição pode ser compreendida pelo índice de 

pessoa proposto por Benveniste (1988, 1989), que revela essas vibrações ímpares de 

reconhecimento e construção identitária. 

 Para Bronckart (2012) o índice de pessoa, ou seja, os usos das vozes e das 

modalizações são de extrema relevância, já que mostra a representação do enunciador no seu 

agir discursivo, revelando-se por meio da manifestação em posicionamentos difusos. 

 Ademais, considerando todos esses fatores é possível compreender que todas as 

relações humanas resultarão em transformações dos sujeitos envolvidos. O mesmo acontece 

com a Educação Inclusiva, que transforma os sujeitos, mas que também é transformada pelos 

sujeitos que nela estão inclusas. Sendo assim, também resultado de uma transformação ao 

mesmo tempo em que também resultará na transformação de um ou mais indivíduos. 

 

2.3 AS BASES LEGAIS QUE REGEM O CONTEXTO DO SURDO 

 

A conscientização da problemática descrita levou a uma busca da compreensão das 

concepções de alguns educadores (gestores, professores, tradutores-intérpretes) envolvidos no 

contexto da pesquisa na cidade em questão, compreensões que sustentassem as práticas 

pedagógicas aplicadas dentro de uma sala de aula de diversidade sociocultural e, 

principalmente, de diversidade linguística. 

Tendo isso em vista, retorna-se a um ponto já mencionado anteriormente: A Secretaria 

de Estado da Educação (SEED) em 2006 em parceria com o Governo do Estado do Paraná 

com base nos já existentes documentos do Ministério da Educação (MEC) relacionados à 

educação especial, em 2006 criou uma nova medida, as Diretrizes Curriculares da Educação 

Especial para a Construção de Currículos Inclusivos (DCE – especial), as quais admitem que: 

 

A compreensão da Educação Especial como modalidade que dialoga e compartilha 

os mesmo princípios e práticas da educação geral é recente e exige das famílias, 

alunos, profissionais da educação e gestores das políticas públicas um novo olhar 

sobre o aluno com necessidades educacionais especiais. (BRASIL, 2006, p. 9). 

 

Essa necessidade de haver um novo olhar sobre essa questão surgiu a partir do 

momento em que na Resolução CNE/CBE nº 2 de 11 de setembro de 2001 propõe que: 

 

os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 

organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais 

especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade 

para todos (BRASIL, 2001) 
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Pois, apesar de leis, e até documentos oficiais anteriores (BRASIL, 1998 e outros) 

preverem que o desenvolvimento do aluno é o foco principal, não era mencionado de forma 

específica sobre o aluno incluso em uma sala de aula regular. Isso pode ser visto nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), com a afirmação de que o objetivo 

principal da educação é contemplar o desenvolvimento das capacitações dos alunos, e 

colocando que para que isso ocorra, seria fundamental ―questionar a realidade formulando-se 

problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, 

a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua 

adequação‖. (BRASIL, 1998, p. 8). Mas, isso trata apenas de sala de aula regular, sem 

inclusão, e que ainda permanece para essa prática de inclusão. Ou seja, as escolas precisam se 

organizar como aponta a Resolução, porém para isso é preciso muitas vezes que o professor 

faça o papel de usar a logicidade para trabalhar, em alguns casos com turmas de até 50 alunos 

ouvintes, e mais um aluno incluso surdo, para que a adequação de atividades e os problemas 

formulados sejam vencidos o professor ‗gerenciaria‘ essas questões, além da própria vivência 

em sala de aula, o que pode levar o professor a sobrecarga. 

Mas, o que é previsto como educação especial, por definição pela legislação é:  

 

Art. 3º Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-se um 

processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e 

serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, 

complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais 

comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das 

potencialidades dos educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, 

em todas as etapas e modalidades da educação básica. 

 

Conforme o excerto acima, a lei aponta como função da escola se organizar. Prevendo 

essa educação inclusiva como uma proposta pedagógica, que deve ser pensada por todos os 

membros pertencentes a esse processo de ensino-aprendizagem do aluno, ou seja, os 

professores, os pedagogos, os coordenadores e diretores das escolas. Todos 

deveriam/precisariam se unir para formular essa proposta pedagógica de forma coerente para 

cada contexto de cada escola avaliando os subsídios da escola e aquilo que ela pode ser 

oferecido para o aluno devem ser avaliados, para que o professor que lida com uma sala de 

aula de heterogeneidades, seja capaz e se sinta capaz de atender o aluno incluso além dos 

demais alunos em sala. Mas, o que incorre em grande parte das vezes é a inclusão apenas via 

matrícula, e não o preparo do professor para receber esse aluno incluso. Outro encargo da 

escola é, segundo o Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005, no capítulo IV art. 14 1º 

parágrafo inciso III: 
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III - prover as escolas com: 

a) professor de LIBRAS ou instrutor de LIBRAS; 

b) tradutor e intérprete de LIBRAS - Língua Portuguesa; 

c) professor para o ensino de Língua Portuguesa como segunda língua para pessoas 

surdas; e 

d) professor regente de classe com conhecimento acerca da singularidade 

linguística manifestada pelos alunos surdos; (BRASIL, 2005 – destaque da 

pesquisadora). 

 

Ou seja, é obrigação da escola entrar em contato com o Núcleo Regional de Educação 

do qual o colégio pertence, e sob essa jurisdição, solicitar um profissional capacitado para 

auxiliar o aluno surdo em sala de aula. Porém, segundo dados do Núcleo Regional de 

Educação de Pato Branco, em 2016 houve uma falta de profissionais capacitados para atender 

a demanda de dois alunos que necessitavam de intérprete e foi preciso remanejar horário de 

alunos para que um mesmo intérprete pudesse acompanhar ambos os alunos que precisavam 

de atendimento em um colégio estadual de Pato Branco, pois se ambos estudassem no mesmo 

horário, não haveria forma de atendê-los ao mesmo tempo. Então percebe-se que de forma 

hierárquica os problemas para atender as demandas da inclusão, são vários, e começam no 

cerne da questão, preparar os profissionais, sejam os professores para recebê-los em sala de 

aula, seja, instrutores de libras, ou sejam as formações de tradutores-intérpretes. 

Mas, ainda, a maior carga que temos é sobre o professor que recebe esse aluno, 

principalmente por ser ele quem atenderá o aluno incluso no seu cotidiano. De acordo com 

Quadros (2007, p. 140), os professores são os responsáveis em elaborar condições propícias 

ao ensino e aprendizagem de suas disciplinas, partindo da vivência dos alunos, além de buscar 

novas estratégias para atender o sujeito incluso da melhor maneira possível. É essa 

diferenciação que fará a inclusão ser efetiva, levando os estudantes a serem mais presentes 

nesse contexto. Isso parece significar que, se o professor for atuante dentro da sala de aula, 

não apenas o ensino de inglês será facilitado, como também as demais áreas do currículo, 

porém é necessário reconhecer que isso sobrecarrega, em geral, apenas esse profissional. O 

que incorre, de que alguns desses profissionais, não ‗abraçam‘ essa demanda. 

Quadros (2007, p. 133) aponta sobre uma incompreensão por parte dos professores em 

receber esses alunos, que pode acarretar em uma fragmentação no ensino aprendizado do 

sujeito surdo. Contudo, é preciso ressaltar que muitas vezes essa incompreensão é fruto de um 

não saber, por parte do professor, pois não o capacitaram para tal, e não fruto de um não 

querer. Como aponta Campbell, que muitas vezes a culpa não está no aluno, no professor ou 

na família: 

 

 Existe uma tendência em culpar a própria vítima pelo fracasso, projetando essa 

culpa sobre o aluno e a família, sobre o professor e sobre a escola, mas o fracasso 
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escolar não é uma questão isolada e, muito menos, individual ou unicamente de 

origem patológica, ele está associado a questões sociais muito graves que se abatem 

sobre o País. (CAMPBELL, 2016, p. 39). 

 

Esse problema que a autora aponta está relacionado a muitos outros, como o fato de 

que muitos direitos são assegurados pelas leis, mas é necessário lembrar que por parte do 

Governo o que se faz é implantar leis, sem dar os subsídios fundamentais para que elas sejam 

efetivadas, além de não esclarecer formas para que sejam executadas. Como, na Resolução 

CNE/CEB nº 2 de 11 de setembro de 2011 que alinha a Lei 9.394 de 1996 para instituir as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica: 

 

Art. 17. Em consonância com os princípios da educação inclusiva, as escolas das 

redes regulares de educação profissional, públicas e privadas, devem atender alunos 

que apresentem necessidades educacionais especiais, mediante a promoção das 

condições de acessibilidade, a capacitação de recursos humanos, a flexibilização e 

adaptação do currículo e o encaminhamento para o trabalho, contando, para tal, com 

a colaboração do setor responsável pela educação especial do respectivo sistema de 

ensino. (BRASIL, 2001). 

 

O artigo 17 da Resolução aborda mais deveres para escola. A flexibilização e a 

adaptação do currículo são colocadas, mas não se esclarece de que forma elas deveriam 

ocorrer, por exemplo. Entre outras coisas, a Resolução fala sobre assegurar aos alunos 

inclusos a eliminação de barreiras, sejam elas físicas ou de qualquer outra eventual 

impedimento que possa surgir para esse aluno (Artigo 12 dessa mesma Resolução de 2001), 

―devem assegurar a acessibilidade aos alunos que apresentem necessidades educacionais 

especiais, mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas urbanísticas, na edificação (...) 

bem como de barreiras nas comunicações‖.  

Porém, o que ocorre no Estado do Paraná, desde o ano de 2016, como exemplo, são 

cortes de verbas
7
 repassadas às escolas, programas de apoio nas escolas que ocorriam no 

contraturno foram cortados. Ora, se não há verbas para manter programas que auxiliam os 

alunos no horário contrário a suas aulas, haverá verbas suficientes para que ajustes 

arquitetônicos ocorram em função dos alunos inclusos? Esse e outros pontos serão ressaltados 

durante as observações na pesquisa. Outros acontecimentos com os cortes de verbas no 

Estado também apontam para essas questões de incoerência hierárquica, fechamento de 

escolas estaduais é um exemplo de extrema relevância, pois alega otimizações de turmas nas 

instituições para o fechamento de 150 escolas
8
, também no ano de 2016. 

                                                 
7
Fonte disponível de forma digital na URL: <http://g1.globo.com/pr/parana/educacao/noticia/2016/11/governo-

estadual-quer-suspensao-de-atividades-de-contraturno-em-escolas.html>. Acesso em 11 jun. 2017. 
8
Fonte disponível de forma digital na URL: <http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/secretaria-da-educacao-

pode-fechar-150-escolas-estaduais-em-2016-9l1g0selt2cskwqpy00ob3y00>. Acesso em 28 jun. 2017. 
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Se há fechamento de escolas, como poderá o Governo Estadual cumprir as questões 

previstas para o atendimento do aluno surdo em sala de aula? Como a organização de classes 

bilíngues, que está previsto pelo Decreto nº 4.176 de 28 de março de 2002, que regulamenta a 

Lei Federal 10.436 de 24 de abril de 2002, no Art. 14 ―Os sistemas de ensino poderão 

organizar classes de educação bilíngue, em que a libras seja a língua de instrução e a Língua 

Portuguesa seja utilizada no desenvolvimento de todo o processo educativo.‖ e que ainda 

prevê que ―§ 2º As classes que desenvolverem a educação bilíngue deverão estar abertas à 

matrícula de alunos surdos e de alunos ouvintes‖. 

Portanto, como pode atender a tais colocações legais, se escolas fecharam para 

‗otimizar‘ turmas nas instituições existentes, pois para atender as turmas bilíngues seriam 

necessário profissionais capacitados, o que demanda em possíveis contratações, mesmo que 

temporárias, mas não havendo verbas nem mesmo para manter escolas abertas, novas 

contratações passam a não ser uma possibilidade. 

Outro ponto importante a ser discutido é que essa legislação abordada até o momento e 

que rege a educação inclusiva prevê que no ―Art. 21. A implementação das presentes 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica será obrigatória a partir de 

2002‖ (BRASIL, 2001). Ou seja, já está em vigência há 15 anos, e ainda enfrenta barreiras, 

pois a legislação foi feita pelo Governo Federal, porém os Governos Estaduais não 

conseguem aplicá-las de forma eficaz em seus Estados, como já foi exemplificado. Em geral 

uma das alegações por parte dos Governos Estaduais é a falta de verbas e profissionais 

capacitados, que acaba consequentemente afetando outras áreas da educação, como a própria 

estrutura que as escolas oferecerão aos alunos, além dos recursos auxiliares, como atividades 

de contraturno, sala de recursos e demais projetos escolares. Tudo isso dificulta o cotidiano 

dos alunos inclusos em seus contextos educacionais, tornando a Lei descontextualizada em 

relação ao contexto das escolas. 

O exposto acima leva a uma reflexão da Lei nº 10.436, pois há tantos problemas que 

permeiam as questões escolares que é preciso que tudo seja articulado e alinhado, partindo do 

ponto mais alto da hierarquia, o Governo Federal, analisando de fato e esclarecendo como as 

imposições legais podem ser cumpridas, afinal, como ressalta Pletsch (2008, p. 151): 

 

para que ocorram mudanças efetivas no quadro educacional brasileiro em relação à 

inclusão de alunos com necessidades especiais, nunca é demais lembrar a 

necessidade de combater os problemas educacionais gerais, como, por exemplo, o 

fracasso e evasão escolares e a deterioração da qualidade do ensino público. Incluir 

pessoas com necessidades especiais no atual contexto de precarização, não rompe 

por si só com o circuito da exclusão. Por isso, a proposta de inclusão não pode ser 
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pensada de maneira desarticulada da luta pela melhoria e transformação da educação 

brasileira como um todo. 

 

 Pois como a própria autora afirma quanto à formação profissional para atender essa 

necessidade inclusiva: 

 

limitar-se a oferecer uma disciplina com conteúdos sobre crianças com necessidades 

especiais, sem maior reflexão e aprofundamento acerca das capacidades e 

individualidades humanas, pode acabar auxiliando a manutenção de práticas 

segregacionistas. (PLETSCH, 2008, p. 150). 

 

 E essa falta da reflexão na aplicação da legislação ou de disciplinas na formação 

profissional, como mencionado, pode levar a segregação, o que contraria a proposta 

pedagógica prevista pela Resolução CNE/CEB nº 2 de 11 de fevereiro de 200. Pois, se a 

reflexão não ocorre, a proposta colocada não vigora, portanto não frutifica, gerando apenas 

maiores problemas e descontentamentos por parte dos professores, dos alunos inclusos e dos 

pais, desestruturando as questões que envolvem o contexto do aluno surdo incluso em sala de 

aula. Esse descontentamento também é ligado ao fator da negligência sobre o entendimento 

do diferente. Mantoan (2015, p. 37) ressalta isso, afirmando que ―Mesmo sob a garantia da 

lei, que assegura o direito de todos à educação, podemos utilizar o conceito de diferença para 

produzir preconceitos, discriminação e exclusão – como acontece com as políticas 

educacionais que ignoram que a diferença representa a unicidade do ser humano‖. Ou seja, o 

ser diferente é parte constituinte da identidade do indivíduo, negligenciar isso é propriamente 

dito, excluí-lo de certo modo. 

 Sendo assim, é preciso haver um alinhamento entre todos os envolvidos participantes 

desse contexto que a lei prevê, desde a parte mais alta da hierarquia até o aluno surdo incluso, 

para que em harmonia entre as questões legais e as de viabilidade em cumprir as leis em seus 

contextos, para que tornem o atual cenário mais motivador. 

 

2.3.1 Inclusão e Exclusão 

 

 O que caracteriza a inclusão? Segundo o Dicionário
9
 Michaelis Inclusão é definido 

como ato ou efeito de incluir, e ainda traz o conceito dentro da educação como política 

educacional que consiste em incluir indivíduos com necessidades especiais em turmas 

consideradas regulares. Essa definição semântica que é apresentada pelo dicionário nos é 

relevante, pois, é também a visão colocada dentro dos PCN‘s (BRASIL, 1998) que regem a 

                                                 
9
Fonte digital disponível na URL: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php>. Acesso em: 3 

jun. 2017. 
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vida do sujeito incluso no ensino regular. Ademais, se formos analisar cuidadosamente, 

precisamos nos perguntar, primeiro, o que é uma turma considerada regular? Segundo, o que é 

ter uma necessidade especial? Para responder tais perguntas, vamos respondê-las juntas, pois 

não é uma questão que pode ser dissociada diante da relação íntima que possuem dentro do 

contexto da Inclusão. 

 Segundo a legislação vigente, como já vimos anteriormente na Resolução CNE/CEB 

de 2001, a modalidade de educação especial é compreendida como um processo diferenciado 

e específico. Porém, como ressalta Skliar (2010, p. 5) ―Falar da diferença provoca, ao mesmo 

tempo, uma problematização sobre a oposição entre normalidade e anormalidade e, inclusive, 

a problematização, do cotidiano.‖. Essa relação entre normalidade e anormalidade tange 

inúmeros outros problemas, e Foucault (2007) aponta que isso está diretamente ligado com as 

relações de poder, com o ‗fugir‘ a normalidade, ao padrão, de forma que tudo que foge ao 

padrão é considerado um risco ou uma crise.  

 Esse entendimento, muito tem sido disfarçado por meio do termo especial, a legislação 

traz isso, apresenta dessa forma, e dentro dela conceitua como deficiência. Porém deficiência 

é entendida como mau funcionamento ou ausência de funcionamento de um órgão, uma 

carência ou falta segundo o dicionário Michaelis. Apesar de que, hoje em dia outras 

compreensões também já são apresentadas como Campbell (2016, p. 93), que conceitua que, 

―deficiente não é um incapaz que nada pode fazer e, sim alguém que possui determinadas 

limitações, como todas as pessoas.‖, mas essas limitações não são ainda compreendidas como 

existentes de formas diferentes, em níveis maiores ou menores, em todos os seres humanos, 

são compreendidas em suma como parte de um sujeito específico. ―A denúncia da existência 

de alunos segregados em salas de aula supostamente inclusivas é muito frequente.‖ 

(SANTOS; PAULINO, 2008, p. 33), o que revela um cenário não tão amistoso para os que 

são caracterizados dentro da lei como deficientes, pois apesar de apenas possuírem suas 

limitações, como todas as pessoas, infelizmente as limitações desses sujeitos não são bem 

aceitas, pois são vistas ainda, em muitos casos, com o olhar que o dicionário
10

 e a legislação 

preconizam. 

 Porém, é preciso entender a razão dessa terminologia deficiente, ser utilizada, pois há 

três formas de ser compreendida. Grande parte dos sujeitos surdos não se identificam como 

um indivíduo que possua lacunas, portanto essa terminologia é ofensiva para esses sujeitos, 

pois eles se identificam como sujeitos surdos, como plenos e falantes de uma outra língua. Já 

                                                 
10

Fonte digital disponível na URL: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php>. Acesso em: 3 

out. 2017. 
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dentro da legislação, é a forma como esse grupo é reverenciado e assegura seus direitos, 

portanto apesar das contradições sobre a terminologia de deficiência, legalmente falando é por 

meio dela que se conseguem conquistar espaço e direitos. E, há ainda, a definição que 

apresenta e conceitua surdez e grau de surdez, ―deficiência auditiva pode ser parcial, variando 

de grau desde surdez leve, moderada, acentuada, severa, profunda até surdez total ou 

anacusia. Surdez é a incapacidade parcial ou total de audição‖ (CAMPBELL, 2016, p. 96), 

que está ligado a questões mais clínicas. Havendo toda essa variedade terminológica, cada 

sujeito surdo pode se identificar ou não com esses termos, dentro de cada contexto. 

 Ocorre, também, que em muitos casos essa necessidade especial é na verdade outra 

forma de falar sobre deficiência, em razão disso é que se afirma ser uma forma camuflada e 

velada de tratar desse assunto. Outros autores também problematizam essa questão, como 

Skliar (2010, p. 5 – 6 – destaque da pesquisadora), que afirma que: 

 

o conceito de diferença não é utilizado como um termo a mais, dentro de uma 

continuidade discursiva, onde habitualmente se incluem outros como, ―deficiência‖ 

ou ―diversidade‖. Estes, no geral, mascaram e neutralizam as possíveis 

consequências políticas, colocam os outros sob um olhar paternalista, e se revelam 

como estratégias conservadoras para ocultar uma intenção de normalização. A 

diferença, como significação política, é construída histórica e socialmente; é um 

processo e um produto de conflitos e movimentos sociais, de resistência às 

assimetrias de poder e de saber, de uma outra interpretação sobre a alteridade e sobre 

o significado dos outros no discurso dominante. 

 

 O preconceito oculto estabelecido pelas terminologias como deficiência, educação 

especial, necessidades especiais, entre outras, caracteriza uma inclusão para a normalização. 

Ou seja, uma inclusão que procura minimizar as diferenças, mas não para a aceitação, mas 

para uma padronização em que a sala de aula torne-se homogênea
11

. 

 Desse modo seria uma ideia de inclusão que parte de uma política educacional que 

entende de forma velada e conservadora sobre o que se considera por normal. Se já temos a 

ideia de que a inclusão é compreendida como inserir um indivíduo, que não pertence à classe 

regular, dentro dessa classe regular (‗homogênea’). Sendo assim, podemos ver que de certa 

forma temos um preconceito encoberto refletido na maneira como é compreendido o outro 

dentro desse discurso, um outro que precisa se encaixar ao regular. 

 Isso constitui uma luta de poder e resistência, pois ―é porque há possibilidade de 

resistência e resistência real que o poder daquele que domina tenta se manter com tanto mais 

força, tanto mais astúcia quanto maior for a resistência. De modo que é mais a luta perpétua e 

                                                 
11

Está em itálico por compreendermos que uma sala de aula nunca será homogênea, pois compreende que todos 

os alunos possuem suas particularidades, o que os torna todos, cada um a sua maneira, constituintes de uma sala 

heterogênea. 



42 

 

 

multiforme‖ (FOUCAULT, 2003, p. 232).  Ou seja, há uma resistência pelos surdos em 

serem tratados dessa forma, como não normais, mas que, com esses discursos velados, a força 

dominante perpetua essa luta entre o que seria considerado normal e não normal, a nossa 

sociedade vive isso ―Para evitar perigos à ordem social, defender a sociedade instituída e a 

economia política, a rejeição às pessoas com deficiência traduz a sociedade disciplinar, ou 

seja, a sociedade de normalização.‖ (SKLIAR, 2010a, p. 34). 

  Portanto, entende-se que uma classe escolar regular seria considerada a turma de 

ouvintes, dentro do contexto incluso para o aluno surdo, enquanto a necessidade especial está 

voltada para a ‗não normalidade‘
12

 que o sujeito surdo apresenta por ser faltante de uma 

língua diferente da língua do ouvinte, de modo que ele necessitaria alguém para intermediar 

essa relação dentro do contexto escolar. Esse alguém seria o tradutor-intérprete, que seria a 

resposta para a necessidade que o aluno surdo apresenta. Apesar dessa discussão sobre essas 

questões fundamentais, e sobre a existência da oculta ‗intenção de normalização‘
13

, é preciso 

compreender que essa inclusão é um avanço dentro dessa luta de poder e resistência.  

 Respondidas as questões inicias sobre o uso da terminologia especial e o que seria 

uma classe regular. É preciso partir para o que cerne o contexto inclusivo, mais 

especificamente, o que é a inclusão e o que é a exclusão e como ambas podem ocorrer dentro 

do contexto escolar. Abordaremos primeiro a questão da Exclusão. 

 Segundo Mantoan (2015, p. 22) ―A exclusão escolar manifesta-se das mais diversas e 

perversas maneiras, e quase sempre o que está em jogo é a ignorância do aluno diante dos 

padrões de cientificidade do saber escolar.‖, ou seja, o que está em jogo é o não conhecimento 

do aluno sobre o conhecimento científico que a escola está ali para proporcionar. A exclusão 

se constitui pela anulação e marginalização das diferenças, sejam elas diferenças entre 

questões de áreas de conhecimento, seja ela sobre o reconhecimento do sujeito dentro desse 

contexto. Ela ocorre quando há um não reconhecimento pela capacidade que cada aluno em 

sala de aula possui para dar significado a objetos, fatos, fenômenos, e a sua própria vida e ao 

seu conhecimento de mundo para que ele compreenda o assunto trabalhado. A exclusão 

acontece principalmente pela falta de compreensão da escola em fazer as inter-relações que 

existem nas diversas áreas do conhecimento. Isso também é apontado por Mantoan (2015, p. 

23 – destaque da pesquisadora): 

                                                 
12

Aqui apresenta-se entre aspas, pois a pesquisadora não compreende o sujeito surdo como um que não seria 

considerado normal, a pesquisadora compreende o surdo como um sujeito pleno e falante de uma língua 

diferente do Português, tal qual compreenderia o falante de qualquer outra língua estrangeira. 
13

A pesquisadora compreende o sentido de normalização construído por Foucault que trata sobre mecanismos de 

poder sobre os indivíduos, que também tem relação direta com a questão de ‗disciplina‘ que Foucault apresente 

em Vigiar e Punir (2000). 
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A escola se democratizou, abrindo-se para novos grupos sociais, mas não fez o 

mesmo em relação aos conhecimentos trazidos por esses grupos às salas de aula. 

Exclui, ainda, os que ignoram o conhecimento que ela valoriza e, assim, entende 

que a democratização é manifestação de ensino, barrando a possibilidade de diálogo 

entre diferentes lugares epistemológicos. 

[...] 

O ensino curricular de nossas escolas, organizado em disciplinas, isola, separa os 

conhecimentos, em vez de reconhecer suas inter-relações. Contrariamente, o 

conhecimento evolui por recomposição, contextualização e integração de saberes em 

redes de entendimento; não reduz o complexo ao simples, tornando maior a 

capacidade de reconhecer o caráter multidimensional dos problemas e das suas 

soluções. 

 

 Isso demonstra como é complicado o processo de inclusão, pois a exclusão ocorre já 

no momento em que se desvaloriza o conhecimento que o aluno possui que não é relacionado 

aos conteúdos propostos pela escola, quanto mais quando é algo de conhecimento de um 

grupo específico como a comunidade surda. Além do isolamento existente entre as disciplinas 

que são ofertadas pelas escolas, há ainda o isolamento em relação ao conhecimento que o 

aluno já possui, que muitas vezes é desvalorizado e descartado, para que seja substituído pelo 

conhecimento que a escola oferece. Isso tudo mostra a incoerência que o sistema educacional 

possui. Como aponta Mantoan (2015, p. 22) ―A escola insiste em afirmar que os alunos são 

diferentes quando se matriculam em uma série escolar, mas o objetivo escolar, no final desse 

período letivo, é que eles se igualem em conhecimentos a um padrão que é estabelecido (...) 

caso contrário, serão excluídos‖. 

 Em outras palavras, matriculam-se todos os alunos com suas identidades e 

diversidades, mas todos precisam chegar ao mesmo resultado no final, descartando as outras 

formas de evolução que o aluno possa apresentar. O que caracteriza muitas vezes não uma 

inclusão, mas sim apenas uma, integração, pois os alunos inclusos estão sendo tratados de 

forma superficial, já que o integração
14

 é definida por Stainback (1999), como a ação que 

aluno incluso faz para se adaptar a escola, de forma gradual e não integral, e não como 

deveria ser uma inclusão como proposta na política educacional atual, uma escola para todos 

os alunos, surdos e ouvintes, sem distinções.  

 Mas ao fazer essa diferenciação entre o conhecimento do aluno, julgando o ensino 

teórico de sala de aula superior ao conhecimento prévio do aluno, é subjugar também o seu 

desenvolvimento. Mitller (2003) ressalta que, muitas vezes essa ideia de o conhecimento 

                                                 
14

Há autores que tratam mais profundamente das questões da integração para a educação especial como Carvalho 

(1999), porém, por não ser o foco principal desta pesquisa as questões de integração, não haverá um 

aprofundamento relacionado ao tema, mas reconhecemos que tem uma importância reconhecida na história da 

educação especial. Mas cabe ressaltar, que o foco é em si, as questões de inclusão e também por essa razão o 

tema de integração não será aprofundado. 
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trazido pela criança, é certo ou errado, aproveitável ou não, aceitável ou não, trata-se de uma 

questão muito mais dura, a ideia de que ainda se pensa em ‗defeito‘ e em um ‗modelo social‘, 

e isso tem suas implicações: 

 

Um defeito ou um modelo centrado na criança é baseado na ideia de que as origens 

das dificuldades de aprendizagem estão na sua maioria localizadas nela. (...) O 

objetivo é auxiliar a criança a se encaixar no sistema educacional e beneficiá-la com 

o que a escola possa oferecer-lhe. Nesse caso, não se assume que a escola precisa 

mudar de qualquer forma para acomodar uma criança em particular ou para 

responder a uma maior gama de diversidade na população estudantil. (MITLLER, 

2003, p. 25) 

 

 A colocação acima é uma constatação devastadora, pois mostra quão excludente passa 

a ser o sistema educacional dentro desses padrões, que apesar de garantir pelas Leis como já 

mencionado, as adequações para atender os alunos, elas não ocorrem, e quando ocorrem, são 

de forma precária. Portanto, a inclusão tem sido compreendida de forma avessa e isso pode 

gerar exclusões. Para Mantoan (2015, p. 23), ―A verdade é que o ensino escolar brasileiro 

continua aberto a poucos‖. Dessa forma, a exclusão pode ser constatada quando os alunos 

inclusos estão em sala de aula, nas classes regulares, e no momento em que os alunos 

ouvintes, por exemplo, fazem uma atividade específica, o aluno surdo não trabalha o mesmo 

conteúdo, ou não tem atividades adaptadas que o auxiliem a compreender a atividade que os 

alunos ouvintes realizam. 

 Ademais, segundo Mitler (2003, p. 79) ―A exclusão social começa muito cedo, muito 

antes de o bebê nascer‖, pois inúmeros fatores estão ligados à exclusão. E para finalizar as 

questões que são periféricas e centrais sobre a exclusão, é interessante refletir no apontado por 

Skliar (2010, p. 35) ―Parece-me que estamos no tempo de tensionar o discurso da diferença, 

justamente onde ela tende à máxima segregação.‖, pois é nobre se utilizar do politicamente 

correto alegando uma inclusão, quando as circunstâncias são isoladoras e excludentes, mas, 

permanecendo as aparências, a nobreza é ressaltada e não a (ex)inclusão. 

 Agora, explanaremos as questões oriundas da Inclusão. Já definimos o significado 

semântico da palavra, é preciso ir além, é preciso compreender sua construção de sentido 

nesse contexto escolar. Santos e Paulino (2006, p. 32) abordam essa questão de forma 

esclarecedora: 

 

Muito se tem falado sobre o processo de inclusão, e quase sempre com o sentido de 

que inclusão e integração escolar seriam sinônimas. Na verdade, a integração insere 

o sujeito na escola esperando uma adaptação deste ao ambiente escolar já 

estruturado, enquanto a inclusão escolar implica redimensionamento de estruturas 

físicas da escola, de atitudes e percepções dos educadores, adaptações curriculares, 

entre outros. 

(...) 
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A inclusão educacional trata do direito à educação, comum a todas as pessoas e o 

direito de receber a educação, sempre que possível, junto com as demais pessoas nas 

escolas regulares. 

 

 Essa colocação feita pelos autores é fundamental para compreender o que inclusão 

significa, ou que deveria significar. Inclusão por muitos autores é defendida como uma prática 

que proporciona ao aluno não apenas convivência social, mas também estrutura para 

aprendizado de qualidade. Santos e Paulino (2006) abordam e discutem essa questão em sua 

obra Inclusão em Educação, na qual mencionam três dimensões existentes na relação entre 

inclusão e exclusão: desenvolvimento de cultura ou cultural, políticas públicas, e práticas 

inclusivas. Essas três dimensões precisam estar alinhadas, pois como afirma Mantoan (2006, 

p. 22) ―é preciso estar atento, pois combinar igualdade e diferenças no processo escolar é 

andar no fio da navalha.‖. Portanto, tendo em vista que, essa relação, apesar de já existir no 

cenário brasileiro há 15 anos, ainda está sendo definida e elaborada, como um processo 

contínuo, pois o passo para a exclusão dentro da inclusão é muito curto, sendo assim, todo o 

cuidado precisa ser tomado, para que no fim quem não pereça sejam os alunos. 

 As questões legais já foram problematizadas, mas é sempre importante ressaltar, que a 

inclusão vai além das abordagens legais. É uma das dimensões, mas não a única, pois a 

participação das práticas tomadas pela escola e professores em relação aos alunos inclusos, é 

de fundamental importância. É preciso ter coerência, conhecer a necessidade do aluno e 

compreender a sua trajetória, além de respeitar a sua identidade em sala de aula, e para isso é 

preciso haver um desenvolvimento cultural abrangente sobre o ser diferente. O currículo 

escolar precisa ser elaborado de forma a aproximar o conteúdo do contexto do aluno, incluso 

ou regular, no entanto, tende majoritariamente a afastar, principalmente quando se trata de um 

aluno como o surdo. 

 A inclusão demanda atividades adaptadas, estrutura física específica, demanda 

compreensão e entendimento sobre a necessidade do aluno, demanda convivência social, 

tratamento igualitário entre os alunos, como um todo, e principalmente um pensar e repensar 

as posturas tomadas dentro desse contexto, pois é o conjunto de ações que efetivarão a 

inclusão, para que não se escorregue na navalha e corte o aluno incluso com a exclusão dentro 

do meio inclusivo. É complexo delinear tais questões, pois a linha divisória entre ambos é 

muito tênue, mas fundamental, pois como aponta Mantoan (2015, p. 18) ―A diferença propõe 

o conflito, o dissenso e a imprevisibilidade, a impossibilidade do cálculo, da definição, a 

multiplicidade incontrolável e infinita.‖. Ousa-se complementar ao dizer que, infinita ao trazer 

a inclusão dentro da educação, pois o ser diferente ainda causa espanto, medo e estapafúrdias 
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por todos os lados, portanto ter dimensão do certo e do errado
15

 sobre como agir dentro desse 

contexto é imprescindível. Em razão disso, Skliar (2010, p. 12) afirma que existe uma 

necessidade de: 

 

construir um território mais significativo para a educação dos surdos, e de não 

limitar nossas expectativas a uma ―melhoria‖ dos paradigmas dominantes da 

educação especial, [...] [pois] a ruptura com a educação especial só pode ser 

entendida como estratégias para deslocar representações e não no seu sentido linear, 

literal. 

 

 Dessa forma, finaliza-se esse ponto enunciando a colocação de Stainback (1999, p. 

72), ―As escolas são microcosmos da sociedade; elas espelham aspectos, valores, prioridades 

e práticas culturais tanto positivos quanto negativos que existem fora de seus muros.‖. Com 

isso, declara-se o direito de poder relatar que a pesquisadora sonha com o dia em que a 

sociedade terá uma visão de aceitação ao ‗diferente‘, que de fato será considerada ser 

‗normal‘, pois não causará espantos, não causará estapafúrdias na sociedade e principalmente, 

deixará de ser motivo para opressão, para submissão e para adoecimentos psicológicos e 

emocionais daqueles que sofrem por serem diferentes. Pois todo ser humano possui suas 

limitações e possui suas necessidades, e essa individualidade torna cada um ímpar, e de 

singular importância social, ter um tradutor-intérprete de libras, não será uma questão 

problemática, será casual. 

 

2.4 IDENTIDADES E SUAS TANGÊNCIAS À SURDEZ 

 

Segundo Hall (2001, p. 12), o conceito de identidade na pós-modernidade é de 

extrema complexidade, pois o ―processo de identificação, através do qual nós projetamos 

nossas identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e problemático. Esse 

processo produz o sujeito pós-moderno
16

, conceptualizado como um indivíduo que não possui 

uma identidade fixa, essencial ou permanente.‖. Estamos todos em constante mudança, em 

constante identificação com os outros e com nós mesmos, como citado anteriormente, 

havendo o outro é que eu me reconheço como eu, sendo que somos sujeitos complexos e 

construídos não apenas por nossas origens, mas também por nossas convivências sociais e 

convicções construídas e adquiridas em nossas vidas. Portanto, é importante ressaltar que o 

                                                 
15

Certo e Errado estão em itálico, pois a pesquisadora compreende apenas como adequado e inadequado, de 

acordo com determinados contextos, é uma forma irônica de evidenciar como esse conceito de certo e errado 

perduram na sociedade atual. 
16

Adota-se o conceito utilizado por Hall (2001) na qual o sujeito pós-moderno é aquele não possui identidade 

fixa, mas transeunte, e que não é formada ou definida biologicamente, mas historicamente. 
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tema da identidade e do processo de identificação é um ponto de extrema relevância para que 

o sujeito seja situado em seu contexto sócio-histórico e cultural. 

É preciso considerar que o cenário globalizado que se apresenta de forma multicultural 

e multifacetada, o que influencia diretamente na construção do indivíduo, resultando em 

múltiplas identidades, pois ―ao mesmo tempo é possível ser portador de várias identidades (...) 

É necessário entender o sujeito a partir dessa complexidade de sua identidade‖ (SCHERER-

WARREN, 2002, p. 90). Essas várias identidades são carregadas por todos os indivíduos. 

Para que fique claro como isso é possível, apresenta-se o exemplo abaixo:  

Exemplo: Uma mulher de 23 anos de idade, mãe de dois filhos, e professora de rede 

pública e de rede privada. Ao mesmo tempo em que ela se identifica como mulher, com a 

identidade sobre a sua liberdade sobre o que para ela representa ser mulher, e como ela se 

reconhece como tal, também se identificará como mãe. O que influenciará sobre o que isso 

representa em sua construção como ser humano, e ambas, as identidades, podem conflitar em 

algum momento, seja pelo que ela gostaria de fazer por ser mulher, seja por aquilo que 

acredita ter que abrir mão por ser mãe. De mesma forma, sobre se representar e sentir-se 

professora, o que isso influencia em seu contexto histórico-social, o que essa identidade de 

professora lhe representa, e sua divisão entre trabalhar na rede pública e na rede privada ao 

mesmo tempo. São diversas condições de reconhecimentos, todas contidas em um único 

sujeito.  

E ainda, essas não são todas as nuances que poderiam ser abordadas a cerca dessa 

personagem utilizada como exemplo, pois toda identidade é ainda atravessada por inúmeras 

outras questões como, gênero, orientação sexual, religiosidade, ideologia, constructo social, 

entre outras questões. E considerando todas essas identidades flutuantes entre o aqui e o lá, e 

que tem a possibilidade de conflitarem, é o que torna tão complexo a questão da identidade do 

sujeito pós—moderno. E tal complexidade também envolve outras questões fundamentais, 

como a cultura na qual o sujeito está submerso. 

Esse estar aqui e lá, ao mesmo tempo, é definido por Bhabha (1998, p. 257) como 

individuação, que seria o momento de deslocamento dessa identidade entre o seu 

reconhecimento como um (mulher) para outro (mãe), estar no entre-lugar segundo o autor, e o 

reconhecimento de um ou outro seria um ‗afeto intersubjetivo‘, por afetar-se internamente de 

forma subjetiva. ―De que modo se formam sujeitos nos ‗entre-lugares‘, nos excedentes da 

soma das partes da diferença (geralmente expressas como raça/classe/gênero, etc.)?‖ 

(BHABHA, 1998, p. 20). Ou seja, é algo intrínseco ao sujeito que se encontra em um entre-

lugar, que flutua para estabelecer a sua alteridade que não será fixa, mas também não será 
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indefinida, pois, por vezes o que definirá a posição do indivíduo será a sua colocação 

existencial dentro de um contexto específico, que nele evocarão facetas de suas identidades 

que lhe servirão para aquele dado momento dentro daquele contexto específico considerando 

a variante da interpelação feita a esse sujeito. 

Assim, sua identificação com o outro ou com o meio vai se estabelecer pelo equilíbrio 

entre o novo e o já estabelecido como base sólida de sua identidade. Sendo assim, partindo-se 

do exposto pelo autor, a identidade do sujeito é algo volátil, e que está em constante 

construção, e as experiências e o ambiente social irão influenciar diretamente nesse 

constructo, de modo que estar inserido em um contexto de inclusão transformará a construção 

identitária do aluno, tanto do aluno incluso quanto do aluno ‗regular‘. Ademais, os sujeitos 

inclusos constituem suas identidades não apenas de acordo com suas culturas e identificações, 

além de que: 

 

A representação da diferença não deve ser lida apressadamente como o reflexo de 

traços culturais ou étnicos preestabelecidos, inscritos na lápide fixa da tradição. A 

Articulação social da diferença, da perspectiva da minoria, é uma negociação 

complexa, em andamento [...] (BHABHA, 1998, p. 20). 

 

De modo que, a partir do momento em que esses sujeitos entram em contato com 

novas vivências dentro do contexto do ensino inclusivo, eles também se transformam e 

passam a adquirir hábitos não ligados à sua cultura. Passam a buscar novos objetivos que 

antes não eram alternativas preferenciais, mas com as construções das novas vivências, 

passam a ser escolhas para novas possibilidades, o que exprime outras configurações 

identitárias dos seus sujeitos. 

Sendo assim, é preciso compreender o que um cenário de multiculturalismo significa. 

Esse cenário segundo Scherer-Warren (2002, p. 92), contempla ―as tensões entre os princípios 

de igualdade (...) e os princípios do respeito à diferença‖, o que constitui um sujeito 

descentrado de um único ponto de referência, mas que atua conscientemente na sociedade e 

na sua vida, tendo o poder de ação para modificar sua vida é o acesso para que essas 

transformações sejam possíveis. É válido ressaltar, que, como a autora afirma ―O intercâmbio 

entre estas diferentes experiências de educação étnica poderia ajudar a produzir o diálogo 

intercultural para a condição de reconhecimento social, no sentido de respeito à diversidade 

étnica, de conviviabilidade com a diferença‖ (SCHERER-WARREN, 2002, p. 93). Tal 

convivência possibilitaria novos caminhos, não apenas aos alunos surdos inclusos como 

também aos alunos ouvintes. 
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As Diretrizes Curriculares da Educação Básica (DCE – BRASIL, 2006) apontam em 

suas discussões sobre o papel do professor em relação à visão do aluno e suas novas vivências 

e novos conhecimentos, abrindo caminho para possibilidades que antes não eram cogitadas, 

não somente a questões profissionais, mas em respeito às diferenças, de compreensão sobre as 

variadas culturas e religiões, até mesmo sobre a própria inclusão. Martins (2004) discute 

questões da identidade do sujeito surdo nessa nova questão da inclusão social dentro do 

ambiente educacional nas escolas regulares, verificando que esse assunto está presente de 

maneira muito teórica e com poucas práticas que apresentem eficácia, o que reflete no ensino 

apreendido pelos estudantes. Pois, toda questão de identificação e reconhecimento do aluno 

surdo, dele para com ele, e para com os outros, influenciará em seu processo de ensino-

aprendizagem. 

É importante evidenciar outros pontos que autores como Perlin (2010, p. 53) abordam, 

como a questão da opressão da identidade surda dentro do contexto ouvinte, ―O caso dos 

surdos dentro da cultura ouvinte é um caso onde a identidade é reprimida, se rebela e se 

afirma em questão da original. A identidade original estabelece uma identidade de 

subordinação em vista da alteridade cultural, a mesma que se dá entre os grupos étnicos.‖ A 

afirmação tem relação direta com o tema do contexto de inserção, pois a forma como o meio 

exerce a sua pressão cultural influirá direta ou até indiretamente na formação da identidade do 

sujeito. Nesse caso a cultura dominante
17

 do ouvinte influencia a cultura do surdo, que muitas 

vezes passa a ser reprimida pelas interpelações feitas pela cultura ouvinte a ele. A autora 

ainda aponta que: 

É evidente que as identidades surdas assumem formas multifacetadas em vista das 

fragmentações a que estão sujeitas face à presença do poder ouvintista que lhe impõe 

regras, inclusive, encontrando no estereótipo surdo uma resposta para a negação da 

representação da identidade surdo ao sujeito surdo. (PERLIN, 2010, p. 54) 

 

Perlin ainda define que um ponto fundamental para a formação da identidade do 

sujeito surdo, é o encontro surdo-surdo, pois é um reconhecimento que pode abrir novos 

horizontes para esse indivíduo, a mais, que a cultura ouvintista
18

 poderia oferecer a ele. Perlin 

(2010) é contra o bilinguismo
19

 ou biculturalismo
20

, pois defende que uma única língua ou 

uma única cultura deva se sobressair, porém discordamos de sua posição, pois cremos que o 

                                                 
17

Aqui entende-se dominante no sentido de ser um grupo que representa uma maioria, porém não expressa de 

forma alguma o sentido de dominar. 
18

Ouvintista está ligado a ouvintismo que tem ideia superioridade do indivíduo ouvinte ao sujeito surdo, 

caracterizado em relação as questões culturais e identitárias. 
19

Bilinguismo é o uso concomitante de duas línguas por um falante ou um grupo, com igual fluência ou com uma 

proeminência de uma das duas línguas. 
20

Biculturalismo é uma situação de coexistência de comportamentos e hábitos culturais ligados a dois grupos 

distintos que coincidem dentro da constituição de um sujeito ou de um grupo de pessoas. 
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bilinguismo não deveria ser algo que caracterize somente o sujeito surdo, mas o bilinguismo 

como ela crê (português-libras), seria um enriquecimento ao sujeito, não apenas ao surdo, mas 

ao ouvinte. Embora, concordamos que, em muitos outros pontos a cultura ouvinte atravessa a 

cultura surda em suas constituições mais centrais, é preciso compreender  as questões 

culturais e linguísticas constituintes de um sujeito, como um todo, pois o bilíngue pode ser 

compreendido como é definido pelo dicionário
21

, que faz uso de duas línguas, e se 

compreendermos de tal forma, veremos que não apenas os surdos que dominam a libras e 

também se utilizam do português é que poderiam ser considerados bilíngues. Nesse contexto, 

outros povos que cotidianamente fazem uso de mais de uma língua dentro do seu contexto 

social e histórico são considerados bilíngues. 

Apesar de discordarmos do ponto de vista da autora, Perlin (2010, p. 56) também 

ressalta muitos pontos relevantes, como o próprio conceito entre diferença e deficiência, além 

de que para a autora ―se admite a diversidade, não, porém, a diferença‖, por essa relação entre 

preconceito velado. O que é compreendido pela autora como diferença, uma parte constituinte 

da cultura surda, pois segunda ela ―Os surdos são surdos em relação à experiência visual e 

longe da experiência auditiva‖ (p. 54), que seria a parte que constitui a diferença entre esses 

‗dois mundos‘ entre ouvintes e surdos, no qual os surdos se distanciam da audição, mas 

aproximam-se da visão. E ainda, segundo Perlin (2010, p. 63 - 67), a questão de diversidade é 

pensada em associação as múltiplas identidades surdas, que a autora caracteriza e define como 

presentes dentro do contexto surdo, a saber que: 

1)identidades surdas – que se identificam como surdos e ou defendem as demandas da 

comunidade surda; 

2)identidades surdas híbridas – ouvinte que passa a ser surdo ou perde parte da 

audição; 

3)identidades surdas em transição – surdos que passaram pelo cativeiro da 

hegemônica experiência ouvintista por serem filhos de pais ouvintes e passaram para a 

comunidade surda; 

4)identidades surdas incompletas – vivem sob a ideologia ouvintista e lutam pela 

‗compatibilidade‘ com a cultura dominante, a ouvintista; 

5) identidades surdas flutuantes – surdos que querem ser ouvintizados, e que por essa 

razão não se ‗encaixam‘ nem dentro da comunidade surda, nem na comunidade 

ouvinte; 

                                                 
21

Fonte digital disponível na URL: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php>. Acesso em: 3 

jun. 2017. 
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Porém, assim como Martins afirma (2004, p. 321), essas são na verdade apenas 

algumas das identidades que podem ser encontradas, pois defini-las, tal qual a autora faz, seria 

limitá-las, e se nos colocarmos perante a compreensão de que o sujeito pós-moderno tem sua 

identidade em constante transformação e mudanças, essas caracterizações de identidades aos 

sujeitos surdos, os engessaríamos em estereótipos. Portanto é preciso ver além dessas 

caracterizações, pois o sujeito surdo como sujeito pós-moderno também não apresentará 

identidade fixa, mas em constante transformação e construção. Apesar disso, algumas marcas 

dessas identidades citadas por Perlin (2010), são reais e vivenciados pelos surdos nos seus 

cotidianos. 

Contudo é preciso dizer, em geral as comunidades surdas, que favorecem aos seus 

indivíduos uma interação que por vezes não encontram no meio ouvintista
22

 e permeiam a 

essência da cultura surda, ou ainda ajudam seus membros a suprir suas necessidades, além das 

diversas formas de apoio que são desenvolvidas pelas comunidades, como movimentos 

sociais e integrações com as escolas. Lopes (2007, p. 75) define essa relação como uma forte 

característica que está presente nesse contexto surdo, faz parte da identificação desse sujeito, 

pois: 

 

Pertencer a uma comunidade significa, entre outras coisas, ter referências que possa 

orientar um grupo de pessoas em suas lutas. No caso dos surdos, isso é 

particularmente evidente em suas lutas cotidianas [...] 

 

Ao que o autor se refere como lutas cotidianas são as questões que envolvem os 

direitos assegurados, não apenas pelas Leis, mas pelas práticas que envolvem a execução 

dessas leis. O que nos interessa é ressaltar que as questões identitárias permeiam todos os 

seres humanos em suas individualidades e em seus coletivos, o que consequentemente 

também levou a uma mudança sobre o indivíduo surdo, como bem ressalta Skliar (2010b, p. 

7), ―O que estão mudando são as concepções sobre o sujeito surdo, as descrições em torno da 

sua língua, as definições sobre as políticas educacionais, a análise das relações de saberes e 

poderes entre adultos surdos e adultos ouvintes, etc.‖. 

Porém algumas certezas entre todos esses meios e entre-lugares de mudanças 

identitárias ainda permanecem ligadas ao que concerne ao sujeito surdo e até ao seu 

envolvimento com a comunidade surda, ―A surdez constitui uma diferença a ser politicamente 

reconhecida; a surdez é uma experiência visual; a surdez é uma identidade múltipla ou 

multifacetada e, finalmente, a surdez está localizada dentro do discurso sobre a deficiência.‖ 

                                                 
22

Traz uma ideia de que o ser o ouvinte seria superior ao surdo, de mesmo modo que a identidade ouvinte seria 

superior à identidade surda. 
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(SKLIAR, 2010a, p. 11). O que nos cabe evidenciar dentro é por que a surdez, ainda nos dias 

de hoje, está localizada dentro do discurso sobre a deficiência, ou no tão camuflado ser 

especial, e em quê essas relações implicam. 

Skliar afirma que (1997, p. 33), ―a construção das identidades não depende da maior 

ou menor limitação biológica, e sim de complexas relações linguísticas, históricas, sociais e 

culturais.‖. Essas são as reais implicações que as terminologias podem instaurar, as 

construções além da biológica que ela cria, pode influenciar de forma muito mais significava 

que a biológica, portanto a identidade não vai ser apenas construída pelo sujeito, mas também 

pela sociedade, e seja qual for a construção feito pelo indivíduo, ela precisa ser respeitada em 

todos os contextos que ele estiver inserido. 

 

2.4.1 A Legitimidade da Língua de Sinais e Quem é o Surdo na Escola 

 

 Para começar esse tema é preciso entender, ―A língua de sinais é artificial? [...] 

Crença. A língua de sinais dos surdos é natural, pois evoluiu como parte de um grupo 

cultural do povo surdo.‖ (Gesser, 2009, p. 12 – destaque da pesquisadora), portanto, já se 

esclarece quanto a sua legitimidade identitária desse grupo quanto às questões linguísticas. 

Mas, ainda é válido ressaltar que dentro da Lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002, ela é um 

―meio legal de comunicação e expressão [...] oriundo de comunidades de pessoas surdas do 

Brasil‖, essa mesma lei ao ser regulamentada pelo Decreto nº 5.626 de 2005, reconhecendo no 

Brasil a LIBRAS (Língua de Sinais Brasileira) como a 2ª língua oficial do país, também prevê 

no capítulo II: 

 

Art. 3o  A LIBRAS deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos 

cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e 

superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e 

privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 

        § 1o  Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento, o 

curso normal de nível médio, o curso normal superior, o curso de Pedagogia e o 

curso de Educação Especial são considerados cursos de formação de professores e 

profissionais da educação para o exercício do magistério. 

        § 2o  A LIBRAS constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais 

cursos de educação superior e na educação profissional, a partir de um ano da 

publicação deste Decreto. 

 

Portanto, não há como contestar a legitimidade da língua de sinais, pois além de sua 

oficialização, é também pauta de formação dentro dos currículos profissionais, ponto 

obrigatório nas áreas que são voltadas para a docência, além de abranger outras áreas do 

conhecimento. A língua de sinais em si é utilizada para a criação de sentidos, que pode ou não 
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ter uma significação. Berger e Luckman (1985, p. 55) afirmam que ―a significação, isto é, a 

produção humana de sinais.‖, tem por objetivo estabelecer comunicação, transmitir ideias e 

intenções, mesmo que ela não seja claro para o par do falante. 

Além disso, a libras também afirma sua legitimação pela construção sintática que pode 

obter, de modo que possui uma gramática específica, paralela em alguns pontos com a 

gramática da Língua Portuguesa, como aponta Gesser (2009) em sua obra LIBRAS? Que 

língua é essa? Assim sendo, a libras é legítima e também é constituinte da identidade do 

surdo que a reconhece como sua língua. A questão de legitimação dessa língua também possui 

implicações, ―A legitimação produz novos significados, que servem para integrar os 

significados já ligados a processos institucionais díspares.‖ (BERGER; LUCKMAN, 1985, p. 

157). Ou seja, o fato de haver uma legitimação pode repercutir em novas criações de sentidos 

relacionados à área, pois como ressalta Santana (2007, p. 33) ―Conferir à língua de sinais o 

estatuto de língua não tem apenas repercussões linguísticas e cognitivas, mas também 

sociais.‖ e essas repercussões irão ecoar na vida do aluno surdo: 

 

Certamente a marca linguística não é a única questão nas discussões sobre a 

surdez, mas é a legitimidade da língua que confere ao surdo alguma ―libertação‖ e 

distanciamento dos modelos e representações até então exclusivamente 

patológicos. Tornar visível a língua desvia a concepção da surdez como 

deficiência – vinculada às lacunas na cognição e no pensamento – para uma 

concepção da surdez como diferença linguística e cultural (GESSER, 2009, p. 9 – 

10 – destaque da autora). 

 

Dessa forma, as marcas linguísticas diferenciadas culturalmente na surdez não tornam 

a língua de sinais menos legítima que outras línguas como o português, pois, assim como o 

português, a Língua de Sinais também é uma língua natural. O que leva o aluno surdo a se 

identificar com a libras, muitas vezes é a sua comunidade, o seu reconhecimento e a sua 

condição de não ouvir, porém até mesmo a legitimação da língua pode criar novos sentidos 

para o sujeito, como o sentido de reconhecimento, e fazer com que ele se identifique com ela.  

No entanto, necessita-se ressaltar que o surdo é um sujeito que não ouve, mas que na 

caracterização como deficiente ele, majoritariamente, não se reconhece. Pelo olhar cultural, 

essa é uma palavra transmite falha ou incompletude, porém essa terminologia tem sido 

utilizada em razão de seu surgimento clínico. Gesser (2009, p. 65) afirma que ―A ―falha‖, a 

―insuficiência‖ e ―imperfeição‖ que significam a palavra deficiência são as que rotulam a 

surdez do surdo, ou seja, o próprio indivíduo, que é qualificado pelo predicativo deficiente 

auditivo.‖; com isso, essa prática ajuda a propagar um rótulo que de o sujeito surdo não é 

completo, é defeituoso, o que não é real, pois culturalmente aponta-se esse sujeito como 
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falante de uma língua própria que lhe é legítima e natural, como poderia um sujeito tal, ser 

considerado falho? 

Infelizmente essas são as questões arraigadas às questões clínicas, ou seja, ligadas a 

patologias, que perpetuam tal terminologia, que pode ser
23

 reconhecida pelo surdo como 

ofensiva. Essa questão do que trata o normal e o patológico existe há décadas, e precisa ser 

discutida: 

 

A discussão sobre o normal e o patológico antecede a discussão de surdez como 

diferença ou deficiência. Definir o que é normal ou anormal não diz respeito 

apenas a questões biológicas, mas, principalmente, a questões sociais. 

(...) 

Há uma linha tênue que delimita o que pode ser considerado normal e o que pode ser 

considerado anormal (ou não normal). Os graus de proximidade e distância são 

medidos pelo ―avaliador‖ 

(...) 

Nesse caso, o sujeito não pode ter características particulares, já que sua 

individualidade é vista como um desvio e, portanto, deve ser corrigida para adequar 

a pessoa ao que é considerado normal, evitando-se a discriminação. Discriminação 

esta de que são alvos os gagos, os afásicos, os surdos, os disfluentes, enfim, todos 

aqueles que fogem à norma vigente. (SANTANA, 2007, p. 23 – destaque da 

pesquisadora) 

  

 Portanto, essa questão da terminologia é profundamente ligada aos preconceitos que o 

envolvem, o que foge ao padrão - a normalização. Mas analisando do ponto de vista cultural, 

a surdez não é compreendida por seus sujeitos como algo patológico, mas como um 

diferencial de suas individualidades, e é essa individualidade, que causa o estranhamento. 

Para compreender a visão cultural é preciso perceber que ―entender a surdez como um traço 

cultural não significa retirá-la do corpo, negando seu caráter natural; (...) Significa aqui pensar 

dentro de um campo em que sentidos são construídos em um coletivo que se mantém por 

aquilo que inscreve sobre a superfície de um corpo.‖ (Lopes, p. 16). Trata-se de um 

reconhecimento de identidade, como é o caso do sujeito surdo incluso em sala de aula. 

 Mas é preciso ter cuidado, pois como Gesser (2009, p. 46) alerta, ―não é apenas a 

escolha acertada de um temo que elimina os preconceitos sociais. Os preconceitos podem 

estar disfarçados até mesmo nos discursos que dizem assumir a diferença e a diversidade.‖. 

Nesse sentido, ao pensar a educação para o aluno surdo, é preciso não somente respeitar essas 

questões, mas compreender o processo linguístico desses sujeitos.  Portanto, ―a educação para 

surdos implica problematizar os processo linguísticos nos quais ela tem se constituído ao 

longo da história dos surdos e da surdez.‖ (LOPES, 2007, p. 56), ou seja, o aluno surdo em 

                                                 
23

A pesquisadora usa tal termo ‗pode ser‗ por reconhecer que cabe ao sujeito surdo sentir-se ofendido ou não por 

tal terminologia, pois dentro da comunidade surda há divisão entre essa concepção, portanto cabe apenas os 

apontamentos sobre essa questão e não afirmações generalizantes. 
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sala de aula representa por si só muito além da sua caracterização como sujeito, representa 

uma história. 

 Essa história desses indivíduos é formada por lutas e resistências travadas contra 

preconceitos, desigualdades, que perpassam a educação, a religião, o social e até o afetivo, 

como apontado Streiechen, (2013, p. 19 - 22).  Toda essa carga histórica, que trazia como 

conceito sobre a surdez a relação com a normalidade como aponta Skliar (2010b, p. 68) ―O 

mito de que a norma para os seres humanos consiste em falar e ouvir leva a olhar para o surdo 

e dizer que ele é um selvagem.‖. Essa visão não pode mais existir, nem mesmo como 

resquício, principalmente em sala de aula. Ao receber um aluno surdo, ―é fundamental, para o 

sucesso da inclusão, desfazermo-nos dos ―rótulos‖ e dos ―estigmas‖, que infelizmente têm 

caminhado junto com a assistência oferecida a [essas] pessoas‖ (CAMPBELL, 2016, p. 128). 

Por fim, atrevemo-nos a dizer, que esses rótulos acompanham todo o indivíduo que possa 

representar uma diferença dentro da ‗norma‘ social pré-estabelecida. 

 Portanto, antes de tudo, é preciso compreender como aponta Campbell (2016, p. 139), 

que a educação inclusiva existe em favor das dificuldades de aprendizagem de qualquer aluno 

dentro do sistema educacional vigente. E que todos os alunos precisam receber o mesmo 

respeito e cuidados recebidos pelos alunos inclusos, e vice-versa. A diferenciação é que o 

aluno surdo em sala de aula é aquele cuja necessidade maior será as questões visuais. Por 

mais contraditório que pareça, não é a falta do som que o limitará por completo, é a falta de 

recursos visuais utilizados em sala de aula que poderão limitá-lo. Além dessa necessidade, o 

professor precisa compreender que haverá diferenças, por vezes gritantes, na forma de 

comunicação do aluno e na forma escrita, mas é preciso entender e aceitar que essa diferença 

não caracteriza o aluno surdo como analfabeto, como ressalta Veloso (2010, p. 19 – destaque 

da pesquisadora), ―É incorreto dizer que o Surdo é analfabeto, pois ele é ―alfabetizado‖ em 

LIBRAS.‖. 

 Logo, o professor precisa ter a sensibilidade de compreender essa diferença entre a 

comunicação gesto-visual do aluno surdo e a escrita, pois a escrita em português lhe será L2, 

sendo assim, em desenvolvimento como qualquer outra língua que se estuda e não seja a sua 

L1. Em suma, esse será o aluno surdo em sala de aula, pois essas são algumas das questões 

que a presença dele incitará, embora outras tantas poderão surgir de acordo com o contexto de 

cada escola e de cada sujeito. Caberá ao professor ter um reconhecimento breve sobre o 

assunto que envolve esse aluno e tentar adaptar suas aulas conforme acredite alcançar 

eficácia, não só para ele professor ou para o aluno surdo, mas também para toda a turma que 

estará envolvida nesse processo. 
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 Para finalizar, caberá ao professor, fundamentalmente, saber que ainda existem muitas 

barreiras que o aluno surdo enfrenta e que continuará enfrentando na sociedade, pois ―fazer 

que a surdez passe de doença à diferença não é uma simples mudança de ponto de vista; para 

isso é necessário estabelecer novas normas, o que não é imediato, já que implica mudanças 

sociais decorrentes da alteração dos padrões ao longo da história.‖ (SANTANDA, 2007, p. 

32). Sendo que, a necessidade maior do aluno surdo incluso dentro da sala de aula regular, 

como sendo a sensibilidade e compreensão do professor e dos demais colegas. Além disso, o 

envolvimento da gestão escolar como um todo, é necessário para lidar com as questões que 

representam para o aluno, ser surdo na sociedade e na sala de aula. 

 

2.5 O ENSINO DE INGLÊS E SUAS ABORDAGENS 

 

A inclusão do aluno surdo tem as suas nuances e suas dificuldades, principalmente 

de entrosamento, o que pode afetar diretamente o ensino do aluno em qualquer área do 

conhecimento. Principalmente pelos fatores levantados por Quadros (2008, p. 20): 

 

A escola inclusiva não trabalha os conteúdos (grade curricular) da Pedagogia Surda. 

Daí porque nós professores surdos continuamos demandando prestígio para 

Pedagogia Surda na escola inclusiva para a construção do espaço de contato com a 

Cultura Surda na inclusão. Mesmo assim, no espaço da escola inclusiva (...) 

priorizam só as interações entre indivíduos tirando a oportunidade para viver a 

diferença. 

 

Essas implicações apontadas no excerto influenciam no ensino, precisamente, dentro 

da grade curricular, quanto mais na aprendizagem de uma língua estrangeira – o inglês. Para o 

aluno ouvinte, é considerada difícil, mesmo notando que é muito utilizada, devido às 

influências que os países que falam essa língua possuem; para o surdo, ela apresenta uma 

dificuldade ainda maior por ser uma L3. 

Mesmo que os Projetos Políticos Pedagógicos das escolas regulares em relação à 

língua inglesa visem estimular ―não só o desenvolvimento de atitudes, competências e 

habilidades empreendedoras para a competitividade do setor industrial no mercado 

globalizado, mas também o fortalecimento de valores essenciais para a vida em sociedade.‖ 

(RIGON, 2005, p. 5). As vivências instaladas e encontradas nas salas de aulas nem sempre 

condizem com seus objetivos de ―estimular o educando para que realize suas descobertas 

pessoais e científicas, organize o seu pensamento, estabelecendo relações entre os 

conhecimentos que já possui e os novos construídos com a implementação de ações concretas 
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e de conteúdos conceituais‖ (PEREIRA, 2014, p. 75), previstos em alguns Projetos Políticos 

Pedagógicos das escolas. 

Essas imbricações geram uma incoerência a respeito dos objetivos demarcados e o 

contexto instaurado que permite a realização das metas quanto às competências 

comunicativas. Desse modo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Língua 

Estrangeira Moderna do Estado do Paraná (DCE-LEM, PARANÁ, 2008) reconhecem que os 

conceitos de competência comunicativa são controversos, não só dentro dos termos 

linguísticos, mas, também, em relação a como direcionar de forma coerente o método a ser 

trabalhado em sala de aula com as LEM. Isso leva a compreender a importância das 

habilidades linguísticas para que a competência comunicativa se desenvolva da melhor 

maneira possível. Sendo que, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN - BRASIL, 1998, 

p. 65), aponta a falta de apoio relacionado ao desenvolvimento das habilidades linguísticas 

fora da escola, para alunos surdos e ouvintes. Então, de que forma direcionar o ensino de 

LEM em sala de aula para que haja um maior aproveitamento não só para o educando como 

também para o educador? 

Ademais, os objetivos dos PCN contemplam o desenvolvimento das capacitações dos 

alunos, sendo fundamental ―questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de 

resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade 

de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação‖ (BRASIL, 1998, 

p. 8). Sendo assim, os professores teriam que estimular a transposição de barrareis já 

existentes, para que o aluno se desenvolva. 

Tendo esses apontamentos em mente, é preciso lembrar, como já mencionado 

anteriormente, que ―A educação das pessoas surdas vem evoluindo constantemente e 

evidencia uma nada singela situação: como ou o quê ensinar às pessoas surdas? A resposta 

nem sempre é bem entendida e recebida pelos educadores não surdos‖ (QUADROS, 2007, p. 

133). Dessa forma, existem caminhos para que possamos estabelecer um ensino de qualidade, 

mas é preciso um trabalho árduo, paciência, pesquisa, compreensão e sensibilidade acima de 

tudo. 

Quadros (2007, p. 140) nos mostra que ―o professor deveria buscar um conhecimento 

paralelo cultural, pedagógico, acerca da educação de surdos‖, pois é esta educação que fará 

diferença ao aluno surdo, em relação à grade curricular geral, quanto mais em relação a uma 

língua estrangeira. De modo que, deve-se levar sempre em consideração os contextos sociais, 

geográficos e históricos dos alunos, e entender determinados pontos, como são demonstrados 

nos PCN ―possivelmente, essa grande maioria não sente nenhuma necessidade ou desejo de se 
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comunicar em língua estrangeira e a percepção de uma necessidade futura é por demais 

remota.‖ (BRASIL, 1998, p. 65), e nesse caso, o PCN se referia a alunos ‗regulares‘, ou seja, 

ouvintes, o que demonstra que a mesma ocorrência pode ser de maior ou menor grau também 

para os alunos surdos. 

Então, cabe ao professor de línguas mostrar uma nova visão da cultura da Língua 

Estrangeira, levar outro ponto de vista em relação à LEM. Isso significa muitas vezes se 

despir de todos aqueles conceitos que ele carrega consigo, para que junto com o aluno possa 

criar um novo horizonte. Assim, um caminho possível para o professor seria o bilinguismo, 

sendo esse um método possível do falante/ ouvinte que compreenda não apenas o seu grupo 

linguístico, mas também o do surdo – libras – de modo que o professor poderia diretamente 

interferir no aprendizado do aluno, sem necessitar de muitos intermédios, ou pelo menos 

minimamente ter um contato mais direto com o aluno surdo. Quadros (2007, p. 88; 92) afirma 

que: 

 

este movimento não converge com as políticas monolíngues construídas pelos 

estados nacionais, como no Brasil, muito pelo contrário  

(...) 

A língua, independente de sua modalidade, é vista como um instrumento de poder 

que pode descontruir as próprias representações hegemônicas sobre o ser surdo. 

 

Porém, algumas crenças se estabelecem como ―verdades‖, por isso, é necessário partir 

do conhecido para buscar o desconhecido, mas sem carregar pré-conceitos, formados acerca 

de quem é o surdo, ou sobre como ensinar inglês de forma única. Barcelos (2007) aponta em 

seu trabalho Reflexões Acerca da mudança de crenças sobre ensino e aprendizagem de 

línguas, dois tipos de crenças: as centrais e as periféricas, as crenças centrais são aqueles 

conceitos que as pessoas já têm formado e que estão ligadas intimamente a elas e a sua 

identidade, portanto, mais difícil de mudá-las. Já as crenças periféricas são aquelas mais 

suscetíveis a mudanças, pois, está ligado com o conhecendo que está em desenvolvimento. E 

é desse ponto que o professor deve partir, das crenças periféricas, de forma que as aborde 

como: 

 

Um modelo de competência comunicativa e desempenho, no qual o uso de uma 

determinada língua envolve tanto o seu conhecimento quanto a capacidade de 

implementação ou de seu uso. (...) Na Abordagem Comunicativa, o professor deixa 

de ser o centro do ensino e passa à condição de mediador do processo pedagógico. 

(DCE, 2013, p. 88).  

   

Assim o professor, ao caminhar junto com o aluno, aos poucos consegue entrar em 

contato com as crenças periféricas e estabelecer uma nova visão sobre a relevância da LEM, 

ou sobre a razão de aprendê-la, para que aos poucos o aluno surdo possa também levar para o 
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seu o cotidiano, para as suas relações de dia-a-dia, transformando a sua visão e criando, a 

partir disso, novas oportunidades e apreendendo novos conhecimentos. Com isso, quebram-se 

as barreiras que muitas vezes foram instauradas pelas dificuldades e falta de assistência 

adequada em seu contato com a LEM.  

Sabendo-se disso, o ensino de inglês precisa ser contextualizado, pois é preciso que os 

alunos inclusos sejam compreendidos como sujeitos complexos, que possuem suas 

identidades e necessidades específicas, e que estão em constante transformação, de modo que 

o meio irá influenciar o aluno inserido nesse contexto, portanto a cima de tudo é preciso 

respeitá-los em suas diferenças. Um meio é conseguir adaptar determinadas questões legais, 

como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - BRASIL, 1996, p. 8) no 

capítulo II que prevê que ―poderão organizar-se classes ou turmas, com alunos de séries 

distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas 

estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares‖. Portanto, salas adaptadas, ou séries 

distintas poderiam auxiliar não só o aluno como também o professor. Outra questão que é 

levantada por Lopes (2007, p. 90) é que: 

 

pensar em um currículo surdo que possa produzir, nas relações que se estabelecem 

dentro dele, outros marcadores surdos pressupõe espaços para a leitura do devir e 

para o sabor de viver o conhecimento. Devir e acontecimento não podem constituir 

nem propostas pedagógicas acabadas nem, muito menos, um currículo 

assumidamente surdo. Portanto, um currículo surdo só pode se estabelecer no 

acontecimento e na possibilidade de espaços nas escolas para que outras relações e 

outras verdades possam circular e formar outras marcas naqueles que vivem o 

currículo e fazem dele algo sempre em movimento. 

 
Ou seja, o conhecimento não pode ser tratado como estático, pensar em um currículo 

surdo, ou que se aproxime das experiências e vivências dos surdos, é pensar em um 

conhecimento de língua em construção e em transformação, principalmente quando se trata da 

grade de ensino de uma língua, como a língua inglesa, pois a língua em si também se altera 

como o tempo e com o uso de seus falantes, seria incoerente trabalhar nesse contexto, com 

tais assuntos e tratá-los de forma estática. 

Para compreender o que significa desenvolver o conhecimento de língua inglesa no 

indivíduo surdo é preciso também compreender, que em sua maioria a libras é a sua L1, e é 

sancionada pela Lei Federal nº 10.436 de 2002, e no Decreto nº 5.656 de 2005, no Brasil 

prevê o português para os cidadãos surdos como segunda língua, especialmente na variante 

escrita, o que torna de fato o inglês uma L3 para os surdos brasileiros. Essas três línguas são 

vivas, estão em uso e em constante transformação, e precisam ser trabalhadas de forma 

condizente com essa relação. Para que esse trabalho seja contextualizado para o aluno surdo, 
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Sousa (2014) apresenta duas abordagens para o inglês para alunos surdos, sendo elas a 

abordagem bilíngue e a abordagem comunicativa. Para a autora, na abordagem bilíngue 

(inglês – libras) o sujeito desenvolve uma flexibilidade cognitiva maior. Já a abordagem 

comunicativa seria um processo sociointerativo em que ações e identidades são compostas e 

trabalhar por meio de atividades específicas. Ambas são voltadas para a variante escrita da 

língua inglesa (LI). Essa consonância apresentada por Sousa: 

 

Ao propor uma aliança entre o Ensino Comunicativo de Línguas e a Abordagem 

Bilíngue/Bicultural de educação de surdos, estamos propondo uma forma real de se 

materializar o ensino de línguas estrangeiras para surdos (no nosso caso, o Inglês), 

numa perspectiva plurilíngue. 

[...] 

Considerar que o ensino de línguas para surdos deve ser mediado pela Libras é 

condição sine qua non sustentada por vários estudos desde a década de 1990 no 

Brasil. Entretanto, apenas considerar a LIBRAS como língua de instrução não 

sacia todas as dúvidas e questionamentos dos professores sobre como se ensina a 

escrita de uma língua oral-auditiva na modalidade escrita a aprendizes surdos. 

Trata-se de um contexto bastante complexo e ainda pouco explorado. (SOUSA; 

2014, p. 272 – destaque da pesquisadora) 

 

Justamente por ser um contexto bastante complexo, é que outras nuances precisam ser 

consideradas, pois assim como Martins (2009) e Perlin (1998), discordamos aqui que a libras 

seja uma questão sine qua non,
24

 concorda-se apenas que ela deva ser respeitada caso o 

sujeito surdo identifique-se com ela, como parte de sua identidade e como sua L1. Porém, não 

se pode creditá-la como sine qua non, pois assim, o sujeito surdo torna-se limitado ao uso da 

libras, e ela (libras) se tornaria obrigatória para sua identidade, tornando-se estático em sua 

construção identitária. Assunto esse, que já discutimos antes com clareza, de que o sujeito tem 

uma identidade volátil e em constante transformação. Portanto, cabe, como algo primordial, 

respeitar a libras como língua de instrução para os sujeitos surdos que se identificarem com 

ela, mas não cabe impô-la a todos, pois também possuem a liberdade de não identificar-se 

como seu uso. Além disso, é uma situação complexa e pouco explorada e sendo assim, é 

imprudente fazer tal afirmação em um cenário que ainda está em construção. 

Algumas maneiras de abordagem apontadas por Sousa (2014) são eficazes, e 

trabalham bem a questão da escrita do inglês com o sujeito surdo, mas outras formas e 

abordagens
25

 também podem ser possíveis. Independentemente de qual seja, há fatores 

influentes nesse processo, como a própria autora coloca sobre a identificação cultural com a 

língua, pois ―a relação afetiva do surdo com cada uma delas [das línguas] é um aspecto a ser 

considerado.‖ (p. 272 – acréscimo da pesquisadora). 

                                                 
24

Expressão que veio do latim – sem a qual não se pode ser. 
25

Aqui será utilizada a palavra abordagem, pois são formas de aplicar um método, enquanto método em si 

consistiria em uma forma sistêmica e instrucional para determinado fim. 
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Ou seja, se o surdo tem a libras consolidada como sua L1 ou LM, se ele tem uma 

relação de identificação com o inglês – L3, e se ele possui um domínio do português L2 como 

um de seus instrumentos de interação, são elementos que podem caracterizar o 

desenvolvimento da língua inglesa no aluno surdo de uma forma ou de outra, pois se um deles 

estiver em desarmonia. Por exemplo, se não houver a identificação do aluno com o inglês, é 

possível e provável que ele se pergunte qual a razão que poderia fazer com que ele precisasse 

aprender essa língua, da forma como é ofertada hoje nas escolas a partir do Ensino 

Fundamental II, ou mesmo, se ele não possuir um domínio da escrita do português como sua 

L2 pode haver interferências nas questões escritas dessa L3. Portanto, essa reflexão é 

plausível e necessária. 

Alguns materiais podem auxiliar o professor nesse constructo da língua, pois se ele 

partir das crenças periféricas, utilizando materiais que acessem as vivências do aluno, com 

figuras ilustrativas que o permitam visualizar o conteúdo, além de relacionar com o seu 

cotidiano, ele pode deixar o questionamento da necessidade de aprender o inglês por 

imposição curricular, e desenvolvê-lo pelo deleite das relações dialógicas que consegue 

estabelecer com a sua própria vida. Tendo em vista que o surdo que se identifica com a libras, 

vai possuir uma língua com suas especificidades, que segundo a Federação Nacional de 

Educação e Integração dos Surdos (FENEIS): 

 

A LIBRAS, como toda Língua de Sinais, é uma língua de modalidade gestual-

visual porque utiliza, como canal ou meio de comunicação, movimentos gestuais 

e expressões faciais que são percebidos pela visão; portanto, diferencia-se da 

Língua Portuguesa, que é uma língua de modalidade oral-auditiva por utilizar, 

como canal ou meio de comunicação, sons articulados que são percebidos pelos 

ouvidos. Mas, as diferenças não estão somente na utilização de canais diferentes, 

estão também nas estruturas gramaticais de cada língua (Revista da FENEIS, 

1999/2002). 

 

Ou seja, a sua característica gesto-visual vai estabelecer com o sujeito surdo que a 

possui como L1, uma apuração maior em relação ao campo visual, que será utilizado como 

meio para identificar, reconhecer e desenvolver os conhecimentos que lhe cercam. O 

professor de língua inglesa pode explorar essas questões relativas ao campo visual de 

aprendizagem do aluno surdo, para que consiga acessar as suas crenças periféricas e lhe 

mostrar um novo olhar sobre a LI como um todo. Mas, é preciso que se diga, como mostrou 

LIMA (2009, p. 35 – destaque da pesquisadora) que ―O professor não é responsável pela 

aprendizagem do aluno, mas pode ajudá-lo a ser mais autônomo.‖, e isso mostra que o 

papel do professor, principalmente quando se relaciona a uma língua que não a própria do 
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sujeito, o professor tem um papel fundamental, contudo, é preciso haver engajamento por 

parte do aluno também. 

De modo que, uma das estratégias que o professor pode ter em um contexto inclusivo, 

é ―recorrer aos trabalhos em grupo e que requerem colaboração. [...] [ou ainda] roteiros de 

leitura autônoma [...] colocar o aprendiz em contato com o idioma.‖ (LIMA, 2009, p. 34; 37 - 

acréscimo da pesquisadora), e ao fazer isso, considerar que todo aluno, inclusive o aluno 

surdo, tem algo a contribuir, que pode colaborar em sala de aula, o aluno não ganha apenas 

autonomia, mas passa-se a legitimá-lo como interlocutor dessa construção do conhecimento. 

As questões de leituras e compreensões também são apresentadas por Lima (2009) como 

formas de acessar o aluno, mas é claro que o professor precisa ter um objetivo com cada um 

dos momentos que escolhe trabalhar determinado objeto em sala de aula, a leitura em si, é 

uma estratégia e pode ser dividia em mais de um único momento em sala de aula. Segundo 

Lima (2009), para que todos os alunos possam compartilhar suas compreensões e 

incompreensões, e no momento de exposição por parte dos alunos sobre suas opiniões, o 

aluno surdo deve ser valorizado por sua língua utilizada, não como uma barreira, mas como 

um acréscimo para o aprendizado da turma no geral. 

Um ponto fundamental que ainda não foi abordado, mas que não pode passar 

despercebido é a questão das habilidades linguísticas vinculadas ao desenvolvimento de uma 

língua. Como aponta Widdowson (2005, p. 83), ―os objetivos dos cursos de línguas são muito 

frequentemente definidos em termos de quatro habilidades: falar, compreender a fala (ou 

ouvir), ler e escrever.‖, e o autor ainda problematiza ao questionar a natureza dessas 

habilidades. As DCE – LEM postulam que o trabalho em sala de aula precisa ocupar-se das 

quatro habilidades, ―quatro habilidades respectivas: leitura, escrita, fala e audição. (...) modelo 

de competência comunicativa e desempenho, no qual o uso de uma determinada língua 

envolve tanto o seu conhecimento quanto a capacidade de implementação [...]‖ (PARANÁ, 

2008, p. 88). 

Porém, como ressalta Carvalho (2014), além da visão holística
26

 das práticas de 

linguagem sobre o ensino de língua inglesa, como sugerem os documentos oficiais, há 

também uma visão que entende que saber uma língua estrangeira é compreender que seu 

uso seja condizente com as necessidades apresentadas pelo contexto ao sujeito, e com as 

necessidades do sujeito já possui. Dessa forma, o uso mais adequado do inglês para o aluno 

surdo segundo Carvalho (2014), seria o uso do inglês Instrumental para desenvolver a 

                                                 
26

Entende-se aqui o holístico como ponto abrangente da questão abordada. 
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leitura e a compreensão textual dos alunos surdos, tendo em vista que o objetivo do ensino é 

formar um aluno crítico e ativo na sociedade condizente com as suas características 

individuais.  

Em seu relato, Carvalho (2014) também aborda questões extremamente relevantes 

quanto à inclusão e à exclusão que ocorrem na sala de aula inclusiva do ensino regular, 

evidenciando que grupos dominantes em sala de aula, seja de aluno surdo, ou seja, de aluno 

ouvinte, trará uma defasagem para algum dos lados. Pois ao trabalhar de forma direcionada 

com o aluno surdo o professor acaba deixando de trabalhar o speaking e o listening para 

trabalhar o reading e o writing. Isso poderá deixar os alunos ouvintes em defasagem em 

relação às capacidades de linguagem da língua estrangeira. Do mesmo modo, se o professor 

trabalhar o speaking e o listening o aluno surdo ficará em defasagem. O que torna ambos os 

trabalhos descontextualizados, como apontou Widdowson (2005, p. 106), que as 

dificuldades dos alunos estão ligadas a forma como as ‗habilidades‘ são trabalhadas em sala 

de aula: 

 

[...] muitas das dificuldades que os alunos enfrentam decorrem diretamente do 

tipo de ensino que lhes tem sido imposto. Esse ensino tem representado a 

linguagem, e mal, como um conjunto de elementos formais para ser produzido e 

apreendido através das habilidades linguísticas fora de um contexto comunicativo 

real e sem um objetivo comunicativo real. Tal modelo de linguagem fica remoto 

da experiência pessoal do aprendiz e não causa surpresa que ele tenha 

dificuldades em adquirir a língua-alvo. 

 

Sendo assim, o ponto crucial das habilidades é que não podem ser trabalhadas de 

forma isoladas da experiência adquirida pelo aluno no uso de sua própria linguagem, é 

preciso que as capacidades comunicativas, sejam elas colocadas em forma das quatro 

habilidades, precisam estar dentro do contexto da sala de aula, para que a relação afetiva do 

aluno com a língua-alvo seja estabelecida. Sem um vínculo, uma identificação, as barreiras 

entre o desenvolvimento da língua e o ensino efetivo apenas crescem e estabelecem bases 

cada vez mais sólidas.  

Widdowson (2005, p. 106) ainda aponta que, é uma questão de que ―a aprendizagem 

de língua estrangeira não como aquisição de novas capacidades, mas como a transferência de 

capacidades já adquiridas para um meio de expressão diferente.‖, fazendo relação com a LM 

do aluno e as capacidades que essa já lhe confere, para apenas uma transposição dessas 

capacidades para a outra língua, tornando o processo de desenvolvimento mais natural e 

também dessa forma, mais fácil, se comparado aos métodos isolados de trabalho dessas 

capacidades. 
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Por fim, é válido lembrar, como ressalta Santos (2012, p. 35), ―Cabe ao professor 

avaliar as condições contextuais de seu trabalho com o ensino de língua inglesa e tomar 

decisões fundamentadas sobre as estratégias mais relevantes em seu contexto, sobre quando e 

como apresenta-las [...]‖. Ou seja, é preciso compreender o contexto, a sala de aula, os alunos, 

para encontrar maneiras de adequar as estratégias pedagógicas, principalmente para que o 

desenvolvimento do ensino de LI seja eficaz, pois é preciso dotar os alunos de capacidades 

discursivas e não decorativas. 

Como Bakhtin (2016, p. 41) afirma, ―Quanto mais dominamos os gêneros, maior é a 

desenvoltura com que os empregados e mais plena e nitidamente descobrimos nelas a nossa 

individualidade [...]‖, que pode ter uma relação direta com o domínio da língua. Quanto mais 

dominamos o uso da língua em sua linguagem, maior é a desenvoltura com que a 

empregamos e mais plena e nitidamente descobrimos nela a nossa individualidade, e ao 

conhecer uma outra língua, cria-se maiores vínculos e passa-se a compreender melhor a 

própria língua, às vezes não por métodos como Saussure (1999) defendia, mas por seu uso 

dentro dos enunciados, nos elos discursivos que é o língua em uso. 
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CAPÍTULO III – QUESTÕES METODOLÓGICAS 

 

O raciocínio precedente se desenvolve 

geralmente a partir de exemplos circunscritos 

ao limite da palavra [...]. - Bronckart, 2006, p. 

162 

  

 A palavra circunscrita que delimitou a inquietação da pesquisadora foi somada ao 

raciocínio teórico precedente a esta pesquisa e as vivências constatadas, o que tornou possível 

o desenvolvimento deste estudo. Foi pelo delimitar e delinear do andamento do escopo da 

pesquisa que foi possível nos envolver pelas palavras analisadas e o peso que carregam com 

sigo, trazendo à tona novos pensamentos e reflexões. 

 Dessa forma, o objetivo principal deste capítulo é apresentar as linhas de raciocínio 

que pautam a estrutura metodológica, com isso apresentamos: 3.1 A natureza da pesquisa; 3.2 

Contexto e objetivos da pesquisa; 3.3 Participantes da pesquisa; 3.4 Coleta de dados; e 3.5 

Procedimentos de análise de dados. Com isso, foi possível alcançar as respostas almejadas 

para este estudo. 

 

3.1 A NATUREZA DA PESQUISA 

 

 Esta pesquisa é de natureza qualitativa interpretativa etnográfica. Conforme Moreira 

(2008, p. 15), em uma pesquisa desse caráter se explora particularidades que não se podem 

descrever numericamente ao que se refere e ao indivíduo envolvido na pesquisa, como 

também ao meio no qual ele está inserido, pois são dados que revelam algo que não pode ser 

quantizado, mas isso não os torna dados menos relevantes, pois tem igual importância. Podem 

revelar matizes significativas dentro desse contexto educacional, voltado para a inclusão do 

aluno surdo. Maanes
27

 (1979, p. 520) complementa, ao dizer que, os subsídios da pesquisa 

qualitativa são ―feitos no local de origem dos dados; e que não impedem o pesquisador de 

empregar a lógica do empirismo científico‖ no que se relaciona à análise dos dados. Já a 

pesquisa interpretativa segundo Clareto (2003, p. 1), se utiliza de ―abordagens qualitativas (...) 

sendo elas aquelas de cunho antropológico, cultural ou etnográfico. As investigações deste 

tipo serão tratadas com a denominação de Pesquisa Interpretativa‖, e quanto à parte 

etnográfica, segundo Moreira (2008) afirma que, pesquisas nesse viés permitem a interação 

entre o pesquisador e o seu objeto de estudo, sem que haja interferências que possam 

                                                 
27

Tradução livre da pesquisadora. 
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influenciar em seu andamento da pesquisa, e ainda, para Mattos (2001, p. 57), a etnografia da 

pesquisa em sala de aula, afirma que: 

 

quando estudamos a sala de aula, observamos por um longo período de tempo, uma 

escola, uma sala de aula, um professor. Para depois particularizaremos um processo 

interacional ou um fato que consideramos microanaliticamente relevante. Isto é, 

destacamos um fato que numa micro-dimensão pode representar o todo do processo 

estudado. 

 

De modo que, a pesquisa pretende, fazer essa análise e representação do todo, dentro 

desse contexto específico de inclusão. Sendo assim esse capítulo trata, fundamentalmente, das 

questões metodológicas relacionadas à pesquisa, e objetiva elucidar o processo e critérios 

utilizados para orientar o seu desenvolvimento, bem como, as ferramentas utilizadas e o 

tratamento dos dados gerados
28

. Sendo assim, o conteúdo do capítulo está disposto em 

contexto e objetivos da pesquisa, participantes, coleta de dados, e procedimentos de análise de 

dados. Todos esses mecanismos corroboram para a produção de um raciocínio, que se 

contorna por meio das palavras aqui apresentadas, circunscrevendo novas reflexões 

determinadas pelos procedimentos adotados. 

 

3.2 CONTEXTO E OBJETIVOS DA PESQUISA 

  

 Com relação aos contextos da pesquisa, incialmente delimitou-se o contexto geral da 

pesquisa: escolas de Ensino Fundamental II e de Ensino Médio localizadas no município de 

Pato Branco – PR, que possuíssem alunos surdos inclusos no ensino regular. Após o início da 

pesquisa três escolas foram selecionadas por atenderem tal requisito: Colégio Estadual Castro 

Alves, Colégio Estadual de Pato Branco e CEEBJA (Centro Estadual de Educação Básica 

para Jovens e Adultos). 

 O Colégio Estadual Castro Alves, possui, ao todo, três alunos surdos inclusos, dois 

alunos no período matutino e um aluno no período vespertino. O Colégio Estadual de Pato 

Branco também possui três alunos surdos inclusos, um no período matutino, um no período 

vespertino e um no período noturno. Já o CEEBJA possui dois alunos surdos inclusos, um no 

período matutino e outro no período vespertino. Cada uma das instituições tem as suas 

caracterizações muito específicas, e para que o estudo seja melhor esclarecido, se faz 

necessário explaná-las a seguir. 

                                                 
28

 Segundo Moita Lopes a geração de dados seria uma seleção do corpus a ser analisado, o qual é um processo 

subjetivo resultado da interpretação do pesquisador (MOITA LOPES, 1994, p. 333). 
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 O Colégio Estadual de Pato Branco atualmente possui sessenta e sete turmas abertas, 

estão compreendidas em Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Ensino Profissional, com 

um total de 1.705 matrículas. A instituição oferece cursos de Ensino Profissional, o qual 

apresenta duas modalidades – Ensino Médio Integrado (EMI) e Ensino Técnico Subsequente 

(ETS). Os cursos profissionalizantes oferecidos, no total de ambas as modalidades, pela 

instituição são: Técnico em Administração (EMI e ETS), Técnico em Informática (EMI e 

ETS), Formação de Docentes (EMI), Técnico em Enfermagem (ETS) e Técnico em Recursos 

Humanos (ETS). Dois dos três alunos surdos inclusos estão matriculados no Ensino Médio 

Integrado e um está matriculado no Ensino Técnico Subsequente, os períodos de atendimento 

da instituição são: matutino, vespertino e noturno. 

 O Colégio Estadual Castro Alves possui atualmente vinte e nove turmas abertas, 

dessas turmas estão compreendidas Ensino Fundamental II e Ensino Médio, com um total de 

412 matrículas. Dessas matrículas, três são alunos surdos inclusos, dois deles estão 

matriculados no Ensino Fundamental II e um no Ensino Médio. O atendimento da instituição 

é no período matutino e vespertino. 

 O CEEBJA atualmente possui quarenta turmas abertas, constituídas por Ensino 

Fundamental I e II e Ensino Médio, ofertando duas modalidades: a coletiva e a individual, 

com um total de 1.091 matrículas. Dois são alunos surdos inclusos matriculados na 

instituição, um no Ensino Fundamental II e o outro no Ensino Médio. O atendimento da 

instituição é no horário matutino, vespertino e noturno. 

 As observações das práticas pedagógicas em sala de aula de língua inglesa nas 3 

escolas supracitadas tiveram início no mês de maio de 2017, sendo concomitantemente a isso 

ocorreram os estudos bibliográficos e documentais para um bom desenvolvimento da 

pesquisa. 

Retomamos aqui o objetivo geral da pesquisa apresentado na Introdução deste 

trabalho: mapear o ensino da língua inglesa para alunos surdos inclusos em escolas estaduais 

regulares, do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, no município de Pato Branco, PR, 

bem como os objetivos específicos: a) identificar as práticas utilizadas no processo de ensino-

aprendizagem da Língua Inglesa de alunos surdos inclusos nos Ensinos Fundamental II e 

Médio de Pato Branco; b)interpretar as relações teórico-práticas na implementação das 

políticas educacionais inclusivas na educação regular nos Ensinos Fundamental II e Médio de 

Pato Branco; e c)detectar e analisar elementos que os alunos surdos considerem essenciais 

para o seu ensino-aprendizagem de língua inglesa. 



68 

 

 

A partir dos objetivos acima listados, passamos as perguntas de pesquisa que 

nortearam o trabalho: 

  

a) Que práticas pedagógicas são aplicadas no ensino aprendizagem de língua inglesa 

para alunos surdos nas escolas regulares de Ensino Fundamental II e de Ensino 

Médio de Pato Branco? 

b) O que as práticas pedagógicas observadas revelam acerca de suas relações teórico-

práticas da implementação das políticas educacionais inclusivas? Há lacunas? 

c) Que possíveis práticas pedagógicas podem ser vislumbradas para o ensino-

aprendizagem de língua inglesa para alunos surdos em Pato Branco – PR, a partir 

do mapeamento realizado? 

 

Tendo feito as delimitações e as questões metodológicas formuladas, a pesquisadora 

fez contato com a Secretaria de Estado da Educação Núcleo Regional de Educação Pato 

Branco – PR (NRE). Em sequência ocorreu uma reunião presencial com a chefe do NRE, com 

intuito de explicar o projeto de pesquisa, os procedimentos de coleta de dados, sanar dúvidas e 

solicitar a permissão para o envolvimento da instituição visada na pesquisa. Posteriormente, 

realizou o procedimento de solicitação da autorização por escrito dos participantes
29

.  

E seguida, ao iniciar a pesquisa nas escolas houve reuniões com os potenciais 

participantes da pesquisa, nas quais foram fornecidas explicações sobre os objetivos da 

pesquisa, bem como sobre riscos e benefícios dos participantes. Ainda foram apresentados e 

lidos os termos de consentimento e assentimento e sanadas eventuais dúvidas. Aos 

interessados foi solicitado que assinassem o Termo de Assentimento Informado Livre e 

Esclarecido (TAILE)
30

, no caso de estudantes com idade igual ou superior a 10 anos, bem 

como, no caso de menores de 18 anos, foi solicitado que levassem o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE)
31

, aos seus responsáveis legais e trouxessem a devolutiva no 

prazo estipulado de 14 dias. E, no caso de maiores de 18 anos, foi solicitado que eles assinem 

o TCLE
32

, caso optassem em participar da pesquisa. 

Após a obtenção dos termos devidamente assinados, iniciou-se a coleta de dados, a 

qual foi feita em sala de aula, com o acompanhamento dos participantes que concordaram 

e/ou que obtiveram a consentimento de seus responsáveis legais. Ao final das observações, foi 

                                                 
29

Anexo A na página 154.  
30

Apêndice A na página 156. 
31

Apêndice B na página 159. 
32

Apêndice C na página 163. 
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solicitado aos participantes que preenchessem um questionário
33

, composto por questões de 

identificação do perfil dos participantes e dez questões fechadas dissertativo-descritivas sobre 

seu ensino-aprendizagem e importância de língua inglesa, o qual foi elaborado de forma 

adaptada de acordo com o contexto de pesquisa e baseado em outras pesquisas relacionadas a 

essa área. 

 Das questões éticas que envolvem a pesquisa é preciso ressaltar que, de acordo com o 

Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) na Resolução nº 446/12 o Ministério da 

Saúde, toda pesquisa que envolve seres humanos como participantes, precisa ser avaliada por 

um comitê de ética em pesquisa vinculado a instituições autorizadas. Desse modo, esta 

pesquisa tem seu protocolo de registro por meio da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, que consta no registo do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob o número 

64823616.0.0000.5547 de 17 de março de 2017. Portanto, buscou-se desenvolver a pesquisa 

de forma ética, responsável e humanizada, com o objetivo de vivenciar o conhecer o cotidiano 

desse aluno surdo em sala de aula sem interferir na sua rotina ou em seu aprendizado. 

 

3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Os participantes da investigação são estudantes, de ambos os sexos, com idade igual 

ou superior a 10 anos, matriculados em diferentes anos do Ensino Fundamental II, e Ensino 

Médio dos Colégios Estaduais do município de Pato Branco - Paraná. Os participantes da 

pesquisa foram selecionados segundo os seguintes critérios de: 1º) ser estudante, 

independente do sexo, matriculado com inclusão na rede Pública Estadual de Pato Branco – 

pertencentes ao Núcleo Regional de Educação de Pato Branco; 2º) ter idade mínima de 10 

anos; 3º) reconhecer-se como sujeito surdo, independentemente do grau de surdez que 

apresenta; e 4º) Ter aulas de língua inglesa em seu currículo escolar. 

Inicialmente, segundo o Núcleo Regional de Educação, eram 8 alunos surdos 

matriculados na rede de ensino estadual entre o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio, 

porém 2 deles não possuíam aulas de língua inglesa em seus currículos, pois frequentam o 

ensino técnico subsequente, e durante o início da pesquisa um dos participantes retirou-se. 

Assim, restaram, como participantes de pesquisa, apenas cinco alunos surdos em contexto de 

inclusão. Desse modo, atendido aos critérios, os cinco participantes serão identificados 

ficcionalmente de modo a preservar suas identidades, os alunos do sexo masculino serão 

                                                 
33

Apêndice D na página 167. 
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identificados como Pedro, Lucas e Tiago e as participantes do sexo feminino serão 

identificadas como Ana e Maria. 

Tiago completou 18 anos durante a pesquisa, nasceu surdo, tem surdez bilateral
34

 e 

tem implante coclear
35

, não é oralizado e reconhece a libras como sua língua materna. Está 

regularmente matriculado no 2º anos do Ensino Médio Integrado e cursa o Técnico em 

Informática. Estuda no período vespertino no Colégio Estadual de Pato Branco. Desde que 

nasceu mora em Pato Branco. 

Maria tem 15 anos. Nasceu surda e possui um grau muito baixo de audição no ouvido 

esquerdo, é oralizada e tem a fala clara e compreensível, mas reconhece a libras como sua 

língua materna apesar de também utilizar o português. Está matriculada no 2º ano do Ensino 

Médio no período matutino no Colégio Estadual Castro Alves. Sempre morou em Pato 

Branco. 

Pedro tem 15 anos, desconhece a origem de sua surdez e o grau, é oralizado, mas sua 

fala não é clara e compreensível, e não reconhece a libras como sua língua materna, porém, 

tão pouco reconhece o português como sua língua materna, parece estar no entre-meio
36

. Está 

matriculado no 9º ano do Ensino Fundamental II no período vespertino no Colégio Estadual 

Castro Alves. Não nasceu em Pato Branco e já mudou de cidade algumas vezes, atualmente 

mora em Pato Branco. 

Ana
37

 tem 36 anos e nasceu surda, desconhece o grau de surdez e a razão, mas acredita 

que a mãe ficou doente durante a gestação, não é oralizada e reconhece a libras como sua 

língua materna. Está matriculada no 2º ano do Ensino Médio no período matutino no 

CEEBJA. Nasceu em Pato Branco, porém já morou em outra cidade e atualmente voltou a 

morar em Pato Branco. 

Lucas
38

 tem 36 anos e nasceu surdo com grau muito baixo de audição no ouvido 

direto, é oralizado, porém, a única palavra que consegue pronunciar é o ―No‖ com uma 

significação de não. Reconhece a libras como sua língua materna apesar de não conseguir 

utilizá-la efetivamente em razão de suas condições motoras. Está matriculado no 8º ano do 

                                                 
34

 Surdez Bilateral indica uma perda auditiva em ambos os ouvidos. 
35

Implante Coclear é um dispositivo eletrônico que visa proporcionar sensações auditivas próximas ao 

fisiológico, indicado para  pessoas com perda auditiva profunda. 
36

Conceito utilizado por Hall (2001) sobre o processo complexo de formação da identidade, conceito que foi 

tratado no capítulo 2 – item 2.6. 
37

Ana faz hemodiálise três vezes por semana e esta na fila de transplante de rim, o que a leva a faltar às aulas às 

vezes. 
38

 Lucas é aluno incluso devido às suas dificuldades motoras, movimentar as mãos, as pernas, os braços, o tronco 

e o pescoço de forma muito limitada, dificuldade que afeta inclusive a fala, a única palavra que consegue 

pronunciar é ‗NO‘ no sentido de não. 
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Ensino Fundamental II no período vespertino no CEEBJA Nasceu em Pato Branco e morou 

sua vida toda no município. 

É relevante ressaltar que as professoras e os tradutores-intérpretes não foram 

participantes diretos da pesquisa, porém como o local da sala de aula é formado por uma 

totalidade, seria negligência da pesquisadora desconsiderar a participação influente dessas 

pessoas nesse contexto. Sendo assim, esses participantes autorizaram serem mencionados na 

pesquisa, mas por não serem o foco, não serão caracterizados, apenas receberão nomes de 

identificação: professora ―A‖, professora ―B‖, professor ―C‖ e professora ―D‖; tradutora-

intérprete ―A‖, tradutora-intérprete ―B‖ e tradutor-intérprete ―C‖, tradutora-intérprete ―D‖, e 

tradutora-intérprete ―E‖, sendo que, tradutor-intérprete ―B‖ e tradutor-intérprete ―C‖ se 

revezam durante a semana para acompanhar a aluna Maria. Além disso, a professora ―A‖ e a 

tradutora-intérprete ―A‖ trabalham em mais que uma escola, portanto acompanham mais que 

um aluno. 

Portanto, todos os participantes da pesquisa, de alguma forma mostram as suas 

diferenças e particularidades, que os tornam únicos. Sendo assim, são legitimados para as 

contribuições feitas na pesquisa. Dessa forma que, suas particularidades além de legitimadas e 

valorizadas, serão acima de tudo respeitadas. 

 

3.4 GERAÇÃO E COLETA DE DADOS 

 

Referente à coleta de dados, Moreira (2008) afirma que a pesquisa interpretativa 

etnográfica, em geral, caracteriza-se pelas observações, descrições e gravações 

―frequentemente verbais‖, de modo a procurar interpretar acontecimentos sociais dentro de 

um contexto específico, o qual neste caso será a sala de aula de ensino regular inserida na 

perspectiva da educação inclusiva. Porém, nesta pesquisa não couberam gravações verbais 

como fonte principal de geração de dados, mas sim o registro das interações gesto-visuais dos 

alunos, e no caso de surdos oralizados, também as suas falas. Em resumo, os dados foram 

gerados e coletados por meio de descrições e anotações feitas pela pesquisadora durante as 

observações em sala de aula, além de dados secundários que foram gerados por meio de 

conversas informais
39

 com os participantes envolvidos na pesquisa. 

Especificamente, os dados foram gerados e coletados por meio da observação de 29 

horas-aula e anotações de aulas de língua inglesa
40

 e questionário
41

 com 10 perguntas 

                                                 
39

Comentários feitos pelos participantes e seus acompanhantes durante as observações feitas pela pesquisadora. 
40

 Ver apêndice E página 169. 
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fechadas e semiestruturadas, dividido em duas partes, a primeira com 3 perguntas para 

identificação do participantes e 10 perguntas voltadas para o ensino-aprendizagem de língua 

inglesa, aplicado aos participantes. 

Os aspectos observados nas aulas de língua inglesa foram: contexto específico do 

participante, interação do aluno surdo em sala de aula, os conteúdos trabalhados em sala de 

aula, práticas pedagógicas aplicadas, capacidades e limitações, e um panorama geral do 

observado. A forma de intervenção da pesquisa em sala de aula foi tanto de forma indireta 

quanto de forma direta. A primeira foi feita por meio das observações e registros escritos das 

aulas assistidas. Nessa situação, a pesquisadora procurou apenas observar e tomar notas em 

caderno, sem provocar a atenção dos alunos para si e sem interferir no andamento das aulas. 

A segunda, a direta, foi por meio do questionário aplicado
42

 e da devolutiva do mesmo, em 

libras, também de parecer em texto impresso, para os participantes que solicitaram esse tipo 

de devolutiva. 

Optou-se pela metodologia apresentada por se considerar que a pesquisa delimitada 

por esses parâmetros permitiria uma melhor análise da escola regular no processo de inclusão 

pelo qual se adapta, no que se relaciona ao ensino aprendizado dos alunos surdos inclusos 

nesse contexto. 

Com isso, a geração e a coleta de dados serviram para que conseguíssemos analisar 

melhor as situações dos alunos pesquisados, para que por fim, fosse possível responder as 

perguntas de pesquisa pela pesquisadora. Assim, compreendendo de forma mais clara o 

contexto das escolas do município de Pato Branco, nas quais há alunos surdos matriculados. 

 

3.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Os procedimentos de tratamento e análise dos dados coletados e gerados por meio das 

anotações das observações dos diferentes contextos escolares envolvidos na pesquisa e das 

questões do questionário seguiram o quadro teórico-metodológico do Interacionismo 

Sociodiscursivo (BRONCKART, 2006, 2012) por meio da análise de conteúdo
43

, a qual se 

desenvolve uma análise com base nas características linguísticas que envolvem as condições 

de produção e suas relações interdiscursivas. Em consonância, houve o desenvolvimento de 

uma análise discursiva com foco na análise de vozes, índice de pessoas e modalizações 

                                                                                                                                                         
41

 Ver apêndice D página 167. 
42

 Ver apêndice D página 167. 
43

Esse procedimento tem sido amplamente utilizado em pesquisas relacionadas à educação. 
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presentes nos discursos dos participantes, também segundo o ISD. As análises tiveram o 

suporte de descrições sintetizadas por meio dos quadros, como auxílio para um exame mais 

objetivo das situações relatadas. 

Com relação ao índice de pessoa, foi analisado as colocações de indicação de sujeito 

da frase em relação a quem fala, para quem se fala sobre quem fala, dentro das conjugações 

verbais, uso de pronomes e substantivos ligados ao referente da fala. Na modalização foram 

comtemplados os adjetivos, advérbios, verbos modais e colocações contextuais, já nas 

análises das vozes, observamos se os participantes da pesquisa se valeram de vozes sociais, 

empíricas ou de outros (voz de personagem).  

Posteriormente a isso, houve o cruzamento das análises dos dados entre as 

observações de sala de aula e as respostas dos participantes ao questionário. Com isso foi 

possível alcançar o objetivo principal da pesquisa.  
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS OBTIDOS 

 

Ao invés de tomar a palavra, gostaria de ser 

envolvido por ela e levado bem além de todo 

começo possível. - Michel Foucault, 2014, p. 5 

   

Ao propor investigar, por meio de uma pesquisa qualitativa, o ensino de língua inglesa 

em contextos de diversidade linguística e sociocultural inclusivas, especificamente em relação 

à surdez, propomos também conhecer a palavra do outro como um microcosmo da 

consciência e nos deixar envolver em suas profundas dimensões, conforme sugerido na 

epígrafe deste capítulo. 

Dessa forma, o objetivo deste capítulo é apresentar a análise dos dados gerados 

durante a pesquisa, a fim de que o mapeamento seja significativo e pertinente em sua 

finalidade. Sendo assim, este capítulo estará organizado em 3 seções, a saber: 4.1 Descrições 

das aulas observadas aos olhos da pesquisadora, que apresenta a descrição e análise das aulas 

observadas; 4.2 As palavras do participantes, nas quais suas falas serão apresentadas por meio 

de respostas a um questionário; e 4.3 Cruzamento dos dados, em que se estabelece um elo 

entre as aulas observadas e as respostas dos participantes ao questionário aplicado. 

Consequentemente, nos deixaremos envolver pela palavra analisada, para que possamos nela 

encontrar as respostas esperadas para o ensino de inglês para alunos surdos, em suas posições 

em relação à inclusão e ao ensino de LI.  

  

4.1 AS AULAS AOS OLHOS DA PESQUISADORA 

 

Cinco temas surgiram das observações em sala de aula desta pesquisadora, 

nomeadamente: 1) contexto de sala de aula; 2) conteúdo e práticas utilizadas; 3) interação do 

aluno com os professores, tradutores-intérpretes e com os demais colegas; 4) capacidades e 

limitações do estudante surdo; 5) aspectos sobre o comportamento do aluno nas aulas. Esses 

cinco temas serão aqui analisados por meio de análises de conteúdo de índice de pessoa, das 

modalizações e das vozes, como já mencionado no Capítulo III desta dissertação. Demais 

comentários feitos pelos participantes da pesquisa ou pelos professores e tradutores-

intérpretes no período de realização da pesquisa foram utilizados, e de acordo com o contexto 

em que os comentários contemplem diferentes temas. 



75 

 

 

É preciso ainda esclarecer que alguns temas de análise correspondem ao roteiro de 

estudo
44

 previamente desenvolvido para as observações de sala de aula, porém outros 

emergiram da própria análise dos dados e foram contemplados para que a análise fosse mais 

íntegra e correspondente ao observado. 

 

4.1.1 Contexto de Sala de Aula 

 

O contexto de sala de aula influencia diretamente no desenvolvimento do aluno, tendo 

em vista que, meio social é fundamental para a formação do ser humano (VIGOTSKY, 1991, 

1998). Sendo assim, considerando que no Capítulo III as escolas nas quais os participantes da 

pesquisa estudam já foram descritas, aqui é importante relatar, o micro contexto de sala de 

aula e suas especificidades, conforme o Quadro
45

 1 abaixo. 

 

Quadro 1 - Observação de Contexto de Sala de Aula 

Contexto de Sala de Aula e suas Especificidades 

Alunos e 

Acompanhantes 

Micro Contexto de Sala de Aula Comentários e Língua utilizada 

Pedro 

tradutora-

intérprete ―A‖ 

professora ―A‖ 

9º ano do Ensino Fundamental II - 

vespertino; Colégio Castro Alves 28 alunos – 

27 ouvintes – todos com frequência regular. 

Inclusão: Pedro – surdo- e um cadeirante. 

Período de observação de 31 de maio a 28 de 

junho; total de 5 horas/aula. 

Pedro: ―Os alunos não ajudam, conversam 

muito!‖ – português. 

Tradutora-intérprete ―A‖: ―Ele conversa 

muito comigo, porque eu consigo entender o 

que ele fala. Ele parece que precisa 

conversar, sabe?‖; ―Às vezes preciso lembrar 

ele que tem aula e preste atenção na matéria 

porque se deixar, fala sem parar.‖ – 

português. 

Maria 

tradutor-

intérprete ―B‖ 

tradutor-

intérprete ―C‖ 

professora ―B‖ 

 

2º ano do Ensino Médio – matutino; Colégio 

Castro Alves 25 alunos - 24 ouvintes - todos 

com frequência regular. 

Inclusão: Maria – surda – e uma aluna com 

necessidades motoras especiais com andador.  

Período de observação de 19 de maio a 20 de 

junho, total de 6 horas/aula. 

professora ―B‖: ―Percebe como é difícil? Os 

alunos mesmo não tem interesse, assim 

dificulta.‖; ―Às vezes parece que não rende, 

nem ela, nem a turma inteira.‖ – português. 

Tiago 

tradutora-

intérprete ―D‖ 

professor ―C‖ 

2º ano do Ensino Médio Integrado – 

vespertino; Colégio Estadual de Pato Branco 

40 alunos - 39 ouvintes - todos com 

frequência regular. 

Inclusão: Tiago – surdo. 

Período de observação de 19 de maio a 23 de 

junho, total de 6 horas/aula. 

 

Ana 

tradutora-

intérprete ―A‖ 

Turma Multisseriada de inglês - matutino; 

CEEBJA 12 alunos -11 são ouvintes – todos 

com frequência semirregular. 

Ana: ―Aqui bom não precisar mudar‖- libras 

                                                 
44

Apêndice E na página 169. 
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É válido ressaltar que os quadros apresentados servem como auxílio para as análises, mas apresentam um 

recorte do todo observado para facilitar a exploração dos dados, de modo que, isso não esgota os dados gerados e 

obtidos em sua totalidade, pois a pesquisa apresenta um ponto de vista. 
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professora ―D‖ Inclusão: Ana – surda. 

Período de observação de 17 de maio a 14 de 

junho, total de 6 horas/aula. 

Lucas 

tradutora-

intérprete E 

professora A 

Turma Multisseriada de inglês – vespertino; 

CEEBJA 18 alunos - 17 ouvintes - todos com 

frequência semirregular. 

Inclusão: Lucas – surdo e com necessidades 

motoras. 

Período de observação de 25 de maio a 1 de 

junho, total de 6 horas/aula. 

 

Fonte: A autora. 

 

A partir do Quadro 1, é possível notar que para alguns dos alunos o contexto é 

agradável, enquanto para outros não. Portanto, considerando o que diz Witkoski (2009), 

quando o contexto de sala de aula é agradável, o aluno apresenta um interesse maior de modo 

que seu crescimento intelectual é favorecido, e o contrário, um ambiente não agradável, 

também influenciará no rendimento escolar do aluno. 

 Ana avalia sua sala como estimulante, ao comentar em libras ―Aqui bom não precisar 

mudar‖. Para tal usa das modalizações lógicas e apresentar o seu ponto de vista, além de que 

coloca o uso da sua voz, a voz do autor da fala como uma sequência avaliativa do assunto. 

Para demonstrar o seu posicionamento ela usa a 3ª pessoa do singular em que o referencial é a 

escola em que está estudando ―aqui‖ – CEEBJA, e ao fazer isso e utilizar o adjetivo ―bom‖ 

ela mostra qual a relação que estabelece com o local em que se encontra. 

No caso de Pedro está presente uma outra relação com o ambiente em que estuda, ele 

demonstra achar que ―Os alunos não ajudam, conversam muito!‖. É perceptível que para ele, 

seu contexto não aparenta ser estimulante. 

Quando Pedro diz ―conversam‖ o verbo está conjugado na 3ª pessoa do plural – eles, 

de modo que não se inclui na constatação que faz sobre sua própria turma, que juntamente 

com o observado demonstra que ele não participa dessas conversas. Sabe-se que ―A exclusão 

escolar manifesta-se das mais diversas e perversas maneiras [...]‖ (MANTOAN, 2015, p. 22), 

e observando Pedro, parece que para ele a exclusão ocorre pela simples não interação dele 

com os demais colegas.  

Ao analisarmos Pedro e a sua não participação vemos que essa poderia ser uma 

maneira de sentir-se como indivíduo não pertencente ao grupo, representada pela sua fala, 

tendo em vista que ao apresentar seu comentário vemos o índice de voz indicando uma 

sequência avaliativa sobre ―os alunos‖, além de que o uso de ―muito‖ (modalização 

apreciativa) modifica a modalização lógica observada no verbo ―conversam‖. Por outro lado, 

há a tradutora-intérprete ―A‖ que o acompanha e relata uma situação em que aponta Pedro 

como agente dos acontecimentos voltados para as conversas, porém, não relacionado aos 
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demais colegas, ―Ele conversa muito comigo, porque eu consigo entender o que ele fala. Ele 

parece que precisa conversar, sabe?‖ e ainda completa, ―Às vezes preciso lembrar ele que tá 

em aula e preste atenção na matéria porque se deixar, fala sem parar.‖. Ou seja, Pedro 

apresenta a necessidade de estabelecer um diálogo, porém por razões desconhecidas, nem ele 

interage com os colegas, nem os colegas com ele, de modo que recorre apenas à pessoa que 

compreende a sua fala e se comunica com ele. Para apresentar essa situação a tradutora-

intérprete ―A‖ usa da voz do personagem ―ele‖ como agente dos acontecimentos e em 

sequência da voz do autor para apontar sua avaliação do contexto apresentado. Ademais, em 

sua fala aparece a modalização lógica dos fatos (―conversa, lembrar, fala‖) e também os 

índices de pessoas presentes nesse comentário (3ª pessoa do singular: ―ele‖ – ―conversa, fala, 

parece‖; 1ª pessoa do singular: ―eu‖ – ―consigo, preciso‖; 2ª pessoa do singular – ([você] 

sabe) colocando o posicionamento do falante de forma nítida quanto a visão que apresenta do 

cotidiano de Pedro. 

Desse modo, comparativamente ao contexto de Pedro, temos em Ana outro cenário. 

Ela prefere a forma como tem estabelecido a sua interação, ou seja, ela não interage com os 

demais colegas e não demonstra que isso deveria ser diferente, pois afirma: ―não precisa 

mudar‖. Para ela, seu cenário não se configura de forma alguma como exclusão. 

Na legislação, como visto no Capítulo II item 2.3, a matrícula de todos os alunos 

como apontado na Resolução CNE/CBE nº2 de setembro de 2001, estabelece, teoricamente, 

as questões ligadas à inclusão. Mas, é preciso ressaltar que a mera matrícula não garante a 

inclusão de um aluno, no entanto essa delimitação legal apresenta a matrícula do surdo na 

escola como estabelecimento de inclusão. 

Podemos observar que um mesmo cenário apresenta diferentes pontos de vista para os 

nossos participantes. Ana considera seu contexto bom, ou seja, se sente incluída, já Pedro não 

demonstra essa mesma relação com o contexto em que está inserido na escola. 

Ainda há outros fatores importantes a observar, como o posicionamento dos 

participantes nos comentários. Ana por sua comunicação em libras não faz conjugações 

verbais, mas Pedro aponta as conjugações verbais: ―ajudam e conversam‖. Além de 

posicionar o outro, Pedro posiciona-se dentro dessa relação interlocutiva, pois ao utilizar ―Os 

alunos não ajudam, conversam muito!‖. Ele é aluno, logo é possível identificar que ele não se 

considera aparte dos alunos, no entanto na conjugação verbal apresenta o índice de 3ª pessoa 

do plural (BENVENIESTE, 1988, 1989), demonstrando que ele se posiciona fora de alunos¸ 

tendo em vista que a 3ª pessoa do plural são ―eles e elas‖, portanto a 1ª pessoa ―eu‖, não está 

dentro dessa conjugação verbal de ―ajudam e conversam‖ ‖. Com isso é possível observar que 
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Pedro parece não se identificar como os demais colegas ou mesmo pertencente aquele grupo 

em específico. Desse modo, poderíamos situá-lo no com uma identidade de ‗entre-lugar‘, 

como a abordada por Hall (2001). 

Essa oscilação de Pedro entre pertencer ao grupo da sala de aula, estar presente 

naquele meio, ao mesmo tempo em que não se identifica com os demais alunos ou como parte 

daquele grupo social é o que o posiciona no entremeio, pois há o distanciamento entre o grupo 

de ―alunos‖. Porém, apesar desse distanciamento, Pedro compõe a turma 9º ano do Ensino 

Fundamental II do Colégio Castro Alves do período vespertino, sendo assim, é um pertencer 

sem pertencer, já que, se lhe perguntassem de que turma Pedro é sua resposta seria: 9º ano do 

Ensino Fundamental II do Colégio Castro Alves do período vespertino. Isso lhe configura 

estar em um entremeio. Fica evidente então que é o contexto social, no qual Pedro se encontra 

que ajuda a definir as suas relações identitárias, como Skliar (1997, p. 33) afirma, que a 

construção identitária depende das ―complexas relações linguísticas, históricas, sociais e 

culturais.‖. 

No momento de seu comentário, Pedro referia-se ao instante em que a turma 

conversava demais e a professora ―A‖ parecia transparecer insatisfação com a situação por 

meio de sua linguagem corporal, cruzando os braços com os olhos semicerrados. Ao perceber 

o olhar da pesquisadora para a turma, o aluno transmite seu comentário como forma de uma 

atitude responsiva (BAKHTIN, 2001, p. 57) antevendo a possibilidade de enunciação por 

parte da pesquisadora diante da conversa excessiva da turma. 

Essa atitude responsiva e de distanciamento apresentada por Pedro também é 

constatada na Professora ―B‖. Ela direciona-se a pesquisadora e diz: ―Percebe como é difícil? 

Os alunos mesmo não tem interesse, assim dificulta.‖; ―Às vezes parece que não rende, nem 

ela, nem a turma inteira.‖. Primeiro a professora usa o verbo ―perceber‖ na 2ª pessoa do 

singular de modo a chamar a atenção da pesquisadora para um contexto de ensino que ela 

considera desfavorável á aprendizagem. Ela também parece posicionar-se defensivamente em 

relação à situação encontrada na sala de aula ao dizer para sua interlocutora (a pesquisadora): 

―não rende, nem ela, nem a turma inteira‖.  Ao fazer isso a professora ―B‖ parece não só se 

posiciona como também pretende se esquivar da responsabilidade de fazer com que seus 

alunos se desenvolvam no aprendizado da língua inglesa. 

Ao fazer a pergunta retórica (―percebe?‖) ela responde a um enunciado não 

pronunciado e para isso ela usa de uma modalização lógica para a constatação dos fatos 

apontados. A presença da pesquisadora observando a sala de aula é que fomentou o discurso 

da professora ―B‖. Sem que fosse preciso colocar em palavras, a professora ―B‖ antecipa um 
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possível enunciado da pesquisadora e confere a ele uma resposta antecipada. É possível 

também vislumbrar que o contexto retratado pela professora ―B‖ em sua fala, é inclusivo, 

porém na visão dela, não parece dar frutos significativos, tanto para a professora, quanto para 

a aluna surda e para os demais alunos ouvintes, em geral, como apontamos pelos índices de 

pessoas apresentados na fala da professora – 3ª pessoa do singular e 3ª pessoa do plural – para 

relatar a situação utilizando-se de uma sequência avaliativa com sua própria (voz empírica) 

referindo-se ao cotidiano de sua sala de aula. 

Aqui, vale lembrar também que pela Resolução CNE/CBE nº2, já mencionada, o fato 

comum a todos os participantes: estar matriculado em escola da rede pública estadual do 

Estado do Paraná, frequentar salas de aula com alunos ouvintes e realizar as mesmas 

atividades que todos os alunos matriculados, se caracteriza, pela lei, um cenário inclusivo. O 

Censo Escolar da Educação Básica de 2013
46

 também aponta para essa colocação: 

 

Constata-se um aumento de 2,8% no número de matrículas nessa modalidade de 

ensino, que passou de 820.433 matrículas em 2012 para 843.342 em 2013.  

Quanto ao número de alunos incluídos em classes comuns do ensino regular e na 

EJA, o aumento foi de 4,5%. Nas classes especiais e nas escolas exclusivas, houve 

queda de 2,6% no número de alunos. 

Os importantes avanços alcançados pela atual política são refletidos em 

números: 62,7% das matrículas da educação especial em 2007 estavam nas escolas 

públicas e 37,3% nas escolas privadas. Em 2013, esses números alcançaram 78,8% 

nas públicas e 21,2% nas escolas privadas, mostrando a efetivação da educação 

inclusiva [...] (INEP, 2014, p. 25 – destaque da pesquisadora) 

 

Ou seja, os números de matrículas é que são considerados para determinar a 

efetividade dessa política inclusiva. Mas como vimos, os cenários apresentados dentro do 

contexto escolar podem ser controversos dentro da análise de micro contextos específicos. E 

se formos seguir apenas as questões numéricas quantitativas, temos um aumento ainda maior 

nos últimos anos, no site
47

 de indicativos do PNE (Plano Nacional de Educação) há alguns 

números que também auxiliam a constatação quantitativa. O site aponta que 82% dos alunos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 

do país estão matriculados em classes comuns até o final de 2016, porém ressalta que: 

 

A Meta 4 do Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece a universalização do 

acesso à Educação Básica e ao atendimento educacional especializado para a 

população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação. No entanto, por conta de um descaso histórico 

com o tema, não existem dados suficientes para a construção de um indicador para 

monitorar a meta. Desse modo, esse indicador auxiliar foi elaborado a partir dos 

                                                 
46

O censo de 2013 é um censo nacional completo, os censos seguintes fazem análises por estado sem falar sobre 

o cenário nacional geral, por isso o censo de 2013 foi utilizado. 
47

Fonte disponível de forma digital na URL: <http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/4-educacao-

especial-inclusiva/indicadores>. Acesso em 20 out. 2017. 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/4-educacao-especial-inclusiva/indicadores
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/4-educacao-especial-inclusiva/indicadores
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Microdados do Censo Escolar, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC). Nele são apontadas as 

condições dos alunos matriculados, incluindo todas as etapas da Educação Básica e 

as redes pública e privada. (PNE, 2016 – destaque da pesquisadora) 

 

 Portanto, os dados mostram a grande importância dessas matrículas acontecerem, 

porém não atingem as questões qualitativas, que não podem ser colocadas em números. Sendo 

assim, é possível ver que apesar dos números indicarem um alto crescimento das matrículas, 

nem todos os contextos escolares se encaixarão como inclusão absoluta. Segundo Ernsen
48

 

(2016, p. 25), ―precisamos em todas as análises considerar o contexto global, a sociedade, a 

escola, a família em que esse sujeito está inserido [...]‖, e complementa-se ao colocar que, 

além disso, é também preciso além do global pontuar o que é individual para compreender a 

situação do indivíduo. 

Posto isso, compreendemos que as interligações das relações de inclusão e os seus 

contextos observados são de extrema importância. De modo que apesar de separados, 

continuam relacionados, pois corroboram para a construção identitária dos sujeitos daquele 

contexto, além de evidenciarem a complexidade das questões que cerceiam a inclusão e o 

contexto escolar. Por fim, não apenas o contexto possui suas conjecturas mutáveis pelas 

estruturas estabelecidas, seja pelos sujeitos ou pelas condições em que se encontram, mas 

também todos os componentes que se fazem presente nesse contexto é que transformam as 

vivências dos sujeitos. 

Tendo em vista, ainda, que essas transformações, principalmente as que envolvem as 

questões surdas, culminarão em oscilações, como observado na situação de Pedro, é 

importante ressaltar, que ―É evidente que as identidades surdas assumem formas 

multifacetadas em vista das fragmentações a que estão sujeitas face à presença do poder 

ouvintista [...]‖ (PERLIN, 2014, p. 54).  Além disso, há outras variáveis que então ligadas a 

esses fatores, como as que analisaremos nas próximas subseções. 

Em suma é possível vislumbrar abaixo no Quadro 2 como essas relações podem ser 

analisadas mais claramente dentro do ISD. 

 

Quadro 2 –Observação de Contexto de Aula: Análise de Vozes, Índice de Pessoa e Modalizações 

Participantes Categorias de Análises – Bronckart
49

 (2012) 

Participante  Comentário Vozes Índice de Pessoa Modalizações 

Pedro Os alunos não 

ajudam, 

Voz empírica, do 

autor: os alunos – 

3ª pessoa do plural: eles. 

Conjugação verbal: 

Modalização lógica: 

conversam. 

                                                 
48

Bruno Ernsen é psicólogo e mestre em educação pela UFPR (2016), é surdo e conhece de perto as questões que 

envolvem o contexto escolar inclusivo. 
49

Autor base para elencar as categorias de análise utilizando o ISD. 
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conversam muito! sequência 

avaliativa. 

presente simples do 

indicativo - ajudam; 

conversam. 

Modalização 

Apreciativa: conversam 

muito! 

tradutora-

intérprete 

―A‖ 

 

Ele conversa muito 

comigo, porque eu 

consigo entender o 

que ele fala. Ele 

parece que precisa 

conversar, sabe? 

Às vezes preciso 

lembrar ele que 

tem aula e preste 

atenção na matéria 

porque se deixar, 

fala sem parar. 

Voz do 

personagem: Ele 

(Pedro) – agente 

dos 

acontecimentos. 

Voz empírica, do 

autor: comigo (Eu 

– tradutora-

intérprete ―A‖) – 

sequência 

avaliativa. 

 

3ª pessoa do singular: 

ele; 

Conjugação verbal: 

presente simples do 

indicativo - conversa, 

fala, parece, precisa, 

preste, fala; infinitivo – 

conversar, parar; 

Uso do pronome: ele. 

1ª pessoa do singular: 

eu. 

Conjugação verbal: 

presente simples do 

indicativo seguido de 

infinitivo - consigo 

entender, preciso 

lembrar, deixar; 

Uso do pronome: 

comigo. 

2ª pessoa do singular: tu 

- você. 

Conjugação verbal: 

presente simples do 

indicativo - sabe.  

Modalização lógica: 

conversa, lembrar, fala. 

Modalização deôntica: 

precisa, preciso, preste. 

professora 

―B‖ 

Percebe como é 

difícil? Os alunos 

mesmo não têm 

interesse, assim 

dificulta. Às vezes 

parece que não 

rende, nem ela, 

nem a turma 

inteira. 

Voz empírica, do 

autor: os alunos, 

ela – sequência 

avaliativa. 

3ª pessoa do singular: 

ela; 

Conjugação verbal: 

presente simples do 

indicativo - dificulta, 

parece, rende; 

Uso do pronome: ela. 

3ª pessoa do plural: eles. 

Conjugação verbal: 

presente simples do 

indicativo na forma 

negativa - não têm 

interesse, presente 

simples do indicativo - 

rende. 

2ª pessoa do singular: tu 

- você. 

Conjugação verbal: 

presente simples do 

indicativo percebe. 

Modalização lógica: não 

tem interesse. 

Modalização 

Apreciativa: é difícil; 

parece. 

Ana Aqui bom não 

precisar mudar. 

Voz empírica, do 

autor: aqui (a 

escola – CEEBJA) 

– sequência 

avaliativa. 

3ª pessoa do singular: 

ela (a escola CEEBJA); 

Conjugação verbal: 

infinitivo - precisar 

mudar; 

Uso do pronome: aqui. 

Modalização lógica: não 

precisar mudar. 

Modalização 

Apreciativa: aqui bom! 

Fonte: A autora. 
 

Com isso é possível vislumbrar como as relações dialógicas se interligam dentro do 

discurso pronunciado, uma vez que todo enunciado parte de um determinado ponto de 

referência, seja ele o contexto ou outros discursos. 
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4.1.2 Práticas Pedagógicas e Conteúdo Curricular 

 

Uma segunda categoria de análise emergente das observações de sala de aula refere-se 

as práticas pedagógicas e o conteúdo escolar ensinado. Esses aspectos são importantes uma 

vez que, mostram o objeto central de estudo em sala de aula e como foi aplicado, além de 

inspirar reflexões sobre a relação dos alunos surdos com a língua inglesa. O Quadro 3 abaixo 

procura sintetizar essas informações. 

 
Quadro 3 - Observação das Práticas Pedagógicas e Conteúdo Estudado 

Conteúdo e Práticas Pedagógicas 

Alunos e 

Acompanhantes 

Conteúdos e Práticas dos Professores. Comentários e Língua Utilizada 

Pedro 

tradutora-intérprete 

―A‖ 

professora ―A‖ 

Conteúdos: Cognates, false cognates, 

phrasal verbs e reflective pronouns, 

interpretação de textos, vocabulário 

apresentado nos textos, e um exercício de 

análise relacionado a um trecho do filme 

―A nona legião‖ para interpretação. 

Práticas: trabalho em duplas, explicações 

inteiramente orais, poucas frases escritas 

para exemplificar as explicações e livro 

didático como apoio. 

Pedro: ―Ah isso aqui é muito chato!‖; 

―Mas não tem nem uma imagem!‖ – 

português. 

Maria 

tradutor-intérprete 

―B‖ 

tradutor-intérprete 

―C‖ 

professora ―B‖ 

 

Conteúdos: Modal verbs, simple presemt, 

simple past e prepositions (in, on, at), 

tradução de textos e interpretação. 

Práticas: trabalho em duplas, explicações 

inteiramente orais, exercícios de revisão no 

quadro, livro didático como apoio, material 

extra e atividade avaliativa em folha e em 

duplas. 

Maria: ―Eu não gostar inglês, difícil!‖; 

―Essa aula difícil!‖; ―Eu não sei isso!‖ – 

libras e movimentos labiais da língua 

portuguesa simultaneamente. 

professora ―B‖: ―Às vezes precisa insistir 

um pouquinho!‖; ―Parece que a gente 

patina no mesmo conteúdo às vezes e 

ainda assim não vai!‖ – português. 

Tiago 

tradutora-intérprete 

―D‖ 

professor ―C‖ 

Conteúdos: If clauses (first and second 

conditional),  

Práticas: explicações inteiramente orais, 

poucas frases escritas para exemplificar as 

explicações, incentivo ao Tiago a utilizar o 

notebook oferecido pela escola, apoio do 

livro didático somente no trabalho 

avaliativo de interpretação de texto em sala 

de aula em dupla, trabalho avaliativo sobre 

conditionals para entregar, exercícios 

colocados no quadro para responder no 

caderno e prova. 

Tiago: ―Eu não gostar inglês!‖; ―Inglês não 

mudar nada vida minha!‖; ―Não entender‖  

– libras. 

Ana 

tradutora-intérprete 

A 

professora ―D‖ 

Conteúdos: Iirregular verbs verbs in the 

past, tradução de textos e interpretação. 

Práticas: uso de material específico e 

determinado pelo CEEBJA para o 2º ano de 

Ensino Médio, pouquíssimas explicações e 

inteiramente orais. 

Ana: ―Gostar inglês‖ ―Importante 

aprender‖- libras 

 

Lucas 

tradutora-intérprete 

―E‖ 

Conteúdos: Animals, numbers, clothes, 

tradução de palavras e interpretação de 

parágrafos. 

Lucas: ―Gostar inglês, ter filmes inglês 

ter!‖ – libras. 

Intérprete E: ―Depois do intervalo não vale 
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professora ―A‖ Práticas: uso de material específico e 

determinado pelo CEEBJA para o 7º ano de 

Ensino Fundamental II, explicações 

inteiramente orais, recorrente uso do 

laboratório de informática em computador 

adaptado para filmes e vídeos em inglês. 

a pena voltar com ele pra sala de aula, logo 

a mãe vem buscar pra fisioterapia. Daí a 

gente fica aqui onde ele se desenvolve bem 

também.‖ – português. 

Fonte: A autora. 

 

No Quadro 3 é possível observar que as práticas pedagógicas são diferentes umas das 

outras, uma vez que cada contexto específico apresentará uma necessidade diferente, ou seja, 

cada conteúdo aplicado é direcionado para a série em que o aluno está matriculado. Contudo, 

em todas as práticas pedagógicas é comum o recurso recorrente da oralidade sem auxílio de 

ilustrações visuais. 

O fato de as práticas pedagógicas apresentarem recorrente, e quase integral, o uso da 

fala dos professores para as explicações dos conteúdos faz emergir novamente o 

questionamento feito por Quadros (2007, p. 133), ―como ou o quê ensinar às pessoas 

surdas?‖. O contexto dos alunos, apresentado anteriormente, também influencia nas práticas 

utilizadas por cada um dos professores, tendo em vista que os alunos ouvintes eram maioria 

em todos os contextos. Mas acima de tudo é observável que o ensino de línguas deve ser 

mediado pela libras, como aponta Sousa (2014, p. 272) que, utiliza o meio gesto-visual para 

se estabelecer, ou seja, é preciso considerar as questões visuais como um todo nesse ensino de 

línguas, mesmo que a maioria dos alunos sejam ouvintes. 

A utilização frequente de uma única forma de explicação, com poucas exceções dos 

momentos em que os professores respondiam dúvidas e se utilizavam do quadro branco para 

explicar os conteúdos por meio da escrita frases, pode ocasionar defasagem, como aborda 

Carvalho (2014). Ao utilizar apenas a oralidade, os professores culminam por direcionar uma 

única forma de trabalho, que não considera o aluno surdo, tendo em vista às suas necessidades 

visuais. Por sua vez, Widdowson (2005, p. 106) ressalta que, quando se desenvolve uma 

forma de ensino em detrimento de outra, haverá defasagens e ―muitas das dificuldades que os 

alunos enfrentam decorrem diretamente do tipo de ensino que lhes tem sido imposto.‖. Ou 

seja, não considerar outras formas de explicação, se não a oral, pode acarretar defasagem para 

o aluno surdo, que tem suas habilidades visuais mais desenvolvidas e apuradas e que também 

fazem parte de sua comunicação: LIBRAS – Língua de Sinais da modalidade gesto-visual. 

Ademais, isso também pode ser constatado pelo comentário feito por Pedro ao olhar o 

texto que precisava interpretar para responder as questões dos exercícios solicitados pela 

professora ―A‖ diz: ―Mas não tem nem uma imagem.‖. O que evidencia que o material 

didático também necessitaria de mais imagens, para que os alunos surdos tivessem uma 
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assimilação maior dos conteúdos trabalhados em sala. Isso parece ter uma relação direta com 

as questões de aprendizagem, pois Pedro faz o comentário (voz empírica) sobre o material 

logo avalia o material como ―muito chato‖ (modalização apreciativa). Dessa forma ele 

consegue apresentar de forma clara que o material que utiliza não o instiga a realizar a 

atividade. Voltando a atuação da professora ―A‖, ela poderia ter utilizado a associação das 

palavras escritas com a respectiva tradução em libras, de forma a possibilitar o entendimento 

do aluno surdo, como também dos demais ouvintes. 

Analisar essas necessidades dos alunos é de significativa importância, não somente 

para os alunos surdos, mas também para os alunos ouvintes, pois em se tratando de uma 

língua estrangeira a visualização do conteúdo ajuda o aluno a compreendê-la. Um dos 

recursos pedagógicos possíveis nas aulas de inglês seria a utilização de textos verbo-visuais. 

Segundo Brait
50

 (2013), existem inúmeras formas de estabelecer conexão entre algo visual e 

algo escrito.  

Isso facilitaria, por exemplo, o trabalho dos conteúdos curriculares de inglês em sala 

de aula, uma vez que textos verbo-visuais permitem estabelecer uma relação mais clara para o 

aluno entre o conteúdo e a compreensão que este tem a cerca do mesmo. Além disso, como já 

mencionado no Capítulo II, Santos (2012, p. 35) ressalta a importância de o professor 

conhecer seu contexto de trabalho ao afirmar que, ―Cabe ao professor avaliar as condições 

contextuais de seu trabalho com o ensino de língua inglesa [...]‖. Isso mostra que é preciso ter 

sensibilidade no momento das decisões sobre os procedimentos metodológicos e recursos 

utilizados em sala de aula, principalmente quando se trata de trabalhos inclusivos, pois 

avaliando a situação e ponderando sobre as necessidades de todos os alunos em sala de aula, é 

possível encontrar meios para que o trabalho possa ser frutífero em sua totalidade, abrangendo 

todos os envolvidos nesse processo educacional. 

É passível de ponderação que as práticas pedagógicas precisam de implementações, 

quando o resultado obtido são comentários como o de Maria que ao ver os exercícios de 

revisão no quadro e as explicações da professora ―B‖, diz em libras e simultaneamente em 

português: ―Eu não sei isso!‖. Maria mostra por meio de uma modalização lógica que tem 

dificuldades em compreender de forma clara o que era solicitado, pois se posiciona no 

discurso ao utilizar o pronome eu deixando claro uma sequência de voz do autor, ela mesma, 

e ainda complementa ―Essa aula difícil!‖, ou seja, há uma constatação, essa constatação 

parece ter influência no seu desenvolvimento escolar, segundo seu ponto de vista.  

                                                 
50

Brait (2013) aprofunda questões verbo-visuais, mas que por falta de espaço, e por extrapolar o foco da pesquisa 

não será abordado. 
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Outro ponto observado nas práticas pedagógicas acompanhadas foi a percepção de que 

no momento em que Maria tece seu comentário, ela se posiciona ativamente, pois utiliza além 

da conjugação verbal do verbo ―saber‖ na 1ª pessoa do singular ―sei‖, ela utiliza o pronome 

do caso reto ―eu‖. Isso aponta para o posicionamento que Maria faz ao situar-se como sujeito 

de sua fala, como uma constatação de um fato ou uma conversa interior de si para si. Porém, 

quando coloca ―Essa aula difícil!‖, não há um posicionamento explícito, mas parece ficar 

claro a sua referência ao usar o pronome demonstrativo ―essa‖, significando que, em geral, 

em comparativo com aquela, as outras aulas ou aulas de outras disciplinas não pareciam ser 

difíceis, mas que ao se deparar com a revisão, e, a constatação de que não sabe o conteúdo, 

conclui que ―aquela‖ aula estava difícil. O uso do pronome demonstrativo essa também situa 

Maria em um determinado tempo e espaço, portanto também a situa implicitamente como 

sujeito, indicando ainda que Maria sabia haver um interlocutor que a ouvia como um sujeito 

situado. 

Maria parece analisar a situação em que se encontra e perceber o olhar da 

pesquisadora, portanto ao falar ―Essa aula difícil!‖, ela compreende que a pesquisadora ao 

observá-la, também a ouve, portanto, posiciona em sua fala, também implicitamente, a um 

interlocutor, que ela julga conhecer e entender que essa em específico, é que estava difícil, e 

ainda localiza o objeto ―aula‖, como próximo a 2ª pessoa, com quem se fala. Ao utilizar 

―essa‖, Maria situa a pesquisadora como ouvinte em seu discurso e que está próximo ao 

objeto ―essa‖, aquela aula que estava a ser observada naquele momento utilizando para isso a 

sua voz empírica para avalia a situação, ou seja, modaliza seu discurso de forma lógica. 

De mesma forma que Maria situa a pesquisadora como ouvinte em sua situação 

interlocutiva, a professora ―B‖ também o faz. A professora ―B‖ parece percebe as dificuldades 

de Maria, pois comenta ao fim da aula de revisão: ―Parece que a gente patina no mesmo 

conteúdo às vezes e ainda assim não vai!‖, quando avaliava o progresso dos alunos durante a 

correção oral dos exercícios de múltipla escolha das conjugações verbais entre passado e 

presente. 

A avaliação feita por parte da professora ―B‖ apresenta uma voz empírica do falante, 

uma voz do autor, pois utiliza ―a gente” que é uma locução pronominal correspondente ao 

pronome pessoal do caso reto da 1ª pessoa do plural, o nós. Sendo assim, ao fazer essa 

colocação a professora situa a pesquisadora dentro da situação interlocutiva a qual se refere, 

de modo a posicionar a pesquisadora dentro do contexto e da compreensão sobre ―patinar‖. A 

expressão ―patina‖ refere-se a não sair do lugar quanto ao conteúdo estudado, sendo uma 

expressão popular oral usual para expressar situações em que não se desloca do lugar ou da 
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situação apesar do esforço, o que conota uma modalização lógica por parte de quem 

pronuncia o discurso, tendo em vista que é a constatação de uma sequência de fatos. E ao 

colocar o ―a gente‖ nesse enquadramento, a professora sugere que a pesquisadora conhece a 

situação observada ou já a vivenciou, e finaliza dizendo ―ainda assim não vai‖. 

Tal comentário, se analisado junto ao comentário também feito em outra ocasião pela 

mesma professora, professora ―B‖ ―Percebe como é difícil? Os alunos mesmo não tem 

interesse, assim dificulta!‖, reforça o posicionamento defensivo da professora ―B‖ em relação 

ao contexto no qual está sendo observada, de forma que a pesquisadora compreenda sua 

posição e talvez lhe atribua o excesso de conversa ou até o ―não ir‖, o não avançar dos alunos. 

Ao mesmo tempo, em que também comenta ―às vezes precisa insistir um pouquinho!‖, 

quando se refere à aluna Maria e seu desenvolvimento em sala de aula. Essa argumentação 

destoa com o geral apresentado no comentário já mencionado sobre o andamento da turma, 

pois fala em ―insistir um pouquinho‖, colocando sobre a aluna Maria um diferencial. Visto 

que enquanto os demais ―ainda assim não vai‖, com Maria, basta ―um pouquinho‖ de 

insistência. 

Esse posicionamento da professora como um juízo de valor voltado à aluna 

participante pode demonstrar que a professora ―B‖ avalia Maria como possuidora de um 

desempenho diferenciado dos demais, portanto ―um pouquinho‖ pode revelar um julgamento 

de que ela tem evoluído. Porém, ao comparar com o comentário de Maria no início daquela 

aula ―Eu não sei isso‖, podemos ver que a aluna sente dificuldades, e que isso é percebido 

também pela professora. Mas ao dizer ―precisa insistir‖, a professora coloca sujeito 

indeterminado nessa fala, pois coloca o verbo precisar no 3ª pessoa do singular seguido pelo 

verbo insistir no infinitivo, deslocando para alguém outro (alguém precisa insistir) a sua 

responsabilidade de ensino. 

Ao pontuar os comentários sobre a aluna, a professora ―B‖ poderia apresentar a 

intenção de designar um hábito, uma sugestão, uma reclamação ou até mesmo a descrição da 

situação. No entanto, ela utiliza ―Às vezes‖, advérbio de frequência, que segundo a 

classificação de Castilho (2010), seria possível colocá-lo como um adverbio modalizador 

discursivo, pois segundo o autor ele é utilizado no momento em que o falante se baseia nas 

relações intersubjetivas entre falante e ouvinte. No caso aqui analisado, a professora ―B‖ 

situava as suas bases na pesquisadora que a observava em sala de aula e utiliza o advérbio 

como forma de modalizar a sua fala em relação ao que a sua co-enunciadora (a pesquisadora) 

poderia dizer. 
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Quanto aos demais comentários, vemos que Tiago expressa em libras as suas relações 

com a língua inglesa, do mesmo modo com que Ana e Lucas também se posicionam. Tiago 

comenta ―Eu não gostar inglês‖ o comentário posiciona Tiago, pois utilizou o pronome do 

caso reto para a 1ª pessoa ―Eu‖, posicionando o sujeito da frase pronunciada em relação ao 

verbo colocado: ―gostar‖. Sendo assim, ele se posiciona ativamente naquela situação 

utilizando a sua voz empírica para tal, pois olhava para os exercícios escritos no quadro 

quando teceu seu comentário de forma avaliativa. Seu comentário pode significar um 

desabafo, a constatação de um fato ou um julgamento perante o cenário no qual se encontrava. 

Ou seja, lhe era esperado responder os exercícios colocados no quadro, ao analisá-los, seja por 

não compreender o que era solicitado nos enunciados, ou por não conseguir responder tais 

exercícios, ou ainda por não querer respondê-los. Independentemente de qual tenha sido o 

motivo de sua fala, ele se posiciona perante o que lhe era esperado utilizando a modalização 

apreciativa para constatar os fatos. 

Ao analisarmos comparativamente os comentários de Ana e Lucas com o de Tiago, 

vemos que ambos se posicionam de forma diferente. O comentário de Ana ―Gostar inglês‖ 

ocorreu ao final de um exercício concluído por ela, sem que tivesse solicitado qualquer 

explicação tanto da professora ―D‖ quanto da tradutora-intérprete ―A‖, e avaliando a 

expressão facial da professora que era um sorriso refreado
51

 e um olhar afirmativo, expressava 

que os exercícios entregues pela aluna estavam satisfatórios, e em resposta a aluna afirma 

―Gostar inglês‖. Os verbos na libras não são conjugados, por isso ―gostar‖ aparece no 

infinitivo, desse modo para identificar o sujeito da frase é preciso compreender o contexto em 

que foram feitos os sinais. Sendo assim, pela nossa observação podemos afirmar que Ana 

confere os sinais a ela mesma em sua própria direção, portanto também se posiciona 

ativamente dentro do contexto como agente dos acontecimentos com uma sequência 

avaliativa de sua voz empírica como autora do discurso. Em resposta, a professora lhe 

entregou outra folha de exercícios, que ao ser analisada pela aluna, ela diz ―Importante 

aprender.‖. 

Todas essas sequências de acontecimentos são parte da unidade real do discurso como 

afirma Bakhtin (2016), uma vez que tanto a aluna Ana quanto a professora ―D‖ tiveram 

atitudes responsivas em relação à ação uma da outra, seja com a devolução de uma folha de 

exercícios finalizados, ou com a entrega de uma nova folha de exercícios, como também a 

avalição feita por Ana das expressões faciais da professora ―D‖, que a levam a pronunciar o 
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Sorriso refreado pode ser compreendido aqui como o sorriso em que os lábios permanecem comprimidos, mas 

as bochechas se elevam levemente. 
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comentário analisado. Portanto, não apenas o comentário feito é o discurso, mas todo o 

contexto que o envolve, pois fora do contexto, o comentário não construiria o sentido que 

construiu ao ser utilizado no momento e no contexto em que foi gerado, direcionado para os 

possíveis interlocutores de fala que estavam presentes. 

Da mesma forma ocorre quando dos comentários de Lucas e da tradutora-intérprete 

―E‖. Após o intervalo de uma aula a tradutora-intérprete percebe que a pesquisadora a observa 

e pronuncia ao chegar em frente ao laboratório de informática: ―Depois do intervalo não vale 

a pena voltar com ele pra sala de aula, logo a mãe vem buscar pra fisioterapia. Daí a gente 

fica aqui onde ele se desenvolve bem também.‖, e vai direcionando o aluno Lucas para a 

frente do computador adaptado que utilizam. Em seguida Lucas comenta em libras ―Gostar 

inglês, ter filmes inglês ter!‖. Ambos os comentários foram realizados após a percepção da 

presença da pesquisadora. No caso de Ana, visto acima e também no caso de Lucas temos 

respostas responsivas ao olhar da pesquisadora, o diálogo estabeleceu-se por meio de atitudes 

responsivas, ou seja, a presença da pesquisadora influenciou e desencadeou as falas. 

Esse desencadeamento de falas também pode ser situado como elos discursivos, partes 

da unidade real do discurso. Pois o contexto em si é essencial para que os enunciados 

ocorram. Ainda é possível averiguar que a fala da tradutora-intérprete ―E‖ também atua como 

uma justificativa para o encaminhamento do aluno para o laboratório de informática, ao 

mencionar ―não vale à pena‖, e justifica a sua própria justificativa ―logo a mãe vem buscar 

pra fisioterapia‖, uma vez que a pesquisadora não havia se pronunciado ainda naquele 

momento. A fala da tradutora-intérprete ―E‖ parece mostrar que ela sente a necessidade de 

fazer tal explicação, pois, compreende como apontado por Santos e Paulino (2006, p. 32 – 

friso da pesquisadora) que ―a inclusão educacional trata do direito à educação, comum a todas 

as pessoas e o direito de receber a educação, sempre que possível, junto com as demais 

pessoas [...]‖. 

Sendo assim, ela vê que a retirada do aluno para fora do ambiente de sala de aula, com 

o não ―voltar com ele‖, deveria ser justificada de alguma forma, mesmo que a pesquisadora 

não tivesse feito menção a isso. E por essa mesma razão, a tradutora ainda complementa ―Daí 

a gente fica aqui onde ele se desenvolve bem também.‖. Sua fala expõe a indicação de que a 

tradutora antecipa uma possível fala da pesquisadora, ou até mesmo, um possível julgamento. 

Já que, ela utiliza o pronome pessoal do caso reto da 3ª pessoa do singular ―ele‖ para se referir 

ao aluno Lucas e também utiliza o verbo ―desenvolver‖ conjugado de acordo com a 3ª pessoa 

do singular, acompanhado do advérbio de modo ―bem‖, e após, ainda um advérbio de inclusão 

―também‖, mas o seu aqui tem como ideia de ―ali‖ – sala de aula como referência, dando a 
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ideia de que não apenas na sala de aula regular, ele se desenvolve bem, mas também ali – 

―aqui‖ que tem como referência o laboratório de informática. 

Ainda com relação à fala da tradutora-intérprete ―E‖ ―Depois do intervalo não vale a 

pena voltar como ele pra sala de aula, logo a mãe vem buscar pra fisioterapia. Daí a gente 

fica aqui onde ele se desenvolve bem também.‖, podemos observar o seu posicionamento 

discursivo. Ao utilizar o verbo voltar no infinitivo, vemos que ela o utiliza para a indicação de 

uma justificativa de sua ação, além de situar espacialmente seu discurso, pois para ―voltar‖ é 

preciso ter um ponto específico para poder retornar, que ela verbaliza depois, ―pra sala de 

aula‖. Portanto, designa que ela já esteve lá, juntamente com Lucas, pois se refere ao aluno 

com o pronome ―ele‖ antecedido do conectivo ―com‖, assinalando a companhia de ―ele‖.  

 Além disso, a tradutora-intérprete ―E‖ faz uso do recurso linguístico ―daí‖, expressão 

idiomática, que nesse caso tem equivalência de ―então‖, trazendo uma ideia de confirmação 

ou consequência, servindo para corroborar a veracidade daquilo que se afirmou antes. Ou 

seja, o ―daí‖ serviu como ideia conclusiva sobre o fato de ―a mãe logo vem buscar pra 

fisioterapia‖, levando a conclusão de que como o tempo era por ela considerado curto, eles 

permaneceriam no laboratório de informática, tendo em vista que ‗ ―não valia a pena‖ ‘ voltar 

com Lucas para a sala de aula. 

Ainda, a tradutora utiliza o advérbio de tempo ―logo‖ para situar os falantes e 

interlocutores dentro de um tempo e espaço, e ao fazer isso ela em seguida também 

posicionou o próprio aluno Lucas, pois utilizou o pronome pessoal de caso reto na 3ª pessoa, 

―ele‖. Consequentemente, ela posiciona a pesquisadora dentro desse contexto discursivo, pois 

―ele‖ é a pessoa de quem se fala, mas o para quem se fala fica subentendido pela tradutora-

intérprete E que a pesquisadora era sua interlocutora em seu discurso pronunciado. Assim 

como também, fica subentendido que para a tradutora-intérprete, a ―mãe‖ mencionada por ela, 

tem como referência o ―ele‖ de sua fala, cuja compreensão, também seria feita por sua 

interlocutora. 

Esses posicionamentos são importantes para uma clareza de percepção do todo, pois 

na fala da tradutora-intérprete ―E‖ aparece o posicionamento de 4 pessoas, ela – falante, a 

pesquisadora – interlocutora, ele – de quem se fala (Lucas), a mãe – relativo a ―ele‖ de quem 

se fala, de modo que apenas 3 estavam presentes naquele contexto do ―aqui‖, referente ao 

laboratório de informática, situando-os dentro de um tempo e de um espaço específico, pois 

somente dentro do contexto os discursos podem ser analisados de modo coerente. 

Ao ser conduzido em sua cadeira de rodas, para frente de computador adequado que 

costumam utilizar, pela tradutora-intérprete ―E‖, Lucas percebe que ela está abrindo um 
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arquivo de vídeo, e tece o seu comentário em libras ―Gostar inglês, ter filmes inglês ter!”. 

Percebemos que nesse caso o aluno não utiliza conjugação verbal, mas se posiciona 

discursivamente, sua expressão facial junto com seu comentário levaram a tal entendimento. 

Sua expressão facial era de alegria ao perceber o arquivo de vídeo que a tradutora-intérprete 

abria, e ao colocar o verbo ―gostar‖ e em seguida o sinal de ―inglês‖, ele transmite a relação 

que possui com a língua mencionada. 

Além disso, é possível verificar que há uma relação entre o ―gostar‖ utilizado e o 

seguimento ―tem filme inglês tem‖, pois é possível compreender pela observação do contexto 

em que o comentário ocorreu que, o vídeo era um filme em inglês com legendas em 

português, e áudio em inglês já que Lucas possui resquícios de audição em um dos ouvidos. 

Sendo assim, seria possível dizer que a razão que leva Lucas a ―gostar‖ de ―inglês‖ está 

relacionada com o hábito que possui de assistir filmes, em que lhe são apresentados com o 

áudio em inglês, portanto os ―filmes inglês ter‖, como afirma o aluno. Com isso, é possível 

perceber o posicionamento e a relação que Lucas possui com a língua inglesa e com as 

questões que lhe são apresentadas. 

Mas, a compreensão da frase retirada completamente do seu contexto poderia levar, à 

primeira vista, a total incompreensão do sentido incutido pelo aluno na frase. Desse modo é 

verificável que a teoria de Bakhtin (2016) interliga-se com o uso cotidiano que o falante faz 

das palavras, em seu discurso, colocadas em contexto de emprego da fala com o sentido que 

constroem. O papel empenhado pelo todo traz a compreensão parcial dos sentidos que foram 

criados em todos os discursos pronunciados. Pode-se considerar parcial, pois é possível 

conhecer apenas um fragmento do que é expresso pelo falante sobre seu pensamento, mas isso 

não é a totalidade de seus pensamentos, sendo a palavra o microcosmo da mente humana, 

possível conhecer apenas um fragmento dela ao analisarmos as palavras em seus discursos e 

contextos. 

Por essa razão é necessário compreender que não apenas os comentários são 

relevantes, mas também o cenário a partir do qual foram gerados, de quê modo e em quais 

circunstâncias.  Sendo assim, é possível afirmar que as práticas pedagógicas também são de 

total importância para que a compreensão dos conteúdos curriculares seja realizada em sala de 

aula. Por outro lado, considerar a relação que o aluno possui com a língua estudada, é 

essencial para que as práticas sejam cada vez mais eficazes. Abaixo o Quadro 4 evidencia a 

análise das produções discursivas dos participantes, já apontadas no Quadro 3 e até aqui 

analisadas a partida da perspectiva do ISD. 
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Quadro 4 - Observação das Práticas Pedagógicas e Conteúdos Estudados: Análise de Vozes, Índice de 

Pessoa e Modalizações 

Participantes Categorias de Análises – Bronckart
52

 (2012) 

Perguntas  Comentário Vozes Índice de Pessoa Modalizações 

Pedro Ah isso aqui é 

muito chato! Mas 

não tem nem uma 

imagem. 

Voz empírica, do 

autor: isso aqui – 

sequência 

avaliativa. 

3ª pessoa do singular: 

ele ou ela – (isso – o 

exercício). 

Conjugação verbal: 

presente simples do 

indicativo - não tem. 

Modalização 

Apreciativa: muito 

chato! 

Maria 

 

Eu não gostar 

inglês, difícil! 

Essa aula difícil! 

Eu não sei isso! 

Voz empírica, do 

autor: eu (Eu – 

Maria) – 

sequência 

avaliativa. 

 

1ª pessoa do singular: 

eu. 

Conjugação verbal: em 

libras sugere presente 

simples do indicativo – 

não sei; infinitivo 

gostar; 

Uso do pronome: eu.  

Modalização lógica: 

fatos atestados, 

posicionamento de 

Maria em relação aos 

fatos. 

 

professora 

―B‖ 

Às vezes precisa 

insistir um 

pouquinho! 

Parece que a 

gente patina no 

mesmo conteúdo 

às vezes e ainda 

assim não vai! 

Voz empírica, do 

autor: a gente, – 

sequência 

avaliativa. 

1ª pessoa do plural: nós 

– a gente. 

Conjugação verbal: 

presente simples do 

indicativo – (você) 

precisa insistir; 

Uso do substantivo: a 

gente. 

Modalização lógica: 

parece. 

Tiago Eu não gostar 

inglês! Inglês não 

mudar nada vida 

minha! Não 

entender. 

Voz empírica, do 

autor: eu (Eu – 

Tiago) – 

sequência 

avaliativa. 

 

1ª pessoa do singular: 

eu. 

Conjugação verbal: 

infinitivo na forma 

negativa - não gostar; 

infinitivo - entender; 

Uso dos pronomes: eu, 

minha. 

3ª pessoa do singular: 

ele ou ela – (inglês – o 

idioma). 

Conjugação verbal: 

infinitivo na forma 

negativa - não mudar. 

Modalização lógica: 

não gostar, não mudar, 

entender. 

Modalização 

Apreciativa: mudar 

nada. 

Ana Gostar inglês. 

Importante 

aprender. 

Voz empírica, do 

autor: sequência 

avaliativa. 

1ª pessoa do singular: 

eu. 

Conjugação verbal: 

infinitivo - gostar. 

3ª pessoa do singular: 

ele ou ela – (inglês – 

sujeito implícito). 

Conjugação verbal: 

infinitivo - aprender. 

Modalização lógica: 

gostar. 

Modalização 

Apreciativa: 

importante aprender. 

Lucas Gostar inglês, ter 

filmes inglês ter! 

Voz empírica, do 

autor: sequência 

avaliativa. 

1ª pessoa do singular: 

eu. 

Conjugação verbal: 

infinitivo - gostar. 

Modalização lógica: 

gostar, ter. 

 

Tradutora-

intérprete 

―E‖ 

Depois do 

intervalo não vale 

a pena voltar com 

Voz empírica, do 

autor: sequência 

avaliativa. 

1ª pessoa do plural: nós 

– a gente. 

Conjugação verbal: 

Modalização lógica: se 

desenvolve, voltar. 

Apreciativa: se 
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Autor base para elencar as categorias de análise utilizando o ISD. 
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ele pra sala de 

aula, logo a mãe 

vem buscar pra 

fisioterapia. Daí a 

gente fica aqui 

onde ele se 

desenvolve bem 

também 

 

Voz do 

personagem: ele 

(Pedro) – agente 

dos 

acontecimentos. 

presente simples do 

indicativo - fica; 

Uso do substantivo: a 

gente. 

3ª pessoa do singular: 

ele ou ela: ele (Lucas), 

ela (a mãe), ele (aqui – 

sala de informática). 

Conjugação verbal: 

predominância de 

verbos usados na 

enunciação do presente 

simples do indicativo – 

não vale, vem buscar, 

fica, se desenvolve. 

 

desenvolve bem. 

Fonte: A autora. 
 

O quadro acima procura sumarizar a análise discursiva dos dados na perspectiva do 

ISD, ou seja, sintetiza os discursos produzidos que envolvem as práticas pedagógicas 

utilizadas em sala de aula durante o período observado e como elas podem afetar os discursos 

produzidos pelos alunos surdos que estão inseridos nesse contexto. 

 

4.1.3 Interação em Sala 

 

Analisando o tema ―interação em sala‖ observamos não apenas a forma pela qual o 

aluno se relaciona em sala de aula, mas também podemos inferir a forma que ele estabelece a 

relação entre as ações coletivas e a língua que estuda. Consideramos tal análise de extrema 

relevância, pois os fatores que envolvem este assunto podem culminar em um incentivo ou 

um desencorajamento para a aprendizagem dos participantes desta pesquisa. De forma 

sintetizada, essas questões são apresentadas no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Interação do Aluno 

Interação dos Alunos com os Professores, Tradutores-Intérpretes e Colegas. 

Alunos e 

Acompanhantes 

Interação Comentários e Língua Utilizada 

Pedro 

tradutora-intérprete 

A 

professora ―A‖ 

Interagia muito com a tradutora intérprete 

―A‖, poucas vezes referente às atividades, 

necessitava de permanente incentivo para 

finalizar as atividades.  

Interagiu com a professora ―A‖ apenas para 

fazer comentários relacionados às 

atividades e seu conteúdo. 

Com os colegas quase não houve interação. 

Quando solicitado pela professora, sentou 

junto com o colega cadeirante, mas não 

houve interação.  

Pedro: ―A apresentação não é hoje.‖ – 

português. 

Pedro: ―Os alunos não ajudam, conversam 

muito!‖ – português. 

Tradutora-intérprete ―A‖: ―Ele conversa 

muito comigo, porque eu consigo entender 

o que ele fala. Ele parece que precisa 

conversar, sabe?‖; ―Às vezes preciso 

lembrar ele que tem aula e preste atenção 

na matéria porque se deixar, fala sem 

parar.‖ – português. 
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Maria 

tradutor-intérprete 

―B‖ 

tradutor-intérprete 

―C‖ 

professora ―B‖ 

 

Interagia muito com os colegas, tanto de 

forma oral quanto por libras. 

Interagiu com os tradutores-intérpretes ―B‖ 

e ―C‖ quando apresentava dúvidas de aula. 

Dirigiu-se a professora ―B‖ apenas uma 

única vez para tirar dúvidas. 

A professora ―B‖ se dirigiu a aluna em 

outros momentos, nos quais a aluna 

respondeu, mas a interação não partiu dela.  

Nos trabalhos em grupos ou duplas 

conseguia interagir com os colegas sem o 

auxílio constante dos tradutores-intérpretes 

―B‖ e ―C‖. 

Desenvolvia-se muito bem socialmente. 

professora ―B‖: ―Tem dificuldades, mas 

em grupo até que vai!‖ – português. 

 

Tiago 

Tradutora-intérprete 

―D‖ 

professor ―C‖ 

Interagia muito com a tradutora-intérprete 

―D‖, poucas vezes referente a assuntos não 

relacionados às atividades. 

Interagiu com o professor ―C‖ apenas para 

responder o que lhe era solicitado pelo 

professor.  

Não houve interação com os colegas, 

apenas um único momento no qual se 

dirigiu a um colega para perguntar a página 

do exercício do livro. Durante a aula em 

que houve o trabalho avaliativo em duplas 

que o professor solicitou, o aluno ficou 

sozinho. 

Tiago: ―Eu quer sozinho mesmo!‖; 

―Sozinho melhor!‖ – libras. 

Ana 

tradutora-intérprete 

―A‖ 

professora ―D‖ 

Não interagia com os colegas. 

Apenas interagiu com a tradutora-intérprete 

―A‖ quando apresentava dúvidas 

relacionadas aos exercícios. 

 Não se dirigiu a professora ―D‖ uma única 

vez durante as observações. 

professora ―D‖: ―Ela é super inteligente, 

queria ter mais alunos como ela!‖; ―É 

muito esforçada, nunca nem pergunta 

nada, seus trabalhos são muito bons, tem 

notas boas também!‖ – português. 

tradutora-intérprete ―A‖: ―Ela é muito 

inteligente, e quer sempre fazer sozinha, 

porque aprende mais, ela diz!‖ – 

português. 

 

Lucas 

tradutora-intérprete 

―E‖ 

professora ―A‖ 

Interagia pouco com a tradutora-intérprete 

―E‖, tanto sobre o assunto referente às 

atividades, quanto a outros assuntos não 

relativos à aula. 

Interagiu com a professora ―A‖, apenas 

como resposta À interação da professora. 

Não houve interação com os colegas. 

 

Fonte: A autora. 

 

Nas observações direcionadas a interação percebemos que os alunos Pedro e Lucas 

não tecem comentários sobre os colegas, ou mesmo se relacionam com os mesmos.  Sendo 

assim, é preciso verificar as especificidades de cada caso. Pedro não comenta sobre seus 

colegas ou sobre como estabelece relação com eles, porém se dirige aos colegas em um 

determinado momento, para responder uma pergunta que não havia sido direcionada a ele. 

Duas colegas ao seu lado conversavam entre si sobre a apresentação oral do trabalho, até que 

Pedro diz: ―A apresentação não é hoje.‖, e após a sua resposta Pedro volta a olhar na direção 

da professora. 
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Além desse momento, ocorreu outra interação entre colegas no dia das apresentações 

de trabalho. Na ocasião a professora ―A‖ solicitou aos alunos que sentassem com as duplas 

com quem haviam dividido trabalho e aguardassem para as apresentações. Pedro não havia 

feito o trabalho em dupla, assim como o aluno cadeirante. Com isso a professora pediu para 

que ambos sentassem juntos, e após alguns minutos de insistência, assim o fizeram, porém 

não chegaram conversar, apenas sentaram juntos e assistiram as apresentações dos colegas em 

silêncio. 

O comportamento de Pedro pode ser analisado melhor se retomarmos a análise de seu 

comentário do Quadro 1
53

. Quando ele se referiu a os alunos no comentário ―Os alunos não 

ajudam, conversam muito.‖, vimos que ele se posiciona discursivamente como não 

pertencente ao grupo de ―alunos‖, portanto, seria possível que a sua atitude de não interagir 

ou não se relacionar com os demais colegas, também seja pelo fato de não reconhecer-se 

como parte daquele grupo.  

Além disso, nota-se que o único momento em que interagiu, a conversa não era 

direcionada a ele, porém estava perto, e após o momento de fala de Pedro, as colegas que 

conversavam ficaram em silêncio. A fala do aluno nesta ocasião poderia ter acontecido com 

essa exata intenção, de que as colegas ficassem em silêncio e não porque gostaria de fazer 

parte da conversa, pois após o seu enunciado verbal, Pedro direciona o seu olhar para a 

professora, não se voltando mais para as colegas. Isso também nos leva a retomar as 

colocações feitas pela tradutora-intérprete ―A‖ apontadas no Quadro 1
54

. 

A tradutora-intérprete ―A‖ fala que ―Ele conversa muito comigo, porque eu consigo 

entender o que ele fala. Ele parece que precisa conversar, sabe‖, porém essa necessidade de 

conversa não ocorre com os colegas, e no momento em que ―conversa‖, tem o efeito de 

silenciar as colegas. 

Várias são as razões que poderiam levar Pedro a ter tal atitude, e até mesmo a se 

posicionar discursivamente e comportamentalmente fora do grupo. Como por exemplo, o fato 

de que os colegas também não direcionavam suas falas a Pedro, ou o fato de que ficava o 

observando quando falava mais alto, ou ainda o fato de que os demais colegas não se 

aproximavam dele, entre tantas outras razões que poderiam tê-lo levado ao seu 

comportamento observado. 

Mas, uma questão que pode ser levantada é que, durante as observações em sala de 

aula, notamos que quando Pedro falava os demais colegas o fitavam, pois sua fala não é 

                                                 
53

Página 75. 
54

Página 75. 
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perfeitamente clara utilizando o português, e algumas palavras eram de difícil compreensão, 

pois o tom de voz do aluno não era constante e nem mesmo possuía uma boa dicção, porém 

não utilizava a libras para se comunicar, apenas a fala. 

A tradutora aponta que ela conseguia entender o que ele falava, e que essa seria a 

razão que o levaria a conversar constantemente com ela, inclusive assuntos que não eram 

relacionados ao tema da disciplina. Essa atitude é também uma forma de sentir-se aceito por 

alguém e estabelecer conexões, diferentemente do comportamento observado de Pedro para 

com os colegas. Foi possível observar ainda que a professora ―A‖ sempre que falava com 

Pedro, direcionava-se diretamente para ele, e pode ser que por isso, em alguns momentos o 

aluno se sentia confortável para se dirigir a professora, diferentemente do que ocorria com os 

colegas. A atitude de Pedro é de certa forma um enunciado ativamente responsivo em relação 

à atitude de seus colegas, que não o olhavam diretamente, a não ser quando ele falava um 

pouco mais alto. Porém, quando Pedro os olhava, eles desviavam os olhares. Sendo assim, 

seria plausível compreender que o aluno surdo em questão, responde ao enunciado dos 

colegas, e sua forma de responder é o não estabelecimento de diálogo ou de contato. 

O caso de Lucas é semelhante e ao mesmo tempo diferente. Lucas por possuir 

inúmeras limitações motoras, em geral interagia pouquíssimo, pois o esforço que demandava 

para que conseguisse reproduzir alguns sinais em libras, que não eram muito claros por causa 

da paralisia parcial nas mãos, gerava no aluno um cansaço extremo. Lucas também não 

interagia com os colegas, assim como Pedro. Mas, não foi observado nem um tipo de 

posicionamento responsivo quanto a isso. Já em relação à professora ―A‖ e a tradutora-

intérprete ―E‖ era perceptível que Lucas as observava cuidadosamente quando lhe dirigiam a 

palavra, ou mesmo quando estavam apenas próximas a ele. Além disso, Lucas apresentava 

expressões faciais de felicidade quando ambas lhe dirigiam a palavra. 

O aluno não fez comentário algum sobre as questões que envolviam a professora ou os 

colegas. Mas, o que podemos dizer é que, em relação aos colegas, o aluno parecia estar à parte 

e não demonstrou preocupação quanto a isso. Já em relação à tradutora-intérprete ―E‖, Lucas 

demonstrava estar atento aos seus comandos e as suas informações sobre as atividades, de 

mesmo modo ocorria quando a professora lhe direcionava exercícios. Porém, o que 

constatamos é que o aluno não solicitou, em nem um momento, ajuda ou apresentou dúvidas. 

Apesar de não haver comentários produzidos em relação a essas questões, foi possível 

observar que suas expressões faciais e corporais, em geral, pareciam expressar atitudes 

ativamente responsivas aos enunciados produzidos pela professora ―A‖ e pela tradutora-

intérprete ―E‖. 
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A não interação com os colegas também ocorreu no caso de Tiago, mas este produziu 

comentários sobre essa questão. No momento em que o professor ―C‖ solicitou aos alunos 

que sentassem em duplas para realizar o trabalho, e a tradutora-intérprete ―C‖ traduziu o 

comando, a expressão facial de Tiago pareceu ficar triste, começou a organizar seu material e 

olhar para o restante da sala. O ocorrido foi: todos os demais colegas ouvintes organizaram-se 

em duplas, e uma das duplas pediu para o professor para que ficasse em trio, e o professor 

permitiu, de modo que ao todo foram 18 duplas, 1 trio e Tiago, que permaneceu sozinho.  

Ao analisar o comportamento dos demais colegas e perceber que nem um deles lhe 

direcionou o olhar, Tiago baixou a cabeça para seus materiais, puxou a carteira um pouco para 

longe da parede e então afirmou em libras que: ―Eu quer sozinho mesmo!‖; ―Sozinho 

melhor!‖, porém sua expressão facial parecia aparentar apenas que o aluno estava conformado 

com a situação. Em seguida, ajeitou-se na carteira olhou para o quadro, olhou para seus 

materiais e assim ficou, quase, estático olhando para o quadro. Não direcionou seu olhar nem 

para a tradutora-intérprete ―C‖ nem para a pesquisadora. É preciso ainda ressaltar que a 

atividade feita em duplas, necessitava do livro didático, o qual o aluno Tiago havia esquecido 

em casa, portanto durante algum tempo, ele apenas ficou olhando, sem realizar atividade 

alguma, até que, perto do final da aula o professor ―C‖ notou que Tiago não estava fazendo a 

tarefa solicitada e por fim constatou que ele não possuía livro para fazer o exercício. Após a 

constatação do professor sobre o livro, é que então o professor olha para seu relógio, para a 

turma e fala direcionado para o aluno, que lhe entregasse a agenda pela falta do livro. O aluno 

o faz. Após a anotação o sinal sonoro que marcava o final da aula soou.  

Portanto, para compreendermos o comentário feito por Tiago, é preciso captar o todo 

da situação em que foi produzido. Como já mencionado anteriormente, analisar e interpretar 

os enunciados ―é impossível em relação a uma posição isolada‖ (Bakhtin, 2016, p. 45). Sendo 

assim, ao verificarmos a situação em que ocorreu o enunciado de Tiago e de quê forma 

ocorreu é que podemos compreender qual o sentido que suas palavras produziram em seu 

discurso. 

 A posição apresentada em ―Eu quer sozinho mesmo!‖; ―Sozinho melhor!‖, 

constatamos o uso do pronome pessoal de caso reto da 1ª pessoa do singular, portanto Tiago 

se coloca discursivamente como agente das ações que pontua a seguir, relacionando o sujeito 

de sua oração com o verbo que segue, ―quer‖, de modo que, pontua sua vontade como se 

partisse dele, e podemos afirmar como se, pois ao final do primeiro comentário Tiago utiliza o 

―mesmo‖. O valor com que ―mesmo‖ é utilizado no discurso é equivalente à conformidade, ou 

aceitação, ou ainda, de não importar-se com a circunstância. Porém, é justamente pela união 
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feita pelas escolhas das palavras e pela situação em quê ocorreu é que, pode ser constatado 

que a frase foi dita tanto para si quanto para os demais presentes – pesquisadora e tradutora-

intérprete ―D‖. Essa mesma frase produzida por Tiago teria a equivalência de ―Eu nem queria 

mesmo”, podendo expressar que havia uma vontade de que a situação fosse diferente, se 

observarmos que na sequência seguida Tiago complementa sua fala em libras: ―Sozinho 

melhor‖. A forma como é colocado pode ser compreendida de outro modo e não de fato como 

algo ―melhor‖. 

Sabemos que ―A expressão do enunciado, em maior ou menor grau, responde, isto é, 

exprime a relação do falante com os enunciados do outro‖ (BAKHTIN, 2016, p. 59 – 

destaque da pesquisadora). Sendo assim, o comentário de Tiago ao ser pronunciado, foi uma 

atitude ativamente responsiva com relação às ações de seus colegas, de não voltarem o olhar 

para si. De modo que, ele precisa convencer a si e as pessoas que o observam, como a 

pesquisadora, de que a vontade de permanecer ―sozinho‖ partiu dele, e não por outra razão. 

O próprio ato de fala dele é correspondente à relação que o falante tem com os 

interlocutores de sua fala, ou seja, com a pesquisadora que o observa, pois seria possível que, 

se não houvesse a presença da pesquisadora em sala de aula, seu enunciado não teria sido 

exteriorizado numa modalização pragmática, ou seja, ―a capacidade de sentimento do herói‖ 

(BRONCKART, 1997, p. 133), aqui de Tiago é marcada pela expressão ―sozinho melhor‖, 

enunciando como se ele, o ‗herói‘, não fosse afetado por estar sozinho naquela determinada 

situação e por isso ―melhor‖. 

Ao exteriorizar ―sozinho melhor‖, Tiago transmite apenas parte de seus pensamentos, 

revelando seu posicionamento, e ao mesmo tempo, reajustando seu interior (VLÓCHINOV, 

2017)
55

, pois apenas parte de seu interior foi transposta em libras, e justamente pelo exterior 

ser alheio ao interior, é que Tiago pode não ter percebido que ao pronunciar-se em ―sozinho 

melhor‖, estaria apontando para a direção oposta ao seu enunciado. Posto isso, a possibilidade 

de o advérbio ―melhor‖ ter sido utilizado em função da presença da pesquisadora, parece ter 

sido para que a convencesse sobre sua posição, ou seja: parecer ter tentado ou não deixar 

transparece, em suas feições, o seu sentimento sobre a situação em que se encontrava. 

O estar ―sozinho‖, por exemplo, em outro caso como o de Ana, não parece ser um 

problema. Ana não sente a necessidade de fazer comentários sobre permanecer a maior parte 

do tempo sem interagir com os demais presentes. O que é exatamente o oposto de Tiago, e é 

aí, que podemos compreender o ato de fala de Tiago. Ana se sente tão confortável com a 

                                                 
55

―O interior muda de aspecto, pois ele é obrigado a dominar o material exterior que possui as suas próprias leis, 

alheiras ao interior.‖ (VOLÓCHINOV, 2017, p. 203). 
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situação em sala de aula que não sente a necessidade de expressar-se sobre; enquanto que 

Tiago se sente incômodo com o fato de sentir-se ―sozinho‖ a ponto de se expressar, mesmo 

que seja para tentar reafirmar a posição de aceitação do ocorrido em sala e do fato de estar 

confortável com isso. 

No caso de Ana podemos observar que a não interação dela é vista com apreciação da 

professora ―D‖. A professora ao notar que a pesquisadora observa o final da aula, se aproxima 

e faz a seguinte afirmação ―Ela é super inteligente, queria ter mais alunos como ela‖, e ainda 

completou ―É muito esforçada, nunca nem pergunta nada, seus trabalhos são muito bons, tem 

notas boas também!‖. Nas colocações feitas pela professora ela utiliza o pronome pessoal de 

caso reto na 3ª pessoa, ―ela‖, para localizar Ana discursivamente, ou seja, aquele de quem se 

fala, e por ser sobre quem se fala a professora vai constatando fatos que se relacionem a Ana. 

Utiliza a qualificação de ―inteligente‖ que aparece adjetivada com o acréscimo de ―super‖ na 

frente, apresentando um adjetivo flexionado em grau superlativo absoluto analítico, que 

possui a intenção de aumentar a caracterização do sujeito ―inteligente‖. 

E a intenção avaliadora do fato de que Ana durante as aulas quase não se pronuncia, e 

tem o hábito de baixar a cabeça e levantar apenas quando finaliza seus exercícios ou para tirar 

as poucas dúvidas que apresenta, pode ser constatada na frase ―queria ter mais alunos como 

ela‖. A professora ao posicionar Ana discursivamente, também se posiciona no enunciado, 

utilizando o verbo querer conjugado na 1ª pessoa do singular no pretérito imperfeito. A 

utilização de ―queria‖ indicando uma modalização deôntica, não apenas posiciona a 

professora que avalia o fato como socialmente desejável como também revela que o seu 

―querer‖ não é possível, pois esse tempo verbal indica uma ação que iniciou no passado, mas 

que não foi concluída, portanto não foi realizada, ou ainda, pode indicar uma ação que seria 

consequência de outra ação que acabou não ocorrendo. Portanto, a professora continua a 

querer, mas é um desejo que não há certeza ou possibilidade de concretização. Ou seja, a 

professora ―D‖ vê que ―seus trabalhos são muito bons, tem boas notas também‖ e que 

principalmente ―nunca nem pergunta nada‖, e que o fato dela não perguntar nada é que torna 

a aluna Ana, ―muito esforçada‖. Tudo isso mostra um posicionamento avaliador positivo da 

professora quanto à aluna. 

Isso fica claro pelas adjetivações que a professora faz em sua frase: ―super, inteligente, 

esforçada, bons, boas‖; além disso, ainda aparece o advérbio ―muito‖ que é um advérbio de 

intensidade. Todas essas palavras possuem uma valoração positiva, portanto, congruente com 

a intenção que a professora pretende transmitir ao fazer seu comentário sobre a aluna. Outro 

ponto interessante a observarmos é que ao falar sobre os ―alunos‖ a professora diz que 
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―queria ter mais‖ como Ana. Dessa forma, é perfeitamente cabível o posicionamento de que 

Ana não é como os demais, e o que a diferencia, nesse caso, não é a sua surdez, na visão da 

professora, mas a sua aplicação nos momentos de exercícios e ―nunca nem pergunta nada‖, já 

que é ― super inteligente‖. Portanto temos um posicionamento da professora em aprovação às 

atitudes da aluna em sala de aula. Ou seja, a sua não interação com ela, com a tradutora-

intérprete ―A‖ ou mesmo com os demais, é bem vista, pois isso aparenta, a seus olhos, uma 

característica de inteligência, pois ela não ‗precisaria‘ da professora, ou dos demais. 

Porém, o que pode passar despercebida pela professora, mas que é necessário 

lembramos, é que o fato de Ana ser surda, pode influenciar em seu comportamento quanto aos 

demais, é uma possibilidade, não pode ser descartada. E isso, pode levar o seu comportamento 

de não interação, que levou a professora ―D‖ a entender como carácter de inteligência. Pois os 

demais alunos ouvintes interagiam entre si na sala de aula, apenas Ana que não. É relevante 

ressaltarmos esse ponto, tendo em vista que ―todo enunciado é repleto de variadas atitudes 

responsivas a outros enunciados de um dado campo de comunicação discursiva.‖ (BAKHTIN, 

2016, p. 57), e a atitude de Ana é um enunciado, pois o seu contexto de sala de aula traz todo 

o tempo atitudes responsivas entre si nas interações sociais, portanto a sua preservação quanto 

à interação pode ser uma atitude responsiva a sua própria surdez, quanto aos colegas ouvintes, 

quanto ao ambiente em que se encontra. Inúmeras são as possibilidades, e todas contribuem 

em maior ou menor grau para o agir constitutivo de Ana em sala de aula, e que por fim, 

culmina na interpretação desse agir linguageiro
56

 por parte da professora ―D‖. 

A tradutora-intérprete ―A‖ também apresenta um olhar avaliativo positivo quanto à 

posição que Ana toma em sala de aula, pois em seu comentário ―Ela é muito inteligente, e 

quer sempre fazer sozinha, porque aprende mais, ela diz.‖, a tradutora-intérprete ―A‖ utiliza 

incialmente as mesmas palavras, já analisadas, da professora D, ―Ela é muito inteligente‖, a 

diferença entre os comentários é o acréscimo do ―super‖ feito pela professora. É interessante 

ressaltar que o comentário feito pela tradutora-intérprete ocorreu nos primeiros 15 minutos de 

observação da pesquisadora no primeiro dia, e o da professora ―D‖ ocorreu ao final da última 

aula observada. O espaço de tempo existente entre ambos os comentários pode apontar para o 

fator de que a ação de Ana, de não interagir, é constante e permaneceu ao longo das 

observações, e é verificada como algo bom, tanto pela professora quando pela tradutora-

intérprete ―A‖. 

                                                 
56

O agir linguageiro, segundo a teoria de Bronckart (2016), seria uma atividade de linguagem de um grupo, ou 

ainda, uma unidade concreta situada no tempo e no espaço, que se constitui por traços das decisões tomadas pelo 

produtor do discurso em uma determinada circunstância. 
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Porém, há uma diferença entre enunciados da professora ―D‖ e a tradutora-intérprete 

―A‖. Quando a professora fala sobre o ―nem pergunta nada‖, ela não posiciona isso apenas 

como um fato, enquanto a tradutora-intérprete utiliza ao final de sua fala: ―diz ela‖. Nesse 

ponto é visível que a tradutora-intérprete ―A‖ utiliza essa colocação para constatar, que ela 

apenas reproduziu algo dito por Ana, e que isso a eximiria de um possível julgamento por 

parte da pesquisadora. Ao fazer isso, ela posiciona discursivamente a pesquisadora como 

interlocutora e ouvinte e Ana como assunto dessa troca interdiscursiva que ocorria entre o 

olhar na pesquisadora e a fala da tradutora-intérprete. 

Outro ponto a ser destacado, é a não obrigação de ajudar Ana todo o tempo a fazer 

seus exercícios, pois se ―diz ela‖, então é Ana quem ―quer sempre fazer sozinha‖, indicando 

que isso é manifestado por Ana e não pela tradutora-intérprete ―A‖. Portanto, também é um 

discurso defensivo, como apresentado no caso da Professora ―B‖, no Quadro 1
57

, pois o 

trabalho de auxiliar Ana está ocorrendo, mas a aluna ―quer sempre fazer sozinha‖, isso faz 

com que o trabalho da tradutora-intérprete ―A‖ não possa ser contestado. Ademais, desse 

ponto temos também que avaliar a uso de ―Ela é muito inteligente‖, como uma possível razão 

da apresentação da inteligência da aluna ser de modo elogioso, esteja ligado com a relação de 

autonomia em que ela ―quer fazer sempre sozinha‖, e o uso de ―diz ela‖, para que o sentido 

seja completo. A tradutora-intérprete não aparece discordando da aluna, e isso pode estar 

relacionado com ―aprende mais‖, e por isso a sua relação com a inteligência de Ana ser 

apresentada elogiosamente. 

Por fim, vemos que em contraponto a todos os casos acima analisados, em que não 

ocorreu interação por parte dos alunos pesquisados com os demais colegas, temos a diferença 

bem aparente que Maria apresenta em sala de aula. Maria não apenas interagia muito bem 

com os demais colegas, como também pôde ser constatado que em trabalhos em duplas ou em 

grupos, ela não precisava de auxílio direto dos tradutores-intérpretes que a acompanhavam 

para que pudesse se comunicar com seus colegas. Mostra uma independência e uma 

desenvoltura social mais evidente que os demais participantes da pesquisa. 

Esse fato é também constatado pela professora ―B‖ que a acompanha, pois em um 

determinado momento em que percebeu a pesquisadora observando os trabalhos em duplas 

feitos em aula, à professora afirma sorridente ―Tem dificuldades, mas em grupo até que vai!‖. 

Sua fala foi dita com uma expressão facial que se assemelhava a contentamento apontando 

com a cabeça na direção da aluna participante da pesquisa. O verbo ter vem conjugado na 3ª 
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pessoa do singular, ele ou ela, porém é uma oração com sujeito oculto, pois tem apenas a 

constatação de um fato: ―tem dificuldades‖, mas é possível compreender sobre quem se fala, 

―ela‖ a aluna participante da pesquisa – Maria. Assim, a professora ―B‖ a posiciona 

discursivamente, sendo sobre quem se fala, e, esse alguém de quem se fala ―tem 

dificuldades‖, que é seguido de outra constatação: ―mas em grupo até que vai‖. O uso do 

verbo ir também se direciona na 3ª pessoa do singular, e também está conjugado no presente 

do indicativo, ambos designam a descrição de um fato habitual sobre Maria, no ponto de vista 

da professora ―B‖. Porém, é importante vermos que antes de vai, temos ―até que‖, que tem o 

sentido de apesar de: apesar das dificuldades, quando em grupo vai (há desenvolvimento), e 

esse sentido em ―até que‖, é criado pelo uso do ―mas‖, conjunção adversativa. 

É válido salientar ainda que, o ―mas‖ aparece antes do ―em grupo‖, o que passa a ideia 

de que em grupo, Maria apresentaria menos dificuldades. O fator ―grupo‖ indicando um 

coletivo social do qual a aluna faz parte, e, atua ativamente. Portanto, seu desenvolvimento é, 

também, atribuído por suas interações com os demais colegas, por isso, é que a professora 

constata que ―em grupo, até que vai.‖. Fica evidente que esse fator também é visto como algo 

bom. Sabemos que esse tipo de desenvolvimento também faz parte da constituição do ser 

humano, como Vigotsky (2001, p 63 – destaque da pesquisadora) afirma ―o comportamento 

do homem é formado por peculiaridades e condições biológicas e sociais do seu 

crescimento‖, ou seja, tudo envolve o processo de desenvolvimento também está ligado ao 

processo de aprendizado. Ainda vemos que o processo de desenvolvimento ligado às questões 

de interação são de extrema complexidade, além de longo. Segundo Vigotsky (1998), o 

desenvolvimento ocorre: 

 

Primeiro no nível social, e, depois, no nível individual; primeiro entre pessoas 

(interpsicológica), e, depois, no interior da criança (intrapsicológica). Isso se aplica 

igualmente para atenção voluntária, para a memória lógica e para a formação de 

conceitos. Todas as funções superiores
58

 originam-se das relações reais entre 

indivíduos humanos. (VIGOTSKY. 1998,  p. 75 – destaque da pesquisadora) 

 

Portanto, faz parte do processo de desenvolvimento humano, não apenas a 

interiorização de conceitos novos, no caso de Maria, os conceitos sobre o aprendizado da 

língua inglesa, como também as questões voltadas para o controle consciente de 

comportamento, atenção e memória voluntária, memorização ativa, pensamento abstrato, 

raciocínio dedutivo e capacidade de planejamento que são apresentados por Vigotsky (1998). 
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Ou seja, todas as capacidades e funções estão ligadas ao processo que envolve as relações 

sociais. O ponto principal disso, é que é imprevisível como, ou de quê forma as relações 

sociais vão afetar o indivíduo. Essa interferência no indivíduo pode ser positiva ou negativa. 

Uma vez que, a interação pode ser compreendida como ―sistema funcional do aprendizado‖ 

(VIGOTSKY, 1991, p. 82), com interferência de maior ou menor grau na sua finalidade e 

êxito final de aprendizado. 

Isso, porque o ser humano ao estabelecer vínculos, seja entre outros seres humanos, 

seja com os objetos de desenvolvimento de conhecimento, é que o indivíduo em interação se 

apropria dos conceitos criados nessa interação e se desenvolve como ativo no 

desenvolvimento de seu conhecimento, seja de conhecimento técnico e teórico, seja de 

conhecimento social. É assim que podemos analisar as questões interacionais dos 

participantes da pesquisa, como indivíduos que em suas relações estabelecem um 

desenvolvimento cultural e social que os empodera
59

 de sua participação ativa na construção 

de seu aprendizado. 

O que podemos, por fim, apontar sobre as questões que envolvem todos os 

participantes da pesquisa e a interação deles em sala de aula é que, ―A denúncia da existência 

de alunos segregados em salas de aula supostamente inclusivas é muito frequente.‖ 

(SANTOS; PAULINO, 2008, p. 33), como já mencionado anteriormente, e muito palpável em 

diversas situações dentro das análises. Mas, o ponto principal deveria ser a avaliação e a 

incidência que a interação e ou o isolamento do indivíduo em sala de aula, é visto, perante o 

seu olhar. Mas, é o indivíduo que dentro do seu contexto que poderá apontar os aspectos 

negativos e positivos, que irão, em maior ou menor intensidade, refletir-se nas suas ações, no 

seu aprendizado e nas suas relações com o conteúdo, com os outros e com a sua própria 

construção identitária. 

Por isso, temos que contrapor os casos de Pedro e Tiago com os casos de Lucas e Ana, 

que por sua vez, todos os quatro diferem fortemente do caso de Maria. Uma vez que, é 

apresentado: a) Pedro: a não interação como forma de desconforto; b) Tiago: a não interação 

como forma de conforto; e por fim c) Maria: a interação como forma de aceitação e conforto. 

Além disso, outros pontos precisam ser analisados para uma ideia ampla sobre o contexto 

pesquisado, por isso os outros pontos vão complementar o que foi até o presente momento 

apontado dentro das análises feitas sobre contexto, práticas pedagógicas e interação social dos 
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participantes. E como é possível ver no Quadro 6 abaixo, essas relações também implicam nas 

situações dialógicas tendo em vista que cada enunciado possui uma inferência específica. 

 

Quadro 6 – Interação do Aluno: Análise de Vozes, Índice de Pessoa e Modalizações 

Participantes Categorias de Análises – Bronckart
60

 (2012) 

Participante  Comentário Vozes Índice de Pessoa Modalizações 

Pedro A apresentação 

não é hoje. 

Voz empírica, do 

autor: sequência 

de comentário. 

3ª pessoa do singular: 

ele ou ela – (ela – a 

apresentação). 

Conjugação verbal: 

presente do indicativo 

na forma negativa - não 

é. 

Modalização lógica: 

não é. 

professora 

―B‖ 

Tem dificuldades, 

mas em grupo até 

que vai! 

Voz empírica, do 

autor: sequência 

avaliativa. 

3ª pessoa do singular: 

ele ou ela – (ela – 

sujeito implícito pela 

situação). 

Conjugação verbal: 

presente do indicativo - 

tem, vai. 

Modalização lógica: 

tem. 

Modalização 

apreciativa: até que. 

Tiago Eu querer sozinho 

mesmo! Sozinho 

melhor! 

Voz empírica, do 

autor: eu (Eu – 

Tiago) – 

sequência 

avaliativa. 

1ª pessoa do singular: 

eu. 

Conjugação verbal: 

infinitivo – querer. 

Modalização 

pragmática: querer. 

Modalização 

Apreciativa: sozinho 

melhor. 

Professora 

―D‖ 

Ela é super 

inteligente, queria 

ter mais alunos 

como ela! É muito 

esforçada, nunca 

nem pergunta 

nada, seus 

trabalhos são 

muito bons, tem 

notas boas 

também! 

Voz do 

personagem: ela 

(Maria) – agente 

dos 

acontecimentos. 

1ª pessoa do singular: 

eu (oculto professora). 

Conjugação verbal: 

pretérito imperfeito - 

queria. 

3ª pessoa do singular: 

ele ou ela – ela 

(Maria). 

Conjugação verbal: 

presente do indicativo - 

é, pergunta, tem; 

Uso do pronome: seus. 

3ª pessoa do plural: 

eles ou elas - trabalhos. 

Conjugação verbal: 

presente do indicativo - 

são. 

Modalização lógica: é, 

nunca, são, tem. 

Modalização 

Apreciativa: super 

inteligente, muito 

esforçada, são muito 

bons, notas boas. 

Modalização deôntica: 

queria ter. 

Tradutora-

intérprete 

―A‖ 

Ela é muito 

inteligente, e quer 

sempre fazer 

sozinha, porque 

aprende mais, ela 

diz! 

Voz empírica, do 

autor: sequência 

avaliativa. 

3ª pessoa do singular: 

ele ou ela: ela (Ana). 

Conjugação verbal: 

presente do indicativo -

é, quer, fazer, aprende, 

diz; 

Uso do pronome: ela. 

Modalização lógica: 

inteligente. 

Modalização 

apreciativa: muito 

inteligente. 

Fonte: A autora. 

 

 O Quadro 6 procurou esclarecer como a análise dos comentários dos participantes 

relacionados à interação em sala de aula, por meio do quadro teórico-metodológico do ISD 
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pode auxiliar na compreensão dos discursos dos participantes em situação de ensino inclusivo  

como um todo em relação ao contexto em que estão inseridos, seja no macrocosmo da escola 

em si, seja no microcosmo da sala de aula. 

 

4.1.4 Capacidades e Limitações 

 

Outro tema observado nas aulas de inglês refere-se às capacidades e limitações dos 

alunos surdos investigados. Na presente pesquisa esse tema reflete a relação do aluno com seu 

objeto de estudo, uma vez que, também é preciso considerar se as limitações e as capacidades 

do aluno são percebidas por seus professores. Esses apontamentos foram feitos de forma 

sintetizada, a partir das observações feitas e dos comentários dos participantes, como mostra o 

Quadro 7, a seguir. 

 

Quadro 7 - Capacidades e Limitações 

Capacidades e Limitações Observadas 

Alunos e 

Acompanhantes 

Capacidades Limitações. Comentários e Língua Utilizada 

Pedro 

tradutora-intérprete 

―A‖ 

professora ―A‖ 

Limitações: para compreender o 

vocabulário apresentado nos textos do livro 

didático para as atividades de interpretação 

e de tradução, por possuir baixa visão, 

também tinha dificuldades para enxergar no 

livro didático as atividades propostas, e 

também para compreender os exercícios do 

livro, e interpretar os enunciados. 

Capacidades: usava o raciocínio lógico para 

resolver o que não conseguia compreender 

claramente. 

Necessitava de auxílio contínuo. 

Pedro: ―Ah, é muito fácil, isso aqui eu já 

sei!‖; ―Mas pra quê fazer isso?‖; ―Eu não 

entendi nada do que é pra fazer!‖ – 

português. 

Maria 

tradutor-intérprete 

―B‖ 

Tradutor-intérprete 

―C‖ 

professora ―B‖ 

 

Limitações: para interpretação dos 

enunciados dos exercícios, para assimilar as 

explicações e correções que eram feitas 

exclusivamente de forma oral pela 

professora ―B‖, para acompanhar essas 

explicações e correções, acabava ficando 

atrasada. 

Capacidades: conseguia compreender os 

textos do livro didático. 

Necessitou de auxílio poucas vezes. 

Maria: ―Eu não queria vir aula!‖; ―Não 

gosto!‖; ―Queria ir casa, mas tinha prova, 

vale nota!‖; ―Difícil isso.‖ – libras e 

português simultaneamente. 

 

Tiago 

tradutora-intérprete 

―D‖ 

professor ―C‖ 

Limitações: para compreender o conteúdo 

escrito no quadro pelo professor ―C‖, não 

conseguia acompanhar as explicações feitas 

exclusivamente de forma oral pelo 

professor ―C‖, não conseguia compreender 

o vocabulário apresentado nas atividades 

propostas, dificuldades para interpretar os 

enunciados. 

Capacidades: não apresentou capacidades 

aparentes ligadas à língua inglesa. 

Tiago: ―Não entender‖; ―O que é isso?‖; 

―Inglês difícil.‖– libras. 
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Necessita de auxílio contínuo. 
Ana 

tradutora-intérprete 

―A‖ 

professora ―D‖ 

Limitações: para interpretação dos 

enunciados dos exercícios. 

Capacidades: conseguia compreender e 

interpretar textos. 

Quase não necessitou de auxílio. 

 

Lucas 

tradutora-intérprete 

―E‖ 

professora ―A‖ 

Limitações: para compreender o conteúdo e 

as explicações feitas de forma 

exclusivamente orais pela professora ―A‖, 

suas atividades não eram finalizadas na 

mesma aula, dificuldades para interpretar os 

enunciados. 

Capacidades: não apresentou capacidades 

aparentes ligadas à língua inglesa. 

Necessitava de auxílio integral. 

tradutora-intérprete ―E‖: ―Mesmo com 

dificuldades, ele faz!‖; ―Apesar de todo o 

incentivo, não dá realmente pra saber se 

ele está conseguindo entender tudo ou não, 

é bem difícil isso!‖ – português. 

Fonte: A autora. 

 

Com base no quadro acima, podemos perceber que o que é comum a todos os 

participantes da pesquisa, é que todos, em um momento ou outro, apresentaram dificuldades 

relacionadas ao desenvolvimento de conhecimento da língua inglesa. Porém alguns não 

apresentaram o crescimento de suas capacidades de forma visível, Lucas e Tiago, outros como 

Pedro, se desenvolviam se houvesse auxílio constante dos professores e dos tradutores-

intérpretes que os acompanhavam. Em casos como o de Maria e Ana, o desenvolvimento já 

era mais visível e o auxílio dos professores e dos tradutores-intérpretes que as acompanhavam 

era menor, havia uma independência nas ações de ambas. 

Especificamente cada caso apresentou sua singularidade. Por exemplo, Pedro 

costumava dizer: ―Ah, é muito fácil, isso aqui eu já sei!‖ quando a professora ―A‖ lhe 

solicitava que fizesse uma atividade, para demonstrar que não havia necessidade fazer aquela 

tarefa integralmente, pois ―já‖ sabia aquele conteúdo, usando o advérbio de tempo ―já‖ para 

certificar o seu conhecimento, o seu saber. Além disso, ele se posicionava discursivamente 

perante a professora, utilizando o pronome pessoal de caso reto na 1ª pessoa do singular ―eu‖ 

e fazendo a concordância com o verbo: ―sei‖, nesse momento o aluno posiciona a professora 

como sua interlocutora direta e a ele em si, como possuidor do conhecimento que a professora 

solicita. 

Apesar disso, em uma das aulas, no momento em que a professora solicita a tarefa de 

interpretação de texto, Pedro antes mesmo de olhar para o exercício, reproduz essa fala, 

porém após voltar o seu olhar para o texto, fala ―Mas pra quê fazer isso?‖, e a resposta da 

professora foi apenas um olhar reprovador. Depois disso ainda, o aluno lê o enunciado, a 

tradutora-intérprete ―A‖ faz os sinais em libras das palavras do enunciado, e Pedro conclui 

―Eu não entendi nada do que é pra fazer!‖. Sendo assim, as sequências de fala entre a 
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primeira frase do aluno e a última, vemos que se analisadas fora do contexto é uma evidência 

obvia de contradição do aluno em relação a seu domínio do conhecimento da língua inglesa. 

Porém, o que podemos entender analisando a sequência dos fatos juntamente com as 

falas, é que a primeira frase foi dita sem realmente Pedro ter avaliado que aquele conteúdo 

fazia parte de seu arsenal de conhecimento relacionado à língua inglesa, portanto foi uma 

frase dita de forma precipitada, e isso fica claro com o pronunciamento da última frase do 

aluno: ―Eu não entendi nada‖. Aqui, Pedro se posiciona ativamente dentro de seu discurso e 

concorda o verbo com o sujeito de sua frase ―eu‖, ele relaciona o ―nada‖ com o verbo que o 

precede ―entendi‖, colocando o ―nada‖ como advérbio de modo. Ou seja, ali ele caracteriza a 

forma como está seu conhecimento a respeito do exercício e da língua, apontando para a não 

compreensão. 

Nessa frase de questionamento em que coloca ―Mas pra quê‖, ele quer argumentos 

que o façam compreender a razão do ―fazer isso‖. O verbo aponta para a ação que necessita 

acontecer, enquanto o ―isso‖ é um pronome demonstrativo, que tem como referência a 

solicitação anterior da professora para que Pedro realizasse a atividade, portanto isso poderia 

ser substituído por ―atividade‖, ou seja, o que é questionado sobre a necessidade de ser 

realizado, é a atividade. 

O que é importante observar, além do comentário de Pedro, é que sempre que lhe 

solicitavam a realização de uma atividade, ele alegava ser ―fácil‖, porém, juntamente com a 

análise de suas últimas frases, e de todas as outras observações, é que na verdade, Pedro 

apresentava dificuldades para realizar os exercícios. Não apenas dificuldades, como também, 

precisava de um auxílio constante da tradutora-intérprete ―A‖ para que compreendesse o 

enunciado, o texto e os exercícios, além de que a professora ―A‖ o incentivava a todo o 

momento para continuar seus afazeres. Não obstante, Pedro parecia não perder a oportunidade 

de falar com a tradutora-intérprete ―A‖ sobre outros assuntos, evitando fazer seus exercícios. 

O conjunto todo, observações das aulas e análise dos comentários, demonstra que o 

aluno tem dificuldades relacionadas à língua inglesa, e que seu processo de desenvolvimento 

de conhecimento é lento e gradual, além de que, precisa ser assistido para que ocorra. Pode 

ser observado ainda que, não há um interesse profundo do aluno pela língua inglesa, e isso 

também prejudica o seu desenvolvimento, tendo em vista que a relação estabelecida com a 

língua influencia diretamente no seu processo de desenvolvimento no sujeito que a estuda. 

Isso é ainda mais presente se a relação não é profunda, ou se o sujeito não compreende, ou 

não vê uma razão para que essa língua seja desenvolvida, por ver uma possibilidade de uso 
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em um futuro muito remoto, como os próprios PCN (BRASIL, 1998, p. 65) apontam, 

portanto, o desenvolvimento também será dificultado. 

No caso de Maria, o desinteresse pelas aulas de inglês fica evidente em suas falas 

feitas simultaneamente em libras e em português, no dia da prova. Maria olha para a 

professora ao iniciar a aula e fala: ―Eu não queria vir aula!‖. Em seguida observa os colegas e 

complementa ―Não gosto!‖, e ainda quando a professora explica sobre o início da prova que 

os alunos fariam, Maria finaliza ―Queria ir casa, mas tinha prova, vale nota!‖. Em suas falas 

vemos que não há interesse profundo em relação ao seu desenvolvimento com a língua 

inglesa, mas o ponto diferencial de Maria é a sua interação com os demais colegas da turma 

como visto no Quadro 5
61

.  

Ao analisarmos o todo, podemos inferir que Maria posiciona como sujeito de sua 

interlocução, a pesquisadora, ao se pronunciar olhando para ela e fazendo os sinais em libras. 

Isso pode ser verificado discursivamente, visto que em seus verbos utilizados apresenta a 

constatação de fatos ligados ao sujeito da fala. Podemos verificar isso por suas conjugações 

verbais: ―queria, vir, gosto, queria, ir, tinha‖; e uso do pronome: ―eu‖; todos concordam com 

o sujeito da oração colocado em 1ª pessoa do singular, a única exceção é o verbo ―vale‖, 

colocado no presente do indicativo conjugado na 3ª pessoa do singular, utilizado para a 

constatação de um fato alheio ao sujeito da fala, mas ligado ao objeto, mencionado por Maria, 

prova. Essa última constatação feita pela aluna, é a razão que a faz ir para a aula, negando a 

sua vontade. É uma relação direta com o significado que ―vale nota‖ possui para ela, pois o 

fato apresentado fica por último, com o efeito colocado em sua entonação de voz no momento 

de sua fala, transmitido à ideia de importância, a qual é superior à sua vontade de ―não queria 

vir aula‖. 

Apesar da sua relação com a língua não ser especificamente uma relação de 

interligação e de interesse profundo, Maria tem um estímulo diferente, a interação social na 

sala de aula que também é reconhecido pela professora, como visto no Quadro 5
62

. Portanto, a 

sua interação em sala de aula e o fato de que não precisa de auxílio constante mostra que o seu 

desenvolvimento independe apenas necessariamente da sua relação com a língua inglesa, e 

nesse contexto, depende em maior grau de outros fatores externos a isso. 

Exemplificando ainda mais, relatamos que, nos momentos em que Maria apresentava 

dúvida, a professora percebia por sua expressão facial, e logo perguntava qual era a dúvida, e 

então a aluna esclarecia sua dúvida. A atenção da professora ―B‖ é de uma relevância 
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importante, pois, por mais que a aluna não tenha interesse pela língua, a professora a ajudava 

a facilitar a compreensão. Isso ficou evidente no momento apresentado no Quadro 2
63

, em que 

a aluna fala ―Eu não sei isso‖, a professora pergunta o que ela não entendeu e se dirige até 

aluna para tirar a dúvida. Com toda certeza, permanecer com a dúvida dificultaria ainda mais 

o aprendizado de Maria, portanto, o auxílio da professora e também dos tradutores-intérpretes 

―B‖ e ―C‖, influencia diretamente nesse processo. Assim, podemos dizer que o fato que leva 

ao desenvolvimento ser diferenciado em relação a Pedro, são fatores exteriores à relação com 

a língua inglesa, que se encontram no contexto de ensino-aprendizagem em que estão 

inseridos. 

Temos outro exemplo em que também não há um profundo interesse em relação à 

língua inglesa. Em outros momentos desta análise, á expusemos a posição de Tiago quanto à 

língua (Quadro 2
64

), na qual ele deixa claro que não gosta de inglês. Além disso, temos outros 

fatores que irão influenciar na sua aprendizagem, como o observado no Quadro 5
65

, em que o 

aluno não tem interação com os colegas e nos trabalhos em grupo permanece sozinho, além 

de passar despercebido pelos olhos do professor ―C‖ quase a aula inteira e ficando sem 

conseguir fazer trabalho no livro, como mostrado no Quadro 5
66

. Porém, o que é verificado 

nesse momento são as dúvidas que Tiago expressa. No dia da prova, os alunos se organizam 

em filas, e o professor passa as instruções no quadro, e então Tiago coloca em libras ―Não 

entender!‖. O professor coloca no quadro que dois pontos serão do trabalho que ele havia 

solicitado para entregar naquele dia, e 8 pontos para a prova que os alunos iriam iniciar. 

Apesar da tradutora-intérprete ―C‖ tentar explicar a Tiago, ele permaneceu com uma 

expressão de dúvida no rosto, mas não perguntou mais nada. 

No momento da entrega da prova, o professor se direciona para frente da turma e 

explica o andamento, todos se organizam e iniciam a prova, o professor permanece andando 

entre as carteiras durante a prova. No momento em que recebe a prova, Tiago olha dos dois 

lados da folha e indaga: ―O que é isso?‖, ao se referir a um exercício. A tradutora-intérprete 

procura traduzir em libras o enunciado da prova, mas o aluno ainda permanece com dúvida, 

Pelo fato de a tradutora-intérprete não ter formação em inglês, parece não conseguir encontrar 

outra forma de expressar a representação daquelas palavras, pensa e repete a mesma 

explicação que havia feito antes. Porém, o que pudemos observar é que Tiago permaneceu 
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com feição de dúvida, mas não pergunta novamente. O professor ―C‖ olha para ele, vê sua 

expressão de dúvida e continua caminhando pela sala. 

Analisando os comentários de Tiago, temos o seu posicionamento discursivo em que 

aponta os sinais para si, portanto ele é o sujeito do verbo ―entender‖ e da negação que aparece 

antes do verbo, ―não entender‖. Em seguida, ele expressa a outra dúvida: ―O que é isso?‖. 

Observamos na pergunta de Tiago que o isso utilizado é um pronome demonstrativo que tem 

como referência um objeto exterior a fala, ―isso‖ se referia ao exercício em que o aluno não 

conseguia compreender claramente o enunciado. Mesmo após suas perguntas, foi possível 

observar que o aluno permaneceu com a expressão de dúvida. Portanto, as suas dúvidas não 

foram respondidas de forma que lhe ficassem esclarecidas. Outro ponto palpável de análise é 

que a prova do aluno Tiago, aluno surdo, era igual à de todos os demais alunos da sala, 

ouvintes, e quanto a essa questão é preciso ter em mente o que Quadros (2011, p. 89) ressalta 

sobre as crianças surdas, ―podem sentir-se inseguras em situações em que haja um grande 

componente de discussão oral e de leitura escrita.‖. Ou seja, é possível que o aluno Tiago 

tenha se sentido inseguro quando recebeu a prova, e verificou que não havia muito apoio que 

o levasse a compreensão do exercício. 

Há métodos de intervenção em linguagem sugerida por Quadros (2011), que 

facilitariam essa associação para o aluno, por exemplo, elementos visuais que apoiem o tema. 

No entanto, esse não foi o caso de Tiago, pois encontrou dificuldades. Além disso, é preciso 

dizer que o restante da prova o aluno foi tentando responder as questões sem o auxílio da 

tradutora-intérprete, mesmo que muitas palavras em português e em inglês não fossem 

conhecidas por ele, e, o professor também mesmo vendo suas expressões de dúvida, não 

parou em nem um momento para ver sobre o que se tratava, pois julgava ser momento de 

―prova‖, portanto dependia unicamente do rendimento do aluno e sua compreensão do 

conteúdo.  

Já no cenário em que Lucas se encontra, foi possível observar que o aluno teve 

atividades com imagens ilustrativas, o que facilitava a realização de suas atividades. Tendo 

em vista as condições motoras do aluno, todo o material que era trabalhado com ele, tanto 

para realização de atividades quanto para explicação era uma material adaptado, diferente do 

caso de Tiago ou Pedro, ou até mesmo de Maria. Lucas, por suas condições físicas apenas 

sinalizava qual era a alternativa que queria que fosse marcada em suas atividades, tinha 

dificuldades para compreender os enunciados mesmo com as imagens ilustrativas, porém com 

o auxílio da tradutora-intérprete ―E‖ e da professora ―A‖ o aluno conseguia fazer suas 

atividades. 
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A tradutora-intérprete avalia o desenvolvimento do aluno ao dizer: ―Mesmo com 

dificuldades, ele faz!‖. Ela utiliza a conjunção concessiva ―mesmo‖ com o sentido de apesar, e 

―dificuldades‖ como referência as limitações físicas e motoras do aluno, já que ele não 

consegue falar, não consegue se locomover, tem as mãos semiparalisadas e precisa utilizar a 

cadeira de rodas para conseguir se locomover. Desse modo, vemos que apesar, ou, ―mesmo 

com dificuldades‖ motoras e todas as limitações do aluno ―ele faz, e as dificuldades‖ também 

tem como referência o esforço que é necessário para que o aluno consiga realizar as 

atividades. A tradutora-intérprete o posiciona discursivamente utilizando o pronome pessoal 

do caso reto de 3ª pessoa do singular ―ele‖ e concordando o verbo com o sujeito de quem se 

fala que ―faz‖ uma ação, a qual não está expressa na frase, mas pode ser compreendida como 

fazer as atividades que solicitam para Lucas. 

Ao final da última aula observada, antes do intervalo, a tradutora-intérprete ainda 

coloca que ―Apesar de todo o incentivo, não dá realmente pra saber se ele está conseguindo 

entender tudo ou não, é bem difícil isso!‖. Quando ela posiciona o sujeito ―ele‖ em sua frase, 

o posiciona de uma forma diferente de como o posiciona em sua frase anteriormente 

analisada. Ela já o posiciona em um ponto de dúvida, pois ―não dá realmente pra saber‖ qual 

é o desenvolvimento do aluno quanto à língua inglesa. Em nossas observações, o que 

pudemos perceber foi que durante as aulas o esforço do aluno era tanto para as atividades, que 

ele suava ao tentar fazer as sinalizações das respostas que queria que fossem assinaladas, e 

além do suor, o aluno também apresentava um cansaço muito grande. Um ponto que pode ter 

levado a tradutora-intérprete ―E‖ expressa que ―... é bem difícil isso!‖. Pode ser o fato de que 

lhe era necessário fazer várias vezes a explicação de um mesmo enunciado para que o aluno 

pudesse compreender. 

Quando ela expressa o ―todo‖ que é um adjetivo que caracteriza ―incentivo‖ como 

algo inteiro e completo, que tem como referência o material adaptado, as repetidas 

explicações de conteúdo e de interpretação, o uso do laboratório de informática com práticas 

lúdicas diferenciadas, o auxílio constante tanto da professora quanto da tradutora-intérprete, é 

que ―apesar‖ disso, desse todo, é que na visão dela, não se sabe se o aluno está conseguindo 

desenvolver bem o seu conhecimento com a língua inglesa, pois ela acredita que tudo que é 

feito de forma adaptada, e de forma mais atenciosa é um esforço necessário, porém sem 

certeza de desenvolvimento por parte do aluno. 

Além disso, ao avaliar essa situação de incerteza ―é bem difícil isso‖, a tradutora-

intérprete utiliza o adjetivo ―difícil‖ antecedido do advérbio de intensidade ―bem‖, e finaliza 

com o pronome demonstrativo ―isso‖ referenciando o fato de não ter como saber com certeza 
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se o aluno Lucas está conseguindo entender os conteúdos trabalhos, ou não. Desse modo, fica 

perceptível que o aluno não demonstra suas capacidades de forma clara, muito possivelmente 

suas limitações o restringirem de suas demonstrações de domínio em relação as suas 

capacidades ligadas à língua inglesa. Mas como vimos no Quadro 2
67

, Lucas gosta de língua 

inglesa, pois ele mesmo assim se posiciona no comentário analisado na subsecção 4.1.2, o que 

pode nos levar a compreender que o aluno possui um entendimento sobre o inglês, mesmo 

que seja básico. Essa análise torna possível a compreensão de que o aluno não apenas possui 

uma relação de interesse pela língua, como também está conseguindo captar o que lhe é 

ensinado e trabalhado em sala de aula. Tendo em vista que no Quadro 2
68

 Lucas coloca que 

―Gostar inglês, ter filmes inglês ter!‖, estabelecendo uma relação com a língua, o que também 

pode ser visto como um ponto positivo, pois se o aluno não conseguisse estabelecer nem um 

tipo de desenvolvimento de entendimento da língua, muito provavelmente não estabeleceria 

uma relação de interesse e de ―gostar‖, pois tudo que é compreensível é mais provável de ter 

uma boa receptividade. 

Portanto apesar, da visão que a tradutora-intérprete ―E‖ possui sobre a incerteza de 

estabelecimento de conhecimento entre o transmitido e intermediado com o recebido e 

processado pelo aluno, podemos afirmar que há afirmativamente alguma compreensão da 

língua por parte de Lucas. Como já discutido no Capítulo II, item 2.4 e 2.5, a relação que o 

sujeito possui com uma língua influencia diretamente em seu aprendizado sobre a mesma, 

portanto se não há um ―gostar‖ é possível e provável que o desenvolvimento dessa língua por 

parte do aluno, seja mais dificultoso e um processo mais longo. Sendo assim, podemos dizer 

que Lucas tem uma boa relação com a língua inglesa, o que favorece o seu processo de 

ensino-aprendizagem. 

Podemos observamos que Pedro e Tiago não possuem essa boa relação com a língua, 

além de que os estímulos exteriores a esse processo também não lhe instigam o 

desenvolvimento da mesma. Para Maria, temos uma relação com a língua que não aparenta 

ser de interesse, mas que, os estímulos exteriores a instigam no processo de desenvolvimento 

da língua. E no caso de Lucas, além da relação com a língua ser boa, os estímulos exteriores 

favorecem o processo de desenvolvimento. 

No caso de Ana é que ela tem uma boa relação com a língua, pois afirma ―gostar 

inglês‖, como apresentado no Quadro 2
69

, e, além disso, temos os fatores de que a levam a 
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focar em seus exercícios de maneira determinada, pois só desvia seu olhar deles em 

momentos de dúvida ou no término das tarefas. Isso demonstra interesse pelo conteúdo em 

desenvolvimento. O material que era utilizado por Ana também era adaptando, pois tinha 

imagens de apoio dos conteúdos que facilitavam a compreensão do tema, e as frases escritas 

eram mais curtas e objetivas, para que se sentisse mais segura quanto à interpretação dos 

textos e do uso de seu vocabulário inglês – português – libras, de modo que essa abrangência 

entre língua a fazia sentir mais confiante sobre seu aprendizado, além de estabelecer um 

vínculo mais duradouro. 

Portanto, no caso de Ana, comparado com os demais participantes temos os fatos de 

que a aluna possuía uma boa relação com a língua, e que os estímulos exteriores também a 

impulsionavam ao desenvolvimento do conhecimento da língua inglesa. Apesar de que 

diferentemente de Maria e de Lucas, não o auxílio mais direto da professora ―D‖ ou da 

tradutora-intérprete ―A‖, mas foi justamente essa distância que fez com que a aluna se 

tornasse independente e diretamente atuante em seu processo de ensino-aprendizagem. Como 

já mencionado anteriormente ―O professor não é responsável pela aprendizagem do aluno, 

mas pode ajuda-lo a ser mais autônomo.‖ (LIMA, 2009, p. 35), e é essa autonomia que 

encontramos nos casos de Maria e, principalmente, de Ana. 

As questões de auxílio direto ou constante do professor ou de tradutor-intérprete 

precisa ser medida, mas para isso é preciso que o professor e o tradutor-intérprete conheçam o 

aluno, e mais, consigam compreender de que forma as suas capacidades podem ser 

potencializadas. Santos (2012, p. 35) afirma que, ―Cabe ao professor avaliar as condições 

contextuais de seu trabalho [...]‖. Essa é a importante decisão que precisa ser tomada no 

ensino de inglês para aluno surdo, ou seja, desafiar os alunos e a si mesmo a uma zona de 

desenvolvimento proximal
70

. Para o aluno de conhecimento e desenvolvimento, e para o 

professor de crescimento profissional, para que seja potencializado o crescimento do aluno em 

suas capacidades. 

Conhecer as capacidades e limitações dos alunos em sala de aula é algo fundamental 

para que o desenvolvimento ocorra. É visível como os materiais adaptados com imagens, 

ainda que poucas permitiram ao Lucas e a Ana, um apoio maior em relação à associação da 

língua em desenvolvimento com o português e até mesmo com a libras. Esse apoio é 
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―A Zona de Desenvolvimento Proximal que define aquelas funções superiores que ainda não amadureceram, 
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embrionário". (VIGOTSKY, 1984, p. 97). 
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fundamental para que o aluno se torne mais ativo em seu processo de aprender, por isso é tão 

relevante compreendermos tais questões. 

É válido ainda ressaltar que as capacidades de alguns alunos não foram explicitamente 

visíveis, devido à observação ter se contido, em geral, em apenas 5 a 6 horas aula com cada 

um dos alunos, mas foi perceptível que todos os alunos possuem uma forma ou outra de 

demonstrar suas capacidades. É, pois, importante que o professor faça esse trabalho 

minucioso de conhecer as limitações e capacidades de seus alunos para que se potencializem 

as diferentes possibilidades de conteúdos a serem ensinados, práticas pedagógicas e tipos de 

atuação em sala de aula com os alunos inclusos, em nosso caso, alunos surdos. O quadro 

abaixo apresenta as relações entre o discurso produzido e como pode ser compreendido, a 

partir de certos aspectos do quadro de análise textual do ISD. 

 

Quadro 8 – Capacidades e Limitações: análise de vozes, índice de pessoas e modalizações 

Participantes Categorias de Análises – Bronckart
71

 (2012) 

Participante  Comentário Vozes Índice de Pessoa Modalizações 

Pedro Ah, é muito fácil, 

isso aqui eu já sei! 

Mas pra quê fazer 

isso? Eu não 

entendi nada do 

que é pra fazer! 

Voz empírica, do 

autor: sequência 

de comentário e 

também 

avaliativa. 

1ª pessoa do singular: 

eu. 

Conjugação verbal: 

presente do indicativo -

sei, preterido perfeito 

do indicativo – entendi; 

Uso do pronome: eu. 

3ª pessoa do singular: 

ele ou ela – (isso – o 

conteúdo). 

Presente na conjugação 

verbal: presente 

simples do indicativo – 

é; infinitivo – fazer. 

Modalização lógica: 

fácil, já. 

Modalização 

apreciativa: muito fácil. 

Modalização deôntica: 

pra quê. 

Maria Eu não queria vir 

aula! Não gosto! 

Queria ir casa, 

mas tinha prova, 

vale nota! Difícil 

isso. 

Voz empírica, do 

autor: eu (eu – 

Maria) – 

sequência 

avaliativa. 

1ª pessoa do singular: 

eu. 

Conjugação verbal: 

preterido imperfeito do 

indicativo na forma 

negativa - não queria 

vir, presente do 

indicativo na forma 

negativa - não gosto, 

pretérito imperfeito do 

indicativo - queria ir, 

tinha; 

Uso do pronome: eu. 

3ª pessoa do singular: 

ele ou ela – (isso – a 

prova). 

Conjugação verbal: 

presente simples do 

Modalização lógica: 

não gosto! 

Modalização 

pragmática: não queria 

vir; queria ir. 
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indicativo - vale; 

Uso do substantivo: 

prova. 

2ª pessoa do singular: 

tu. 

Uso do pronome 

demonstrativo: isso 

(prova). 

Tiago Não entender. O 

que é isso? Inglês 

difícil. 

Voz empírica, do 

autor: eu (Tiago) 

– sequência 

avaliativa. 

1ª pessoa do singular: 

eu. 

Conjugação verbal: 

infinitivo - entender. 

2ª pessoa do singular: 

tu. 

Uso do pronome 

demonstrativo: isso 

(atividades). 

Modalização lógica: 

não entender. 

Modalização 

Apreciativa: inglês 

difícil. 

Tradutora-

intérprete 

―E‖ 

Mesmo com 

dificuldades, ele 

faz! Apesar de 

todo o incentivo, 

não dá realmente 

pra saber se ele 

está conseguindo 

entender tudo ou 

não, é bem difícil 

isso! 

Voz do 

personagem: ele 

(Lucas) – agente 

dos 

acontecimentos. 

3ª pessoa do singular: 

ele ou ela: ele (Lucas). 

Conjugação verbal: 

presente do indicativo - 

faz, é; presente simples 

do indicativo seguido 

de gerúndio e de 

infinitivo - está 

conseguindo entender; 

Uso do pronome: ela. 

2ª pessoa do singular: 

tu. 

Uso do pronome 

demonstrativo: isso 

(situação). 

Modalização lógica: 

com dificuldades, se 

ele está conseguindo 

entender. 

Modalização 

apreciativa: bem difícil. 

Modalização 

pragmática: sequência 

explicativa. 

Modalização deôntica: 

mesmo com, apesar de. 

Fonte: A autora. 

 

 A partir da análise a cima, sintetizada e em alguns aspectos mais profundamente 

evidenciados (caso das vozes, índice de pessoa e modalização) no Quadro 8, podemos 

observar que todo discurso mostra muito mais do que apenas palavras soltas, ele apresenta as 

ideias e as intenções de um sujeito faltante. Ademais, a partir da análise desenvolvida com 

base nas categorias de vozes, índice de pessoa e modalização do ISD, é possível materializar 

como essas ideias, intenções, sentimentos e ações estão ligadas ou inter-relacionadas no 

discurso pronunciado. 

 

4.1.5 Panorama Geral de Desenvolvimento e de Comportamento dos Alunos Participantes da 

Pesquisa 

 

Por fim, é importante ainda apontar um panorama geral de desenvolvimento e de 

comportamento dos alunos participantes da pesquisa, tendo em vista que essas questões 

também estão ligadas ao aprendizado, e que o influenciam diretamente.  Essas observações 
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foram colocadas de forma sintetizada para facilitar a análise e sua compreensão levantadas 

como mostra o Quadro 9. 

 

Quadro 9 - Panorama Geral 

Panorama Geral de Desenvolvimento e de Comportamento 

Alunos e 

Acompanhantes 

Panorama Geral Comentários e Língua Utilizada 

Pedro 

tradutora-intérprete 

―A‖ 

professora ―A‖ 

Dificuldade de compreensão de textos, de 

manter o foco nos exercícios, iniciava 

muitas conversas não vinculadas à aula, 

precisou de constantes incentivos para 

terminar os exercícios, muito inquieto e 

questionador.  

Percepção muito rápida sobre o andamento 

da aula e uma logicidade relativa ao 

comportamento dos colegas. 

tradutora-intérprete ―A‖: ―Ele não se 

reconhece como surdo, então aceitar 

participar da pesquisa foi um avanço!‖; 

―Não sei se ele vai responder o 

questionário, pois não se considera 

surdo!‖; ―Foi uma surpresa ter respondido 

o questionário sem se opor!‖; ―É a 

primeira vez que ele responde que é 

surdo.‖ – português. 

Maria 

tradutor-intérprete 

―B‖ 

tradutor-intérprete 

―C‖ 

professora ―B‖ 

 

Dificuldade de assimilação do conteúdo, 

não conseguia acompanhar as explicações 

inteiramente orais. 

Conseguia fazer leituras superficiais de 

textos e interpretações relacionadas, tem 

uma boa desenvoltura social, era quase 

autônoma em seu processo de 

aprendizagem. 

tradutor-intérprete ―D‖: ―Ela é muito 

inteligente, mas não tem interesse em 

nada. Só quer terminar o colégio e ficar 

em casa.‖ – português. 

professora ―B‖: ―Antes ela era bem mais 

desinteressada, agora já melhorou um 

pouco! Se sai melhor até que algumas 

colegas dela que não fazem as atividades.‖ 

– português. 

Tiago 

tradutora-intérprete 

―D‖ 

professor ―C‖ 

Dificuldades com interpretação e de 

compreensão das explicações integralmente 

orais, dificuldades de visão do quadro, não 

conseguia acompanhar as atividades e as 

correções orais, de manter o foco. 

Desconfortável quanto ao isolamento de 

seus colegas, aparentemente triste, muito 

observador e inquieto, não era interessado 

pelos exercícios, não entregou o trabalho 

solicitado, muito dependente. 

tradutora-intérprete ―D‖: ―Não dá pra 

dizer que ele é analfabeto porque não sabe 

escrever em português, ele é alfabetizado, 

só que em libras!‖; ―Às vezes tenho que 

soletrar a palavra em português que ele 

não sabe escrever.‖ – português. 

Professor ―C‖: ―Foi bom você acompanhar 

a solicitação do trabalho e agora a entrega, 

assim dá pra ver bem como é difícil pro 

professor!‖ – português. 

Ana 

tradutora-intérprete 

―A‖ 

professora ―D‖ 

Não demonstrou dificuldade de assimilação 

do conteúdo, conseguia fazer leituras 

superficiais de textos e interpretações 

relacionadas ao conteúdo do mesmo. 

Muito observadora, focada, independente e 

atenciosa. 

tradutora-intérprete ―A‖: ―A vantagem pra 

ela é que ela não se distrai com barulho 

né!‖ – português. 

Lucas 

tradutora-intérprete 

―E‖ 

professora ―A‖ 

Dificuldades com interpretação, de 

compreensão das explicações da professora. 

Muito quieto e observador, não interagia, 

muito dependente devido suas condições. 

No computador era mais autônomo.  

professora ―A‖ – ―Ele é muito querido e 

com ele não tem tempo ruim, tá sempre 

disposto!‖ - português. 

Fonte: A autora. 

 

Por meio do panorama geral de desenvolvimento e de comportamento dos alunos 

participantes da pesquisa, de cada um dos participantes da pesquisa, podemos constatar que, 

fatores como o contexto, o desenvolvimento em casa, a convivência com os colegas, as 

atitudes tomadas pelos alunos surdos, entre outros fatores, influenciaram o desenvolvimento 
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destes alunos. Percebemos também que além da relação que o indivíduo possui com a língua 

estudada, há ainda mais dois fatores de extrema importância: personalidade e comportamento. 

Alunos como Pedro e Tiago que apresentaram um desinteresse grande e uma 

inabilidade de manter o foco sob o mesmo ponto, ou sob os exercícios, demonstraram uma 

dificuldade maior para assimilação do conteúdo. Além de que, precisavam de estímulos para 

que continuassem suas atividades, porém no caso de Tiago isso não era recebido de forma 

contínua. Outro ponto a salientar, é a identificação que os sujeitos possuíam com a língua 

inglesa, nem Pedro, nem Tiago apresentaram qualquer sinal de identificação. 

Agora especificamente em relação a Pedro, vemos que ainda a sua construção 

identitária flutuante no ‗entremeio’ (HALL, 2001), também pode dificultar o seu 

desenvolvimento em sala de aula. A tradutora-intérprete ―A‖ que acompanhou o aluno 

constatou (no dia em que o questionário foi aplicado) que: ―Ele não se reconhece como surdo, 

então aceitar participar da pesquisa foi um avanço‖. Essa fala ocorreu no momento em que o 

questionário foi entregue e o aluno o analisava. Quando a tradutora-intérprete percebeu que o 

aluno estava analisando as perguntas ela se pronunciou ―Não sei se ele vai responder o 

questionário, pois não se considera surdo!‖, e quando ele começa a responder ela expressou-

se facialmente surpresa com o fato. No momento em que o aluno diz que terminou ela olha 

para a pesquisadora e diz ―Foi uma surpresa ter respondido o questionário sem se opor!‖, e 

quando ela pega o questionário para entregar à pesquisadora, analisa uma das perguntas e 

ressalta ―É a primeira vez que ele responde que é surdo.‖. 

Essa sequência de fatos constitui a visão que a tradutora-intérprete tem sobre o aluno, 

um pré-conceito que ela possuía em relação à constituição identitária do aluno, porém como já 

analisamos em outros momentos, Pedro encontra-se no entremeio, no entre-lugar, e 

justamente essa definição é que aponta como natural essa flutuação entre reconhecer-se com 

surdo e não reconhecer-se como surdo, pois como BHABHA (1998, p. 20) afirma, é nesses 

excedentes de união das diferenças, que os sujeitos se formam e tornam-se seres inconstantes 

em suas próprias alteridades. Como verificado nas falas da tradutora-intérprete ―A‖: 1º 

momento – ―não se reconhece como surdo‖; 2º momento – ―reponde que é surdo‖. Pedro, 

além disso, é notável que o aluno é inquieto, mas sua inquietação poderia ser direcionada para 

o desenvolvimento da língua. Portanto, as suas atitudes comportamentais ligadas a sua 

personalidade influenciam diretamente em seu rendimento escolar, além dos fatores exteriores 

e da relação que possui com a língua. 

No caso de Tiago, o aluno também apresenta desinteresse, que aparenta ser maturidade 

ou autonomia nos momentos em que se percebe como aluno isolado dos demais colegas, o 
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que o desestimula, e dessa forma ocorrências como não fazer o trabalho solicitado, esquecer o 

livro didático, passam a se tornar mais frequentes. Essas ações acabam também dificultando a 

relação com o professor ―C‖, que relata em sua fala, direcionada à pesquisadora, ao final da 

aula em que o aluno não entrega o trabalho ―Foi bom você acompanhar a solicitação do 

trabalho e agora a entrega, assim dá pra ver bem como é difícil pro professor!‖. O professor 

coloca o pronome de tratamento ―você‖ para situar a pesquisadora discursivamente dentro do 

seu enunciado colocando-a como sua interlocutora. A 1ª parte ―Foi bom você acompanhar a 

solicitação do trabalho e agora a entrega‖, mostra as referências exteriores à fala que levam 

o professor a se enunciar, como ―a entrega‖ que efetivamente faz referência uma não 

―entrega‖, e o tom de voz utilizado pelo professor evidenciou a negação que não pontuada em 

palavras. Importante ressaltar que, o professor não fez referência a ―não entrega‖ dos demais 

alunos, apenas a do aluno Tiago, o aluno acompanhado durante a pesquisa. 

Além disso, o professor também enfatiza em sua entonação de voz e o advérbio de 

intensidade ―bem‖ que sucede o verbo ―ver‖ e em seguida faz a mesma entonação quando usa 

a conjunção como antes do verbo ―ser‖ na 3ª pessoa do singular no presente ―é‖ e o advérbio 

de modo, ―difícil‖, apontando para a constatação de um fato, querendo apontar como seria o 

seu cotidiano como professor dentro desse contexto. Ademais, ele ainda especifica que ―é 

difícil pro professor‖; apontando apenas uma visão voltada para ele enquanto professor. 

Podemos afirmar, que essa visão do professor desconsidera outros fatores, como a 

possibilidade de ser um contexto ―difícil‖ também para o aluno, principalmente devido os 

momentos em que permanece sozinho nos trabalhos em grupo ou de duplas, talvez por passar 

despercebido ao olhar do professor, ou talvez por não ter sido visto como uma possibilidade 

de dificuldade ou de desestímulo para o aluno. A fala do professor transmite ao mesmo tempo 

um desabafo, como também, a constatação de um fato: ―é difícil para o professor‖ trabalhar 

com salas de aulas inclusivas. 

Cabe aqui ressaltar, que não queremos invalidar o olhar do professor sobre as 

dificuldades que a classe de professores enfrenta ao entrar em uma sala de aula sem conhecer 

o contexto, e às vezes, sem o conhecimento de que há alunos de inclusão na sala de aula, que 

necessitam um olhar direcionado para as suas características. Mas, o que precisa ser 

evidenciado é que, as dificuldades incorrem tanto para aluno quanto para professor, e não 

podem ser descartadas em detrimento de um ou de outro, pois é na análise e na congruência 

dos pontos positivos e negativos vistos pelo professor e pelo aluno que o contexto da sala de 

aula pode obter melhorias. 
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Ainda com relação à atitude do professor para com Tiago, um ponto a ser 

exemplificado é o momento de trabalho em duplas que poderia ter ocorrido de outra forma, 

para que aluno e professor se beneficiassem com isso. Lima (2009, p. 34 – 37) sugere os 

trabalhos em grupo e de cooperação para ajudar no trabalho com a língua inglesa, porém isso 

é frutífero quando todos os alunos participam, e não quando alguns fazem grupo enquanto um 

aluno permanece sozinho. A atitude responsiva do professor diante dessa situação poderia ter 

sido diferente, para que houvesse um aproveitamento melhor, além de um estímulo maior para 

o aluno Tiago, que já visivelmente demonstrava desinteresse. Outro ponto é o momento em 

que o aluno Tiago permanece muito tempo sem ter como realizar atividade alguma por conta 

da falta do livro. 

No primeiro caso, uma sugestão teria sido formar as duplas de acordo com as filas, ou 

sugerir por ordem de chamada, ou ainda, que cada um se unisse com o colega que estava 

atrás. Já no segundo, o professor poderia, e deveria, chamar a atenção do aluno por não 

cumprir responsavelmente com seu encargo de trazer o livro didático e material completo para 

as aulas, mas observando que o aluno permanecia sozinho e sem livro, o professor ―C‖ 

poderia ter sugerido para que uma dupla que possuía dois livros, emprestasse um para o 

momento da realização do trabalho, que valia nota. 

Essas entre outras atitudes poderiam evitar que Tiago ficasse ocioso durante a aula, 

além de que o estimularia a participar, encorajando não apenas a inclusão como a interação 

entre os colegas de sala de aula, o que poderia, possivelmente, também ajudar a melhorar a 

relação do aluno com o desenvolvimento da língua estudada. São ações pequenas, mas que 

podem ter respostas positivas para o crescimento e rendimento do aluno durante as aulas, 

trata-se de uma questão de ter um olhar sensível às necessidades de seu contexto de trabalho. 

A tradutora-intérprete ―C‖ que acompanha Tiago fala sobre como compreender o não 

conhecimento de Tiago das palavras escritas em português, ―Não dá pra dizer que ele é 

analfabeto porque não sabe escrever em português, ele é alfabetizado, só que, em libras!‖. 

Esse comentário ocorre no momento em que o aluno está respondendo o questionário, e para 

transmitir o seu pensamento colocado em libras para o português escrito ele solicita ajuda, 

após essa solicitação a tradutora-intérprete se vira para a pesquisadora e faz seu comentário, e 

depois de ajuda-lo, complementa o comentário, afirmando que ―às vezes tenho que soletrar a 

palavra em português que ele não sabe escrever.”. A primeira parte desse comentário 

corrobora com que o já foi apontado em outro momento por Veloso (2010, p. 19): ―É 

incorreto dizer que o Surdo é analfabeto, pois ele é ―alfabetizado‖ em LIBRAS.‖, ou seja, essa 

constatação é visível no participante Tiago. 
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Tiago pode apresentar algumas dificuldades para traduzir da libras para o português, 

pois o português é em si, para ele, sua segunda língua, sua L2, enquanto a libras é sua L1, e 

essa conexão vai sendo estabelecida conforme ele vai associando os sinais que equivalem às 

palavras em português, mas identificar como essas palavras são escritas é diferente de 

identificar os sinais que podem ter uma equivalência em libras. Sendo assim, é como transpor 

todo o conhecimento que possui sobre libras, para o português, mas aos poucos. Portanto é 

natural que ele não consiga identificar imediatamente como um sinal em libras será escrito no 

português, o que faz necessário o auxílio constante da tradutora-intérprete, já que a língua 

utilizada regularmente em sala de aula é o português. 

Essa questão de não conseguir estabelecer uma relação com o sinal em libras e a 

palavra escrita em português pode nos levar ainda a outra reflexão. No momento da prova, em 

que Tiago apresentou dificuldades para compreender o enunciado do exercício, pudemos 

observar como essa dificuldade se tornou ainda maior, pois o enunciado estava escrito em 

inglês. De modo que há três pontos a serem analisados: 1) a língua de Tiago é a libras; 2) a 

tradutora-intérprete não domina o inglês; e 3) a conexão entre essas três línguas não tem 

equivalência direta. Analisando de trás para frente vemos que a conexão de Tiago precisa ser 

estabelecida com a língua inglesa, porém para que essa conexão seja clara, seria interessante 

que a tradutora-intérprete conhecesse o significado da palavra que tenta interpretar, por não 

conhecê-la ela faz uma equivalência inadequada com palavras do português, as quais, ao 

serem interpretadas na libras, não vão carregar o significado exato da palavra inicial em inglês 

para a libras, o que torna a compreensão de Tiago limitada sobre o que pretende interpretar do 

enunciado. 

Assim como nos reportamos anteriormente à didática do professor, não queremos ser 

pretenciosos aqui e abordar o assunto sobre os conhecimentos que os tradutores-intérpretes 

dominam para sua atuação. Esse também não é o ponto de nossa pesquisa e, portanto não será 

abordado. O que queremos destacar é que seria interessante que o tradutor-intérprete 

conhecesse o inglês para orientar de maneira mais eficaz os alunos surdos. Apenas 

gostaríamos de salientar o quão interessante e eficaz isso seria. 

Desse modo, o que podemos elucidar é que a dificuldade existe para Tiago 

principalmente em razão das suas relações com as línguas – português (segunda língua) e 

inglês (língua estrangeira), que é uma relação de pouco domínio e de desinteresse em geral, 

apresentado pelo comportamento do aluno em sala. Como já dito anteriormente, o 

desinteresse poderia ser combatido de algumas formas com o incentivo do professor, da 

tradutora-intérprete e até dos colegas, porém ainda seria incumbência do aluno querer 
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modificar esse quadro, ou não. A tradutora-intérprete coloca em sua frase ―tenho que‖, o 

verbo ―ter‖ conjugado na 1ª pessoa do singular no presente do indicativo expressa atos 

regulares, e aqui, carrega de uma obrigação, pois ―tenho que‖ realizar determinada ação – 

―soletrar‖ (modalização pragmática: deve fazer). 

A tradutora-intérprete ―C‖ apresenta a razão dessa obrigação ―ele não sabe escrever‖, 

portanto o que podemos inferir na primeira parte do enunciado: ―Não dá pra dizer que ele é 

analfabeto porque não sabe escrever em português.‖, parecer ser uma justificativa, de sua 

obrigação, pois quando o aluno lhe solicita a ajuda, ela já sabia que iria soletrar a palavra para 

que ele pudesse escrever. Contudo, para que a pesquisadora não a julgasse por essa ação, 

como se ela estivesse lhe dizendo à resposta que deveria escrever, é que a tradutora-intérprete 

―C‖ sente a necessidade de explicar os motivos que a levam agir daquela forma: soletrando as 

palavras a serem escritas. Isso parece mostrar que ela antevê um possível enunciado da 

pesquisadora quanto as suas ações, ou possíveis interlocuções, uma vez que, ―todo enunciado 

é repleto de variadas atitudes responsivas a outros enunciados [...]‖ (BAKHTIN,  2016, p. 57), 

ou seja, uma atitude responsiva da tradutora-intérprete ao olhar presente da pesquisadora em 

sala de aula. 

Ainda temos outros pontos que precisam ser analisados, como o fato de que o 

desinteresse aparente não relacionado apenas com Pedro e Tiago, mas também em Maria. O 

cerne da discussão é que o desinteresse em cada uma desses três participantes têm causas 

distintas. No caso de Maria, verificamos por meio da análise da fala do tradutor-intérprete 

―C‖: ―Ela é muito inteligente, mas não tem interesse em nada. Só quer terminar o colégio e 

ficar em casa.‖, ou seja, o tradutor-intérprete apresenta ―Ela‖ – pronome pessoal do caso reto 

da 3ª pessoa do singular – juntamente com uma visão avaliadora por meio do verbo ―ser‖ – é 

– seguido do adjetivo ―inteligente‖, dotando-a de uma capacidade que ela acredita que Maria 

possui, porém em seguida ele utiliza a conjunção adversativa ―mas‖ e o pronome indefinido 

―nada‖ apresentando uma ideia contraria à primeira parte da frase, ―mas não tem interesse em 

nada‖. De modo que, a falta de interesse de Maria se apresenta na forma em não se interessar 

por coisa nenhuma além de ―terminar o colégio‖, pois depois disso pretende ―ficar em casa‖. 

Esse ficar em casa também vem carregado de significado como equivalência não fazer nada, 

pois o que se espera seria fazer uma faculdade ou trabalhar, mas na visão do tradutor-

intérprete ele mostra que ―ela‖ não quer buscar essas opções, ela quer ―ficar em casa‖. 

Portanto, há um julgamento de valor nessa frase, o de que ficar em casa não seria considerado 

algo produtivo, pois é utilizado o ―mas‖ para apresentar como se isso fosse um desperdício 

para a inteligência que ele avalia que Maria possui. 
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O olhar do tradutor-intérprete ―C‖ é diferente do olhar que a professora ―B‖, pois ela 

diz que ―Antes ela era bem mais desinteressada, agora já melhorou um pouco! Se sai melhor 

até que algumas colegas dela que não fazem as atividades.‖. Temos duas visões diferentes, 

pois apresenta um ―antes‖ e um ―agora‖, que na visão de professora, o ―antes‖ caracteriza 

para ela uma aluna – Maria – ―bem mais desinteressada‖, ela posiciona Maria em seu 

discurso por meio do uso do pronome pessoal de caso reto em 3ª pessoa do singular ―ela‖, e o 

―desinteressada‖ é antecedido do advérbio de intensidade ―bem‖ unido com o ―mais‖ que é 

advérbio de quantidade. Portanto, o seu desinteresse era maior que agora, e, além disso, a 

professora ainda avalia que ―ela‖ tem um desenvolvimento melhor, pois ―se sai melhor até 

que algumas colegas dela, esse até que‖ é colocado com o significado de comparação entre 

Maria – surda, e algumas colegas – ouvintes. Esse tipo de comparação pode ser envolvido por 

inúmeros fatores e inúmeras motivações. 

Por exemplo, podemos analisar em ―até que‖, o sentido de avaliação positiva, ou 

avaliação de que se esperava menos dela em relação às colegas ouvintes, ou ainda, por 

mostrar uma evolução maior entre o seu desinteresse pela disciplina de inglês e o seu 

desempenho atual. A razão concreta não pode ser apontada, o que podemos ver é que há uma 

comparação entre Maria e suas colegas, e que pode ter sido influenciado, ou não pelas 

questões entre ouvintes e surdos. Já que, como apontou Lopes (2007, p. 77), ―Os muitos 

atravessamentos discursivos que circulam no interior da escola operam na construção da 

comunidade surda.‖, e também no que se espera do sujeito surdo e de seu desempenho. 

Podemos notar que esse atravessamento também está presente no contexto de Ana, 

quando sua tradutora-intérprete fala sobre um não atravessamento, pois para ela ―A vantagem 

pra ela é que ela não se distrai com barulho né!‖, pois para a tradutora-intérprete ―A‖ a 

conversa e a interação e o barulho das conversas que chamam a atenção seriam uma das 

formas do atravessamento do cotidiano ouvintista no cotidiano surdo, que não ocorre de 

forma direta, o que ocorre são as observações pelo surdo das conversas entre os ouvintes. 

Mas, como vimos, esse tipo de interação não faz parte dos hábitos de Ana, e, portanto ―ela 

não se distrai‖ participando disso, ou sendo atraída pelos barulhos, pois como há mencionado 

anteriormente, no Quadro 5
72

, ela não tem o costume de interagir, e por isso ―não se distrai‖, 

e foca mais diretamente nos exercícios que precisam ser feitos. 

Além disso, essa situação é colocada como uma ―vantagem‖ que Ana possuiria em 

relação aos ouvintes, pois, por ser surda profunda, não consegue captar nem um resquício de 
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som, e em consequência, se a interação não partir por um meio gesto-visual ou com o toque 

tátil, Ana não desviará sua atenção do foco da ação que estiver realizando. Em contra posição, 

é visto que para os ouvintes, as conversas, as interações, os sons que permeiam o cotidiano, 

como: o sinal que marca o intervalo, o entrar e sair de colegas, o arrastar das carteiras na sala 

de aula, entre tantos outros, chamam a atenção e causam momentos de distração para os 

ouvintes. E no panorama geral, Ana realmente é extremamente dedicada e focada em suas 

ações, além de cuidadosa com seu material, mas não podemos saber se isso constitui a sua 

identidade, ou se o caso seria diferente se não fosse surda, o que pudemos observar, é que em 

comparação a Pedro, ela mantém o foco completamente voltado para seus afazeres. 

A partir da situação exposta, convidamos o leitor para refletir sobre: Até que ponto 

pode ser considerado uma vantagem ou desvantagem ‗ ―não se distrair com barulho‖ ‘? Pois 

afinal, como Campbell (2016, p. 34) afirma, ―O papel da educação não pode ser desvinculado 

de outros aspectos da sociedade.‖, como as questões de interação social com os demais 

alunos, ou seja, para refletirmos sobre essas vantagens e ‗desvantagens‘, não basta olhar 

apenas o desempenho e as notas nos trabalhos escolares, é importante considerar todos os 

fatores. O que queremos dizer é que o teor do comentário da tradutora-intérprete ―A‖, nos 

parece extremamente inapropriado e insensível, pois avalia apenas o desempenho da aluna em 

relação as suas notas, e desconsidera todo o restante que envolve o contexto da surdez de Ana, 

como a exclusão que sofre na sociedade em geral. 

Lucas também é um aluno reservado, e, além disso, também é focado e esforçado em 

suas atividades, por isso também recebe um olhar avaliativo positivo de sua professora. A 

professora ―A‖ relata que ―Ele é muito querido e com ele não tem tempo ruim, tá sempre 

disposto!‖, ou seja: ela o posiciona discursivamente utilizando o pronome pessoal de caso reto 

na 3ª pessoa do singular ―ele‖ e o avalia como ―querido e sempre disposto‖. O ―sempre‖ nesse 

caso aparece como advérbio de tempo, indicando uma constância nos atos de Lucas, e ainda, 

os adjetivos ―querido‖ e ―disposto‖, de forma que ―querido‖ pode ter como referência a forma 

como o aluno reage e trata a professora e a tradutora-intérprete e os demais e ―disposto‖ em 

relação ao ânimo que o aluno tem para fazer os exercícios propostos. Mas, a expressão 

idiomática ―não tem tempo ruim‖, demonstra também as questões ligadas às limitações que 

Lucas possui, demonstrando que apesar dessas dificuldades físicas que possui não há 

impedimentos para realizar os exercícios, por estar ―sempre disposto‖ a aprender ou a estudar 

o que lhe é proposto. 

Por fim, o que podemos concluir com os apontamentos do panorama geral de cada um 

dos participantes é que as questões de personalidade e de comportamento também 
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influenciam nos seus processos educacionais, como também os fatores externos, como a 

interação, as práticas utilizadas, os conteúdos, o contexto em que o aluno está, dentre tantas 

outras questões. 

Diante do observado, é importante dizer que o âmbito escolar deveria ser o início de 

um processo mais igualitário para todos os alunos, mas que infelizmente em alguns contextos 

não é o que se constata. E essa situação pode afetar diretamente na construção identitária do 

indivíduo, induzindo melhores comportamentos ou piores comportamentos, relacionados aos 

interesses estabelecidos com a forma com que lhe são apresentados. Segundo Campbell 

(2016, p. 187). ―A educação é o núcleo de uma estratégia de garantia da equidade que 

contribui para a recusa da discriminação, bem como é um dos fundamentos para reverter à 

situação de discriminação‖. 

O indivíduo surdo em sala de aula precisa ser reconhecido como tal. Não basta ter o 

apoio de tradutor-intérprete para o desenvolvimento do conhecimento da língua estudada, pois 

se assim o fosse, todos os problemas ligados ao desenvolvimento educacional do aluno 

poderiam ser resolvidos. Porém não é essa a situação encontrada. Dos 5 alunos participantes 

da pesquisa, apenas Ana conseguia se desenvolver plenamente em seus estudos, Lucas e 

Maria se desenvolviam parcialmente, enquanto Pedro e Tiago quase não apresentavam 

progresso em seus estudos. Esse é um quadro que nos traz preocupação para o cotidiano dos 

alunos. O estudo confirma que o incentivo precisa ocorrer, e mesmo assim o resultado 

esperado pode não ser obtido, pois como Santos e Paulino (2006, p. 62) apontam, ―Construir e 

cultivar práticas de inclusão [...] exige, antes de tudo, o exercício da capacidade de equilibrar-

se sobre bases que não são sólidas e, portanto, não garantem a segurança e o sucesso tão 

desejado em qualquer prática profissional.‖. Ou seja, é uma medida necessária, mas com 

frutos incertos, pois não há como ter certeza das práticas a serem utilizadas, e, por sua vez, 

não há como ter certeza dos resultados, sejam positivos ou negativos. Porém, se não houver 

tentativa alguma, nunca haverá resultados positivos. 

O quadro seguinte apresenta os discursos analisados, dentro dos comentários descritos 

sobre o panorama geral de comportamento dos alunos participantes da pesquisa, e como as 

categorias do ISD elencadas para análise dos dados desta pesquisa auxiliam na compreensão 

de como essas motivações podem influenciar no discurso produzido, principalmente por 

serem discursos dos professores e dos tradutores-intérpretes acompanhantes dos alunos surdos 

pesquisados. 
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Quadro 10 – Panorama Geral: Análise de Vozes, Índice de Pessoa e Modalizações 

Participantes Categorias de Análises – Bronckart
73

 (2012) 

Participante  Comentário Vozes Índice de Pessoa Modalizações 

tradutora-

intérprete 

―A‖ 

Ele não se 

reconhece como 

surdo, então 

aceitar participar 

da pesquisa foi um 

avanço! Não sei se 

ele vai responder o 

questionário, pois 

não se considera 

surdo! Foi uma 

surpresa ter 

respondido o 

questionário sem 

se opor! É a 

primeira vez que 

ele responde que é 

surdo. 

Voz do 

personagem: ele 

(Pedro) – agente 

dos 

acontecimentos. 

Voz empírica, do 

autor: sequência 

avaliativa. 

1ª pessoa do singular: 

eu. 

Conjugação verbal: 

presente do indicativo 

na forma negativa - não 

sei. 

3ª pessoa do singular: 

ele ou ela – (ele – 

Pedro). 

Conjugação verbal: 

presente do indicativo – 

responde, reconhece, 

considera, vai, é; 

infinitivo - opor, aceitar 

participar, responder, 

infinitivo pessoal do 

preterido - ter 

respondido; 

Uso do pronome: ele. 

Modalização lógica: 

não se reconhece, não 

sei. 

Modalização 

pragmática: vai 

responder, ter 

respondido. 

tradutor-

intérprete 

―D‖ 

Ela é muito 

inteligente, mas 

não tem interesse 

em nada. Só quer 

terminar o colégio 

e ficar em casa. 

Voz do 

personagem: ela 

(Maria) – agente 

dos 

acontecimentos. 

Voz empírica, do 

autor: sequência 

avaliativa. 

3ª pessoa do singular: 

ele ou ela – (ela - 

Maria). 

Conjugação verbal: 

presente do indicativo 

na forma negativa - não 

tem interesse; infinitivo 

- quer terminar, ficar; 

Uso do pronome: ela. 

Modalização lógica: 

inteligente. 

Modalização 

apreciativa: muito 

inteligente. 

Modalização 

pragmática: só quer. 

professora 

―B‖ 

Antes ela era bem 

mais 

desinteressada, 

agora já melhorou 

um pouco! Se sai 

melhor até que 

algumas colegas 

dela que não 

fazem as 

atividades. 

Voz empírica, do 

autor: sequência 

avaliativa. 

3ª pessoa do singular: 

ele ou ela – (ela - 

Maria). 

Conjugação verbal: 

pretérito imperfeito do 

indicativo – era; 

particípio do passado – 

desinteressada; 

pretérito perfeito do 

indicativo – melhorou; 

presente do indicativo - 

sai; 

Uso do pronome: ela. 

3ª pessoa do plural: eles 

ou elas – (colegas - 

elas). 

Conjugação verbal: 

presente do indicativo 

na forma negativa - não 

fazem; 

Uso do substantivo: 

colegas. 

Modalização lógica: 

desinteressada. 

Modalização 

Apreciativa: era bem 

mais desinteressada. 

Modalização 

pragmática: se sai 

melhor. 

tradutora-

intérprete 

Não dá pra dizer 

que ele é 

Voz do 

personagem: ele 

3ª pessoa do singular: 

ele ou ela: ele (Tiago). 

Modalização lógica: é 

alfabetizado, às vezes. 
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Autor base para elencar as categorias de análise utilizando o ISD. 
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―D‖ analfabeto porque 

não sabe escrever 

em português, ele 

é alfabetizado, só 

que em libras! Às 

vezes tenho que 

soletrar a palavra 

em português que 

ele não sabe 

escrever 

(Tiago) – agente 

dos 

acontecimentos. 

Voz empírica, do 

autor: sequência 

avaliativa. 

Conjugação verbal: 

presente do indicativo – 

é; presente do 

indicativo na forma 

negativa - não dá, não 

sabe; infinitivo - 

escrever; 

Uso do pronome: ele. 

1ª pessoa do singular: 

eu. 

Conjugação verbal: 

presente do indicativo – 

tenho; infinitivo - dizer, 

soletrar. 

Modalização 

pragmática: porque, só 

que, tenho que. 

Modalização deôntica: 

não dá pra dizer. 

professor 

―C‖ 

Foi bom você 

acompanhar a 

solicitação do 

trabalho e agora a 

entrega, assim dá 

pra ver bem como 

é difícil pro 

professor! 

Voz empírica, do 

autor: sequência 

avaliativa. 

2ª pessoa do singular: tu 

– (você – a 

pesquisadora). 

Conjugação verbal: 

infinitivo - 

acompanhar, ver; 

presente do indicativo 

não dá, 

Uso do pronome de 

tratamento: você. 

3ª pessoa do singular: 

ele ou ela – (situação -

implícito pela frase). 

Presente na conjugação 

verbal: presente do 

indicativo - é. 

Modalização lógica: 

ver. 

Modalização 

Apreciativa: ver bem 

como é. 

Modalização 

pragmática: assim dá 

pra ver. 

 

tradutora-

intérprete 

―A‖ 

A vantagem pra 

ela é que ela não 

se distrai com 

barulho né! 

Voz empírica, do 

autor: sequência 

avaliativa. 

Voz do 

personagem: ela 

(Ana) – agente dos 

acontecimentos. 

3ª pessoa do singular: 

ele ou ela: ela (Ana). 

Conjugação verbal: 

presente do indicativo – 

é; presente do 

indicativo na forma 

negativa - não se 

distrai; 

Uso do pronome: ela. 

Modalização lógica: ela 

não se distrai. 

Modalização 

Apreciativa: vantagem. 

 

professora 

―A‖ 

Ele é muito 

querido e com ele 

não tem tempo 

ruim, tá sempre 

disposto! 

Voz do 

personagem: ele 

(Lucas) – agente 

dos 

acontecimentos. 

Voz empírica, do 

autor: sequência 

avaliativa. 

3ª pessoa do singular: 

ele ou ela: ele (Lucas). 

Conjugação verbal: 

presente do indicativo – 

é, tá; presente do 

indicativo na forma 

negativa - não tem; 

Uso do pronome: ele. 

Modalização lógica: 

querido, tá sempre 

disposto. 

Modalização 

Apreciativa: é muito 

querido. 

Fonte: A autora. 

 

Não é incomum que nossas falas sejam influenciadas por algo que acreditamos, isso 

está é presente nos discursos dos participantes, como no caso da fala da tradutora-intérprete 

―A‖: ―Ele não se reconhece‖, ou seja, sua fala é influenciada por sua crença em que Pedro não 

se reconheceria como surdo, com isso ela reproduz esse pensamento por meio dessa 

verbalização. Esse é apenas um dos casos apontado dentro das análises acima, e o Quadro 10 

auxilia nessa compreensão sobre o ponto de referência, ou o sujeito da fala, do discurso como 
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é possível ver nas análises anteriores feitas sobre os discursos dos acompanhantes dos alunos, 

professores e tradutores-intérpretes. 

 

4.2 A PALAVRA DOS PARTICIPANTES POR MEIO DO QUESTIONÁRIO 

 

Nesta seção apresentamos a análise das respostas do questionário aplicado aos 

participantes da pesquisa. O questionário continha 10 questões fechadas e estruturadas, de 

modo que as três primeiras questões eram relacionadas às experiências e gosto pela a língua 

inglesa; as questões 4, 5 e 8 relacionadas ao nível de conhecimento e de dificuldades; as 

questões 6 e 7 relacionadas à aprendizagem; e por fim, as questões 9 e 10 relacionadas à 

importância da língua inglesa e suas inter-relações com as línguas de sinais. Para síntese do 

questionário foi elaborado o Quadro 11
74

 com todas as perguntas e todas as respostas dos 

participantes. 

É importante ressaltar que as respostas dos participantes foram transcritas exatamente 

como se encontram no questionário respondido por cada um dos participantes. Além disso, 

cabe salientar que o participante Lucas sinalizava o que gostaria de marcar em suas respostas 

e por suas limitações físicas, quem transcrevia as respostas para o questionário era a tradutora-

intérprete ―E‖. 

 

Quadro 11 - Questionário Aplicado e Respostas 

PERGUNTAS Respostas do Aluno 

Pedro Lucas Tiago Maria Ana 

1 Você tem 

contato com a 

língua inglesa 

―Ué, na sala de 

aula‖ 

―Em filmes, 

algumas 

reportagens no 

face...inglês 

escrito.‖ 

―Escola‖ ―Só no 

colégio‖ 

―Ceebja 2º ano 

Ensino Médio‖ 

2 Gosta da 

disciplina língua 

inglesa na 

escola? Porquê? 

SIM. 

―mais fácil de se 

aprender.‖ 

NÃO. 

―Difícil‖ 

NÃO. 

―Por ser 

uma terceira 

língua acaba 

sendo muito 

difícil 

assimilar.‖ 

NÃO. 

―Porque é 

difícil.‖ 

SIM. 

―Parecida com 

libras.‖ 
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O Quadro 11 contém as questões do questionário aplicado aos alunos participantes. O questionário se encontra 

no Apêndice D na página 167. 
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3 Você faz ou 

fez curo de 

inglês fora da 

escola? Se sim, 

há quanto tempo 

você estuda 

inglês? 

NÃO. NÃO. NÃO. NÃO. NÃO. 

4 Você tem 

dificuldades 

para aprender 

inglês? Se sim, 

quais? 

MAIS OU 

MENOS. 

―Porque a fala é 

meio distorcida.‖ 

SIM. 

―Principalmente 

por não ouvir.‖ 

SIM. 

―Por tanta 

diferente.‖ 

SIM. 

―Difícil 

porque livra 

diferentes.‖ 

SIM. 

―Interpretação 

textos longos.‖ 

5 Você saberia 

dizer porque 

tem essas 

dificuldades? 

NÃO. NÃO. NÃO. NÃO. NÃO. 

6 Saber libras 

influencia no 

aprendizado de 

inglês? Por quê? 

NÃO. EM BRANCO. NÃO. 

 

SIM. 

―Atividade 

muito 

difícil.‖ 

SIM. 

Porque é uma 

terceira língua. 

7 O que poderia 

ajudar no seu 

aprendizado de 

língua inglesa, 

com relação à: 

material 

didático; forma 

de ensinar; 

ambiente/ 

contexto de 

estudo? 

Material 

didático: ―Livros 

com imagens.‖ 

Forma de 

ensinar: 

―brincando :P / 

lúdico.‖ 

Ambiente/ 

contexto de 

estudo: ―Sala de 

aula.‖. 

Material didático: 

―tecnologia 

(computador).‖ 

Forma de ensinar: 

―Com figuras pois 

somos visuais.‖ 

Ambiente/ 

contexto de 

estudo: 

―a sala com mais 

recursos visuais.‖ 

 

Material 

didático: 

EM 

BRANCO. 

Forma de 

ensinar: 

―quadro 

escola.‖ 

Ambiente/ 

contexto de 

estudo: ―não 

ajuda.‖ 

Material 

didático: 

―Usar mais 

imagem.‖ 

Forma de 

ensinar: EM 

BRANCO. 

Ambiente/ 

contexto de 

estudo: EM 

BRANCO. 

Material 

didático: 

―Dicionário 

trilíngue de 

libras.‖ 

Forma de 

ensinar: ―Aqui 

Ceebja não 

precisa mudar.‖. 

Ambiente/ 

contexto de 

ensino: ―Não.‖. 

8 Como você 

avalia o seu 

conhecimento 

em inglês? 

―Médio, 

absolutamente 

pouco.‖ 

―Bem pouco. Mais 

o básico (animais, 

frutas, 

números...)‖ 

―Mais ou 

menos.‖ 

―Pouco.‖ ―Médio.‖ 

9 Você acha 

importante saber 

inglês? Por quê? 

―Saber a 

comunicação obs 

jogos, o uso na 

internet.‖ 

―Sim, muito 

importante. Para 

estudar, uma 

profissão melhor e 

até um 

conhecimento à 

mais.‖ 

―Não. Vida 

não muda 

nada.‖ 

―Sim porque 

trabalho 

precisa.‖ 

―Acredito que 

sim não sei 

explicar o pq.‖ 

10 Você 

conhece alguma 

Língua de 

Sinais que não 

seja a 

Brasileira? Se 

sim, Qual? 

Conhece a ASL 

(Língua de 

Sinais 

Americana)? 

NÃO. NÃO. SIM. SIM. 

―Alguns sinais.‖ 

SIM. SIM. NÃO. NÃO. NÃO. NÃO. 

Fonte: A autora. 
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A análise, aqui, irá abordar as respostas dos participantes ao questionário aplicado, 

estabelecendo um perfil mais claro entre os participantes e a visão que apontam sobre o 

aprendizado de língua inglesa em suas experiências, com base nos conceitos teóricos e legais 

discutidos no Capítulo II. É importante ainda ressaltar que as respostas dos participantes 

foram transcritas exatamente como se encontra no questionário respondido por cada um dos 

participantes. Além disso, cabe salientar que o participante Lucas sinalizava o que gostaria em 

suas respostas, mas por suas limitações físicas, quem transcrevia as respostas para o 

questionário era a tradutora-intérprete ―E‖. 

As respostas das questões (1 e 3), registradas no Quadro 11 apresentado anteriormente,  

revelam que, nem um dos cinco participantes fez algum tipo de curso de língua inglesa e que 

o maior contato com essa língua era na escola em que estudam, com exceção de Lucas que 

aponta ter assistido filmes e reportagens. 

Na questão (2) correspondente a gostar da língua inglesa, também identificamos a voz 

empírica dos participantes em suas afirmações. Dentre os cinco participantes, apenas Pedro e 

Ana dizem gostar de inglês, enquanto que Lucas, Tiago e Maria não gostam. Todos de uma 

forma ou de outra consideram a língua inglesa difícil e deixam implícito em suas respostas 

essa dificuldade. Para Pedro, ―a fala é meio distorcida‖, Lucas responde o óbvio: 

―principalmente por não ouvir‖, Tiago afirma: ―por tanta diferente‖, Maria expressa que é 

―porque libras é diferente‖ e Ana registra na resposta que é devida à ―interpretação textos 

longos‖. De onde podemos inferir que talvez para Maria possa haver uma grande dificuldade 

na transposição/tradução da língua inglesa para o português e em seguida para libras. Já na 

resposta de Ana a essa questão indica que a interpretação de textos longos exige maior esforço 

por parte do leitor. Isso também parece sugerir que o ensino-aprendizagem de inglês na escola 

seria facilitado caso os professores atribuíssem textos mais curtos para os alunos lerem. 

Apesar das inferências que pudemos fazer sobre as dificuldades dos alunos surdos com 

relação ao aprendizado de língua inglesa (referente à questão (4)), ao serem perguntados sobre 

isso na questão (5), todos afirmaram não saber as razões pelas quais esse aprendizado lhes é 

difícil. Tal fato pode sugerir o não entendimento da questão. Já, quanto a questão (6) 

correspondente à influência de libras na aprendizagem de inglês, apenas Maria e Ana 

responderam que saber libras influencia nesse processo de ensino-aprendizagem.  

A questão (6) correspondente à influência de libras na aprendizagem de inglês, apenas 

Maria e Ana responderam que saber libras influencia nesse processo de ensino-aprendizagem. 

Quando questionados sobre o que poderia ajudar no aprendizado de inglês (questão (7)), 

todos, sem exceção, fazem indicações de práticas pedagógicas, ou de materiais, que acreditam 
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auxiliar ou até facilitar o aprendizado de inglês. Dos cinco, três apontam as questões visuais, 

―Livros com imagens‖; ―Com figuras pois somos visuais‖; ―Usar mais imagem‖; e um dos 

participantes ainda coloca ―Dicionário trilíngue de libras
75

‖. Isso mostra que o material 

didático utilizado em sala de aula, não é de forma alguma, um material adaptado para os 

alunos surdos, que possuem expressiva necessidade de apoio visual. Ana e Lucas já estudam 

com um material adaptado, porém para Lucas ainda há outros métodos que poderiam ser 

abordados Lucas chama a atenção para o uso de ―tecnologia (computador)‖ e material 

didático, ―Com figuras pois somos visuais‖ e ―a sala com mais recursos visuais.‖. Isso 

demonstra que, as características visuais são ressaltadas com ênfase pelos alunos, o que 

aponta que apesar de Lucas já ter acesso a um material adaptado, ainda lhe deixa lacunas 

nesse aspecto. 

A autora Campell (2016) aponta para essas questões, pois muitas vezes as estratégias 

adotadas para o trabalho com os alunos surdos são as mesmas que se adotam para o trabalho 

com os alunos ouvintes, ressaltando que:  

  
São necessárias diferenças nos métodos ou nas estratégias educativas, já que a 

informação do aluno ouvinte pode captar espontaneamente em razão das 

características da comunicação oral da leitura e da escrita na aula não é a mesma que 

os alunos surdos conseguem perceber e, muitas vezes, precisam ser preparados de 

forma que possam recebê-la, compreendê-la e assimilá-la. (CAMPBELL, 2016, 

p.104). 

 

Ou seja, nas aulas de língua inglesa com alunos surdos, é preciso que de alguma forma 

haja um trabalho diferenciado, para existir a possibilidade de esse aluno conseguir captar o 

conteúdo, e, além disso, se interessar por ele. Uma das maiores necessidades apresentadas 

pelos participantes da pesquisa é o trabalho com as questões visuais como apoio em sala de 

aula, como pudemos perceber em suas respostas. 

Outro ponto relevante evidenciado nas respostas dos participantes à questão (8), é que 

nem um deles avalia o seu conhecimento em inglês como um conhecimento de alto nível. 

Todos o avaliam de nível médio ou inferior. Pedro em sua resposta afirma: ―Médio, 

absolutamente pouco.‖. Ao rememorarmos a forma como ele respondeu, é possível 

compreender melhor sua frase. No momento em que Pedro respondia as questões do 

questionário ele também olhava por alguns instantes o restante da sala. Era possível perceber 

que Pedro analisava seus colegas antes de responder as questões, sendo assim seria possível 

que sua resposta esteja ligada com a avaliação feita dos colegas. Portanto, o ―médio‖ seria em 
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O dicionário trilíngue de libras é um dicionário que possui de A-Z dividido em três volumes que contem a 

tradução das palavras para o modo gesto-visual em libras e também para o inglês. 
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comparação aos seus colegas, conforme o desempenho que ele crê que seus colegas possuem, 

e avalia que nesse contexto ele seria de nível médio em conhecimento da língua inglesa, 

porém ―absolutamente pouco‖ se ele se colocasse fora desse contexto. De modo que mesmo 

sendo ―médio‖ em seu desempenho escolar, seu conhecimento seria ―absolutamente pouco‖ 

caso fosse colocado à prova em um contexto de interação com um nativo falante de inglês. 

Essa é uma das possíveis compreensões ao analisarmos: contexto do indivíduo, adicionado ao 

momento da aplicação do questionário e às atitudes avaliativas desse participante. 

Parece ser viável dizer ainda que, apesar de apenas dois alunos participantes da 

pesquisa afirmarem que gostam da língua inglesa, apenas um não acha que o seu aprendizado 

seja relevante para suas vidas. Ou seja, apesar de não gostarem da língua, quatro deles 

reconhecem que há uma importância considerável no aprendizado de língua inglesa e que isso 

teria significativa valia, mesmo que para alguns, como Ana que ao dizer: ―Acredito que sim 

não sei explicar o pq‖, não consegue identificar a razão que torna a língua inglesa importante 

em seu aprendizado, mas identifica que é importante.  

Isso mostra o quão abrangente pode ser o trabalho do professor ao guiar o aluno a 

encontrar uma razão que o leve a ter interesse pelo estudo da língua inglesa. Mas para 

alcançar esse alvo, professor e aluno precisam caminhar juntos, pois o professor irá guiar seus 

alunos pela jornada do conhecimento, conforme as crenças que possui em relação ao 

desenvolvimento de uma língua. Barcelos (2007) afirma que, é preciso partir de um 

conhecimento prévio do aluno, pois as crenças que o professor possui sobre a eficácia ou não 

do seu trabalho, podem modificar o andamento de suas aulas. Ainda segundo Barcelos (2007), 

todo sujeito é constituído de crenças centrais e crenças periféricas. As crenças periféricas se 

constituem de verdades que se estabeleceram como sólidas dentro do nosso consciente e 

inconsciente. 

Desse modo, Barcelos (2007) aponta que um caminho interessante para o trabalho é 

sempre partir das crenças periféricas dos alunos para conseguir acessar as crenças centrais. Se 

o aluno possui uma crença relacionada sobre a língua inglesa, sobre ser relevante ou não ser 

relevante, cabe ao professor encaminhar o aluno para um questionamento que o leve a 

construir certezas relacionadas a essa aprendizagem. Porém, se além do aluno já possuir 

crenças como Tiago que afirma que o inglês ―Não. Vida não muda nada.‖, que não é 

relevante, isso se confirmará, caso haja um trabalho por parte do professor que não o leve a 

questionar essa crença. Por outro lado, o professor só irá trabalhar dessa forma se também 

tiver uma crença de que é possível a eficácia do ensino de LI na rede pública, ou para alunos 
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surdos, e a partir dessa crença, o professor possa levar o aluno a refletir sobre a importância 

da LI.  

Barcelos (2007) também discute a importância da historicidade nas relações de ensino 

e ideologia
76

. Para ela, é necessário pensarmos na maneira como aplicamos tais relações 

dentro das práticas de ensino utilizadas em sala de aula, para que sejam adaptadas ao contexto 

histórico-social dos alunos. Barcelos (2007, p. 115) ainda afirma que ―a mudança seria um 

momento de caos, pois abala nossas convicções mais profundas, verdades que até então se 

acreditavam serem inquestionáveis. Começa a questionar o familiar, que passa a se tornar 

desconhecido (inicialmente)‖. Assim, quando uma segunda língua é inserida no processo de 

ensino e aprendizagem, é necessário pensar no contexto dos sujeitos envolvidos, pois certo 

caos se inicia. Consequentemente, o mesmo ocorrerá quando uma terceira língua for inserida 

no processo de ensino aprendizagem. 

Deste modo, devem-se levar em consideração os contextos sociais, geográficos e 

históricos dos alunos. Caso contrário, o aluno poderá ser levado a concretizar crenças sobre 

a não necessidade do aprendizado de uma nova língua, como a LI, o que tornaria a frase de 

Tiago ―Não. Vida não muda nada‖ a se alastrar dentro do contexto escolar, não apenas para 

alunos surdos, mas também para alunos ouvintes, pois todo aluno em seu processo de 

aprendizagem precisa conceber uma razão para estudar um determinado conteúdo curricular 

e estabelecer ligações com sua vida cotidiana, para que assim esse  estudo se torne 

significativo. 

Os PCN reconhecem que, ―possivelmente, essa grande maioria não sente nenhuma 

necessidade ou desejo de se comunicar em língua estrangeira e a percepção de uma 

necessidade futura é por demais remota‖ (BRASIL, 1998, p.65). Neste sentido, cabe ao 

professor de língua estrangeira mostrar uma nova visão ao aluno, mas para isso, ele mesmo 

precisa despir-se de todos os conceitos que carrega consigo em relação a não eficácia, ou a 

não importância da LI para alunos surdos ou mesmo para alunos da rede pública como um 

todo, e deixar que a relação dia-a-dia entre aluno e professor forneçam elementos que levem 

a uma reflexão sobre o uso concreto da LI para esses alunos. Assim, o professor junto com o 

aluno criará um novo horizonte e novas crenças relacionadas ao ensino de LI. 

Um exemplo que poderia incentivar o aluno surdo a ter um interesse maior sobre o 

aprendizado de LI, é a indicação de que existe uma língua de sinais para cada país, não 

seria necessário que o professor se tornasse um expert no assunto, mas a mera alusão ao 
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Aqui, compreende-se ideologia como um conjunto de convicções filosóficas, sociais, políticas, ou quaisquer 

outras que um determinado sujeito ou grupo social possa possuir, sobre um ou mais assuntos. 
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conhecimento de algo relacionado ao universo surdo, fazendo com que ele se sinta incluído 

de alguma forma. Por exemplo, para a correlação com a LI, poderia ser indicado às 

questões sobre a Língua Americana de Sinais, doravante ASL. Trabalhos relacionados às 

curiosidades do uso da ALS e a sua relação com a LI, com a libras e até com o português, 

seriam interessantes, estimulariam o aluno surdo, e ainda, enriqueceria o leque de 

conhecimento dos alunos ouvintes, para que os laços da socialização fosse estreitados entre 

colegas em sala de aula, promovendo uma interação impulsionadora para melhorias. 

Não cabe aqui, nos aprofundarmos no estudo sobre a ASL, pois esse não é o foco 

principal desta pesquisa. Porém, é válido lembrar que para o aluno surdo o conhecimento de 

ALS o tornaria sujeito integrante de uma vivência que os demais alunos ouvintes também 

possuem: o contato com uma língua estrangeira em sua totalidade significativa. 

Dos participantes da pesquisa apenas dois alunos, Lucas e Tiago, tem conhecimentos 

superficiais sobre a ASL, os demais alunos, não conhecem outras línguas de sinais, portanto 

também não conhecem a ASL. Como mencionado, seria possível que o conhecimento sobre 

a ALS criasse um vínculo maior entre os alunos e a LI. O incentivo ao conhecimento de uma 

nova língua poderia estimular interação social entre os alunos ouvintes e os alunos surdos. 

Isso seria de suma importância para a integração
77

 do aluno surdo em seu contexto escolar, 

como Campbell (2016, p. 106 – destaque da pesquisadora) destaca: 

 

A integração social envolve a interação, a assimilação e a aceitação de maneira que 

o deficiente auditivo sinta-se parte do grupo naturalmente, supõe o estabelecimento 

das relações entre os deficientes auditivos e os demais alunos e não se confunde com 

a mera presença física da criança deficiente auditiva no grupo de criança ouvintes. 

 

Criar meios para que haja interação entre alunos ouvintes e aluno surdo faz parte de 

criar um processo inclusivo efetivo. Tal fato não é constatado em muito dos casos dos 

participantes desta pesquisa, pois de todos os cinco participantes, apenas Maria conseguia 

interagir livremente com seus colegas, criando laços, como analisado no Quadro 5
78

 no item 

4.1.3 deste capítulo, em que a interação seria entendida como elemento impulsionador para o 

desenvolvimento de Maria. Os demais participantes da pesquisa, infelizmente aparecem com 

a ‗mera presença física‘ em seus contextos, pois não há uma interação com os demais 

colegas que os impulsione em seus desenvolvimentos. 

Portanto, não basta propor trabalhos em grupos ou em duplas, é preciso assegurar que 

os alunos conheçam as vivências um do outro, pois sabemos que o contexto surdo tem 

                                                 
77

Segundo o dicionário Michaelis, compreende-se integração com o sentido de ação, processo ou resultado de 

assimilar completamente os indivíduos no seio de uma comunidade ou em um contexto. 
78

Página 92. 
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muitos atravessamentos do contexto ouvintista, mas quanto do contexto surdo é acessado 

pelos ouvintes em seu contexto? A resposta é clara, sem interação, não há como estabelecer 

um conhecimento profundo sobre a vivência do sujeito surdo. 

Por fim, o que podemos afirmar é que, os participantes da pesquisa ao responderem o 

questionário da pesquisa apontam suas necessidades, e que em consonância com as 

observações das aulas, é possível ver que essas necessidades nem sempre são 

cuidadosamente observadas pelos demais indivíduos que compõe o dia-a-dia do aluno surdo 

em uma sala de aula regular inclusiva: colegas ouvintes, professor, tradutor-intérprete, e até 

mesmo, gestão escolar, tendo em vista que é algo que não permeia apenas a sala de aula, mas 

todo o contexto escolar. 

Finda a discussão a partir da interpretação das respostas dos participantes 

apresentadas no Quadro 11, passamos para a interpretação de algumas respostas das questões 

que nos permitem analisar como as respostas dos participantes foram construídas 

linguisticamente. Tal análise, por sua vez, nos permite compreender os significados que 

podem estar por trás das construções discursivas dos participantes desta pesquisa. 

Nesse sentido, é importante enfatizar que ao analisarmos as respostas dos participantes 

às questões em geral sob as categorias elencadas de voz do participante, índice de pessoa e 

tipo de modalização, observamos a presença da voz empírica dos participantes. 

Obviamente essa voz, às vezes seguida de avaliações, às vezes não, predomina nas respostas 

dos participantes, informando o grau de veracidade dos fatos.  

Com relação ao índice de pessoa, não nos é possível realizar uma análise clara e 

específica uma vez que as respostas das questões (1), (2), (3), (4), (5), (6) e (10) requerem 

―sim‖ ou ―não‖ e não um posicionamento mais próximo ou mais distante dos sujeitos com 

relação ao objeto da resposta. Nos casos que há algo a mais nas respostas dessas questões, as 

informações indicam um lugar ou uma língua, por exemplo. Já as respostas das questões (7) e 

(9) permitem análise nessa categoria.  A resposta de Lucas à questão (7): ―O que poderia 

ajudar no seu aprendizado de língua inglesa, com relação à: material didático; forma de 

ensinar; ambiente/ contexto de estudos?‖. Com relação ao material didático e formas de 

ensinar, ele responde ―Com figuras pois somos visuais.‖ , mostrando-se incluso no contexto 

de ensino, uma vez que somos na 1ª pessoa do plural sugere tanto que os ouvintes quanto os 

surdos são visuais.  Já para a questão (9): ―Você acha importante saber inglês? Por quê?‖, 

nas respostas de Pedro e Lucas, os verbos se encontram no infinitivo (saber a comunicação, 

para estudar, respectivamente) indicando imparcialidade. Porém nas respostas de Tiago e 

Maria, encontramos respostas cujos verbos estão flexionados na 3ª pessoa do singular. Na 
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resposta de Tiago ―Vida não muda nada.‖, e na resposta de Maria ―porque trabalho precisa‖.  

Em ambas as respostas há um deslocamento da responsabilidade do participante na 

resposta da questão para uma terceira instância, não mais o sujeito da pergunta, mas ―a vida‖ 

e ―o trabalho‖. Apenas Ana responde a questão impondo coerência entre o sujeito da 

pergunta e sujeito da resposta ao dizer ―Acredito que sim não sei explicar o pq.‖ Ela usa o 

verbo na 1ª pessoa do singular, mostrando-se discursivamente implicada na situação de 

comunicação, porém não compreendendo o real sentido quanto à finalidade do conhecimento 

de língua inglesa para ela. 

Ademais, com relação a categoria modalizações, destacamos algumas evidências de 

modalizações lógicas, apreciativas e deônticas, presentes, principalmente, em algumas das 

respostas das questões (8 e 9). Retomando a questão (8) ―Como você avalia o seu 

conhecimento em inglês?‖, todos os participantes respondem de uma forma lógica (exemplo: 

Pedro: ―médio, absolutamente pouco‖, Lucas: ―Bem pouco‖, Tiago ―mais ou menos‖, Maria 

―Um pouco‖ e Ana: ―Médio‖), uma vez que expressam-se discursivamente mostrando certeza 

do fato enunciado, como também incerteza no caso de Maria. 

Na questão (9) ―Você acha importante saber inglês? Por quê?‖, Tiago utiliza-se da 

modalização apreciativa ao evidenciar em sua resposta, bastante subjetiva, um juízo de valor 

sobre o fato enunciado como negativo ao dizer: ―Não. Vida não muda nada‖. Já na resposta 

de Ana temos o verbo usado em 1ª pessoa do singular ―acredito‖, seguido de ―sim‖, indicando 

uma modalização lógica significando que para Ana é fato certo a importância do 

conhecimento de inglês, porém ao dizer que não sabe explicar porque é importante saber a 

língua se constitui em um fato incerto. Outro destaque importante refere-se à modalização 

deôntica presente na resposta de Maria ―Sim, porque trabalho precisa‖, uma vez que Maria 

apresenta o fato enunciado como socialmente necessário. 

Por fim, a análise interpretativa-discursiva, como um todo, também aponta para uma 

lacuna e grande demanda social para o ensino-aprendizagem de língua inglesa para o sujeito 

surdo se considerarmos que a maioria dos participantes desta pesquisa não frequenta ou 

frequentou cursos de idiomas, não sabem explicar suas dificuldades com relação a língua 

inglesa e não conhecem ou ouviram falar da Língua Americana de Sinais. 

Sendo assim, é possível ver que há uma relação direta entre o que foi respondido no 

questionário e o observado em sala de aula. O questionário analisado acima foi uma forma 

de exemplificar essa relação, uma vez que os participantes ao responderem o questionário 

puderem, de forma escrita, pontuar a visão que possuíam sobre o seu contexto de ensino-

aprendizagem em sala de aula. 
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Desse modo, se compararmos as análises apresentadas nesta seção é possível, não 

apenas estabelecer um perfil dos participantes, mas visualizar que suas experiências 

cotidianas, as quais foram descritas no item 4.1 deste capítulo, influenciam diretamente na 

construção dialógica das respostas dos participantes ao questionário aplicado.  

 

4.3 CRUZAMENTO DOS DADOS 

 

Neste item do estudo é possível compreender mais concretamente de que forma os 

dados das observações de aulas (seção 4.1) e o questionário aplicado aos participantes (seção 

4.2) se conectam, de modo a estabelecer um parâmetro mais visível sobre a vivência escolar 

dos alunos surdos da rede estadual no município de Pato Branco - Paraná. 

Sendo assim, unindo os dados, podemos afirmar que dos cinco participantes, todos 

possuem dificuldades apresentadas em níveis diferentes. Dessas dificuldades, quatro 

participantes apresentam a não interação social com os demais alunos, confirmando assim 

apenas a sua presença inclusiva percebido como simplório estado corpóreo. Entre as demais 

dificuldades, todos apresentaram dificuldades para interpretações de enunciados de exercícios 

criados ou de exercícios prontos presentes no livro didático, de forma que todos os 

participantes apontam que as questões visuais em materiais adaptados poderiam auxiliar no 

desenvolvimento de conhecimento da LI. Apesar de todos apontarem recursos, que acreditam 

que possa auxiliar, nem um dos participantes consegue identificar claramente a razão de suas 

dificuldades. 

Acreditamos que, as dificuldades apresentadas referem-se, em geral, a soma de fatores 

ligados à interação, às práticas pedagógicas utilizadas para trabalho dos conteúdos 

curriculares, ao contexto em que o aluno está inserido, as questões de reconhecimento 

identitário, dentre tantos outros fatores. Portanto, pode ser que não seja possível aos alunos 

apontarem uma única razão de suas dificuldades, pois não há uma, há várias razões que os 

levam a ter dificuldades no aprendizado de LI. Posto de outra forma, talvez os participantes 

não conseguem ver com clareza todas essas razões para terem dificuldades, o que pode fazê-

los crer que não há razão para as dificuldades que possuem. 

Há ainda o fato de que dos cinco participantes da pesquisa, apenas dois assumem 

gostar da LI, e são dois participantes que não tiveram interação com os demais colegas, Ana e 

Pedro, enquanto Maria que teve interação com os demais colegas, não gosta de LI. Isso 

aponta que a interação é um fator relevante, mas não fundamental para o estabelecimento de 

um vínculo do sujeito com a língua que estuda. Apesar disso, apenas Tiago não vê relevância 
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no aprendizado de LI. Os demais participantes: Pedro, Maria, Lucas e Ana consideram que o 

aprendizado dessa língua é importante. Detalhando, Maria e Lucas, apesar de não gostarem da 

língua, a reconhecem como um instrumento de necessidade para o mundo globalizado, pois 

utilizam frases como ―trabalho precisa‖ e ―Para estudar, uma profissão melhor e até o 

conhecimento a mais‖, o que nos mostra pelo verbo ―precisa‖ e pelos adjetivos ―melhor‖ e ―a 

mais‖, que é algo presente e necessário para a vida profissional. 

É possível compreender, também, que as dificuldades ligadas às questões visuais 

apontadas no questionário pelos alunos são constatadas nos momentos de dificuldades de 

interpretação de textos e de enunciados em sala de aula, ou até para a visualização e 

compreensão de verbos no inglês, casos em que se houvessem figuras ilustrativas, ou imagens 

relacionadas aos conteúdos, facilitariam a assimilação para o aluno surdo. 

Outro ponto relevante, é que Maria teve uma facilidade maior de compreensão de LI 

nos momentos em que estava realizando trabalhos em grupo, apesar das dificuldades visuais 

que os conteúdos apresentavam. Dos cinco participantes da pesquisa, três participantes 

tiveram por parte do professor o incentivo para trabalhos em grupos ou duplas, mas apenas 

Maria teve efetividade nessas práticas adotadas pelo professor, o que não foi o caso de Pedro, 

que não interagiu como colega com quem sentou, e de Tiago que permaneceu quase duas 

aulas sem atividade alguma e sozinho. 

O segundo dado interessante, é o fato de apesar de Maria ter tido uma efetividade de 

aprendizagem boa, por meio da interação social com os colegas de turma, ela considera seu 

nível de conhecimento em LI ―Mais ou menos‖, assim como Pedro e Ana, que apresentaram 

um nível médio, segundo seus pontos de vista. Porém, nem um dos participantes considerou 

seu nível de conhecimento em LI acima de médio. Tiago e Lucas se situaram no nível de 

pouco relativo ao básico. 

É possível ainda considerarmos que, como nem um dos cinco participantes jamais teve 

contato com a LI em cursos de idiomas, seus conhecimentos limitam-se apenas ao contato que 

possuem na escola e em programas de TV, ou jogos. Isso pode, também, influenciar 

diretamente na relevância que os alunos acreditam que a língua inglesa possui nas suas vidas e 

na percepção que os participantes possuem sobre seus níveis de conhecimento em LI. 

Por fim, é possível concluir que, a palavra que nos envolve não é apenas a palavra 

pronunciada, mas também a palavra não pronunciada, como o olhar, o gesto, a expressão 

facial, a expressão corporal, o todo, pois tudo faz parte do enunciado que nos envolve. E 

como afirmam Santos e Paulino (2006, p. 41), ―[...] a inclusão educacional é um processo 

ainda a ser construído [..]‖, e que, como pudemos ver, envolve muitas questões relevantes que 
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permeiam esse processo educacional, e que nem uma delas pode ser negligenciada. É de suma 

importância compreendermos que nada pode ser analisado fora de um contexto, sem 

considerar as palavras não pronunciadas e as pronunciadas que circundam a educação 

inclusiva, seja no município de Pato Branco – Paraná, ou seja em qualquer outro lugar.  

Não ver o contexto como um todo, é tornar invisível os fatores formadores de uma 

trama de enunciados. Sendo assim, é importante lembrar que as análises aqui apresentadas 

referem-se ao ponto de vista desta pesquisadora, diante de uma vastidão inesgotável de 

significações de possíveis olhares.  
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CAPÍTULO V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Eu me pergunto se certo número de temas da 

filosofia não vieram responder a esses jogos 

de limitações e de exclusões e, talvez também, 

reforça-los. - Michel Foucault, 2014, p. 5 

   

Foi com inquietação que a pesquisa começou, pois olhamos para um cenário 

complexo, o qual precisa urgentemente ser compreendido. Como Foucault (2014) menciona, é 

possível que algumas filosofias adotadas em nossa sociedade, não apenas expliquem as 

exclusões, mas às reforcem, mesmo que de formas discretas com subterfúgios aceitáveis e 

invisíveis aos olhares mais superficiais. Isso não quer dizer que os preconceitos e exclusões 

não estejam presentes, não quer dizer que não existam, pode ser apenas que tenham sido 

naturalizados
79

, transformados em assuntos corriqueiros do dia-a-dia, colocados como 

acontecimentos ‗normais‘. 

Desse modo, a finalidade deste capítulo é retomar as respostas das perguntas desta 

pesquisa obtidas por meio da análise dos dados, além de pontuar questões relevantes do 

estudo. Para isso, o capítulo se subdivide do seguinte modo: 5.1 Síntese da pesquisa; 5.2 

Perguntas de pesquisa e respostas; 5.3 Limitações e expectativas futuras; 5.4 Implicações 

pedagógicas; e 1.5 Desfecho. 

 

5.1 SÍNTESE DA PESQUISA 

 

O objetivo maior da pesquisa foi mapear o ensino de língua inglesa para alunos surdos 

no município de Pato Branco – Paraná. Tal objetivo surgiu da inquietação pela vivência do 

aluno surdo em uma sala de aula de pública que se denomina regular. 

A pesquisa foi estruturada em cinco capítulos: Capítulo I com a introdução, que 

contextualiza o surgimento do interesse pelo tema da pesquisa, e, as implicações que 

envolvem o estudo; Capítulo II com a fundamentação teórica, que dá base investigativa para a 

pauta escolhida para mapeamento; Capítulo III com a metodologia, que estrutura os 

procedimentos da pesquisa e a sua análise; Capítulo IV com a análise dos dados gerados, 

pontuando as observações em sala de aula, o questionário aplicado e o cruzamento entre 

ambos, e; por fim, o presente capítulo, Capítulo V no qual as perguntas que embasam a 

                                                 
79

Compreende-se aqui o verbo naturalizar com seu sentido de tornar normal, e esse tornar normal é 

compreendido como ajustar algo não aceitável socialmente, para moldes daquilo eu é aceitável pelo padrão da 

sociedade. 
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pesquisa são apresentadas com suas respostas obtidas pelos resultados da análise, além de 

apontar reflexões que também são necessárias, mas que, talvez, extrapolem os limites da 

pesquisa. 

 

5.2 PERGUNTAS DE PESQUISA E RESPOSTAS 

 

Passamos à retomada das perguntas da pesquisa, bem como as respostas que foram 

obtidas por meio da análise dos dados, de modo que ao final, a pergunta que trouxe a 

inquietação e motivou o objetivo principal da temática desse estudo, ―Como está acontecendo 

o processo de ensino para alunos surdos no município de Pato Branco – Paraná?‖, possa ser 

respondida.  

 

5.2.1 A - Objetivo Específico e Respectiva Pergunta e Resposta 

 

Com vista a atingir o primeiro objetivo específico de pesquisa: Identificar as práticas 

utilizadas no processo de ensino-aprendizagem de Língua Inglesa de alunos surdos inclusos 

nos Ensinos Fundamental II e Médio de Pato Branco; norteamos esta investigação a partir da 

seguinte pergunta: Quais práticas pedagógicas são aplicadas no ensino aprendizagem de 

língua inglesa para alunos surdos nas escolas regulares de Ensino Fundamental II e de 

Ensino Médio de Pato Branco? 

A análise da observação em sala de aula durante o período da presente pesquisa nos 

permite dizer que as práticas pedagógicas aplicadas ao ensino de inglês, para alunos surdos, 

referem-se a explicações quase que integralmente orais, pouquíssimo uso do quadro como 

apoio ou uso para explicações, trabalhos em grupo, em duplas, interpretação de textos, trechos 

de filmes ou filmes completos, atividades com ilustrações, livro didático como apoio, material 

extra como apoio e explicações orais. Dessa forma, as práticas pedagógicas alcançam um 

leque muito variado, porém, em alguns momentos, as aplicações dessas práticas parecem 

incompatíveis com as necessidades dos alunos surdos. 

 

5.2.2 B – Objetivo Específico e Respectiva Pergunta e Resposta 

 

Seguindo o objetivo específico: Interpretar as relações teórico-práticas da 

implementação das políticas educacionais inclusivas na educação regular nos Ensinos 

Fundamental II e Médio de Pato Branco; e a sua pergunta equivalente: O que as práticas 
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pedagógicas observadas revelam acerca de suas relações teórico-práticas da 

implementação das políticas educacionais inclusivas? Há lacunas? 

Nossa análise aponta que os professores buscam trabalho com práticas pedagógicas 

variadas que permitam a interação dos alunos, porém, faltam-lhes alguns olhares mais 

intensos voltados para os pequenos detalhes, pois há maneiras para incentivar os alunos, como 

o trabalho em grupo presenciado pela pesquisadora em alguns momentos de observação, 

porém como já mencionando anteriormente
80

, esse trabalho não é proveitoso se todos os 

alunos não fizeram parte das atividades, e quando dizemos todos, estamos falando de surdos e 

ouvintes formando grupos e duplas, juntos, sem que haja isolamento de nem um único aluno 

nessas ocasiões. 

Portanto, a resposta a que chagamos é a de que os professores estão procurando 

práticas que auxiliem seus alunos no processo de ensino-aprendizagem, mas estas não são 

diretamente vantajosas para os alunos surdos. Ou seja, eles estão legalmente apoiados em suas 

práticas, porém essas abordagens não abrangem, de fato, as necessidades dos alunos. Isso 

significa que está ocorrendo um processo de implementação das políticas educacionais 

inclusivas previstas pelas leis
81

, mas que ainda deixa muitas lacunas entre o que é transmitido 

pelo professor e o que é apreendido pelo aluno, assim como também lacunas sobre o que está 

posto na legislação e na aplicação efetiva que prevê, por falta de sensibilidade para as 

minúcias que a inclusão exige. 

 

5.2.3 C – Objetivo Específico e Respectiva Pergunta e Resposta 

 

Seguindo o objetivo específico: Detectar e analisar elementos que os alunos surdos 

considerem essenciais para o seu ensino-aprendizagem de língua inglesa; e a pergunta 

correspondente para alcançar esse objetivo: Por meio do mapeamento realizado, que 

possíveis práticas pedagógicas podem ser vislumbradas para o ensino de língua inglesa 

para alunos surdos em Pato Branco – PR? 

A análise dos dados nos possibilita afirmar que a resposta obtida para a questão não é 

apenas uma, mas sim uma que aponta diversos caminhos possíveis a serem percorridos por 

professor e aluno em sala de aula, que vão dos menores gestos, os mais sutis, a gestos mais 

específicos e pontuais. 

  No ensino e em momentos avaliativos, há necessidade de material visual; 

                                                 
80

Capítulo IV item 4.1.4 e também no item 4.1.5. 
81

Capítulo II item 2.3 e 2.4.1 e 2.5. 
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  As explicações e exemplificações dos conteúdos curriculares não podem ser 

integralmente orais; 

  Esquemas, no quadro branco, sobre o conteúdo estudado contribui para melhor 

visualização do aluno, consequentemente para sua aprendizagem; 

  Trabalhos feitos pelos alunos para exposição para a turma como forma de integração 

cultural, abordando temas que envolvessem todos os alunos;  

  Discussões com a turma curiosidades sobre a língua de sinais como a libras e a ASL, 

para que o próprio aluno surdo compreenda mais afundo e também para que os 

demais alunos conheçam melhor o colega surdo e tenham conhecimento sobre os 

meios de interação possíveis; 

  Trabalho e direcionamento do professor ao falar com seus alunos de forma direta 

para o aluno surdo. Isso é fundamental, seja para trabalhos em grupos, seja para 

explicações, para qualquer situação; 

  A atenção aos acontecimentos em sala de aula para que o professor consiga perceber 

quando há isolamento de um aluno, seja surdo ou ouvinte, para que possa mudar esse 

quadro.  

  Uso de luz em momentos de vídeos e filmes; 

  Uso de vídeos e filmes sempre com legendas. 

  Nas conversas entre surdos demais colegas e professores, que outras pessoas não 

passem entre interlocutor e receptor durante a conversa. 

 

Todos os apontamentos acima fazem parte de gestos sensíveis, que pertencem ao 

contexto incluso de sala de aula, mas que não estão prescritos em documentos legais. Com 

essas sutilezas é possível melhorar o convívio em sala de aula sem que medidas drásticas 

precisem ocorrer. A inclusão, concluímos que está interligada diretamente com as ações 

mínimas que fazemos no cotidiano, além das questões maiores que levam às questões legais. 

 

5.2.4 Objetivo Geral, Pergunta Chave e Respectiva Resposta 

 

Tendo como objetivo geral da pesquisa, ‗mapear o ensino de língua inglesa para 

alunos surdos no município de Pato Branco – Paraná. A pergunta chave é: Como está 

acontecendo o processo de ensino de língua inglesa para alunos surdos no município de 

Pato Branco – Paraná? 
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Os dados apresentados e analisados nos permitem afirmar que o processo de ensino de 

língua inglesa para alunos surdos no município de Pato Branco – Paraná está acontecendo 

sofregamente e cegamente às pressas, utilizando as medidas de tentativas e erros. Sendo essa 

a maior dificuldade, pois por não haver dentro das leis citadas no Capítulo II item 2.3, nem 

uma direção clara sobre como proceder com a inclusão, não resta aos professores outra 

alternativa, se não, a tentativa e erro, para tentar adequar-se às necessidades dos alunos. 

É importante compreendermos a razão de utilizarmos os termos sofregamente, 

cegamente e às pressas para definir a resposta da pergunta chave.  Isso se deve a nossa 

grande ambição para que o sucesso da inclusão seja alcançado, apesar das duras pedras no 

caminho, das dificuldades. Ademais, esse desejo não é apenas nosso, mas também o 

observamos por parte dos alunos, dos professores, gestores escolares, família e comunidade, 

pois representa um avanço nas melhorias de condições oferecidas para os alunos, uma 

melhoria na educação e no índice de qualidade, por isso sofregamente, pois a vontade existe.  

Já às pressas, em função do grande aumento das matrículas inclusivas nas escolas 

regulares, que apesar de estar em vigor há 15 anos, teve um aumento significativamente maior 

nos últimos 5 anos, como mencionado já dentro do Capítulo IV item 4.1.1
82

. Portanto, o que 

eram casos isolados, tornam-se mais regulares, o que muda o cenário inclusivo e traz uma 

urgência para as escolas e professores ocuparem-se das estratégias e trâmites necessários para 

que a inclusão seja cada vez mais transparente e natural para todo os envolvidos neste meio. 

Com relação à cegamente, entendemos que apesar da legislação estar em vigência há 

15 anos, mas como já mencionado, não traz uma orientação sobre como efetivar esse processo 

inclusivo, apenas prevê a inclusão no meio educacional, sem oferecer amparo para os 

profissionais para trabalhar com esse direcionamento. Sem um encaminhamento, é preciso 

encontrar meios para alcançar o êxito, mas até que esse feito aconteça, a tentativa e o erro são 

um meio para encontrar um caminho, mas muitos percalços podem ocorrer no meio do 

caminho, pois no meio do caminho temos pedras
83

. 

Por fim, pode-se dizer que, por estarmos ainda acompanhando um processo de 

tentativa e erro na inclusão, os resultados ainda são medianos, pois para chegar à plenitude da 

inclusão, ainda precisa-se percorrer novos caminhos. 

 

                                                 
82

A citação a qual se refere encontra-se na página 79. 
83

Pedras no caminho e temos pedras no caminho é utilizado como referência ao grande poeta Carlos Drummond 

de Andrade e seu poema No meio do caminho de 1924. 
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5.2.5 Respostas Obtidas e suas Problematizações 

 

A resposta geral obtida nos leva a refletir quais são as implicações e problematizações 

que a mesma revela. O fato é, vai demandar um trabalho ainda maior para que os pormenores 

das situações de inclusão sejam ajustados, e isso vai requerer mais do professor, do 

coordenador, do diretor, dos colegas ouvintes, e também do tradutor-intérprete que 

acompanhar o aluno surdo em sala. Vai demandar labor, pois será preciso atentar-se aos 

detalhes: às elaborações de provas, a forma de enunciar os conteúdos, os materiais utilizados 

etc. E infelizmente, nós sabemos, isso pode levar a uma sobrecarga, mas também renderá 

frutos. Claro que essas questões todas extrapolam a temática desta pesquisa, mas não há como 

não mencioná-las, de modo que, o que se sugere é que a temática da inclusão é um campo 

fecundo para novas pesquisas e estudos, que também apontariam meios mais claros para a sua 

viabilização. 

 

5.3 LIMITAÇÕES E EXPECTATIVAS FUTURAS 

 

Durante a pesquisa algumas limitações foram encontradas, como a questão que 

envolve a formação dos professores para a sala de aula inclusiva. É um assunto de extrema 

importância que se relaciona diretamente com a pesquisa, mas que não há como abordá-lo 

sem se aprofundar nas adversidades que essa temática aponta, em função disso, a pesquisa 

não trouxe maiores dados relacionados a essa questão.  

Outro ponto a mencionar, é que inicialmente acreditava-se que o número de 

participantes seria maior, por contar com o fato de haver outros três alunos surdos 

matriculados dentro da rede estadual escolar patobranquense, porém dois não se encaixaram 

nos critérios da pesquisa e o outro participante pediu para se retirar, o que tornou a relação de 

participantes menor, limitando a amostra do mapeamento a cinco alunos.  

Uma terceira limitação refere-se à vontade de após o estudo realizado, ministrar uma 

palestra para educadores que envolvesse a temática da pesquisa, porém por conta das 

demandas escolares estaduais no município de Pato Branco, não houve essa possibilidade. No 

entanto, a pesquisadora adaptou alguns dos pontos que a palestra para professores traria, e 

realizou palestras durante o seu estágio de docência na graduação em um Curso de 

Licenciatura em Letras Português-Inglês.  

Por fim, entendemos que não apenas nós poderíamos dar continuidade aos assuntos 

discutidos nessa pesquisa, mas também podem outros acadêmicos e pesquisadores que se 
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envolvem por essa temática e os seus assuntos adjacentes. Ademais, esperamos que este 

estudo contenha contribuições significativas para os professores e alunos do município de 

Pato Branco, bem como contribua para futuras pesquisas na área. 

 

5.4 IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

É possível apontar algumas contribuições pedagógicas desta pesquisa, como as 

alternativas que a pesquisadora traz à tona às questões de abordagens visuais, entre outras, ou 

seja, o direcionamento do professor com o aluno; as possibilidades de trabalhos em grupos 

organizados de forma que nem um aluno permaneça sozinho durante a atividade; a questão da 

atenção aos acontecimentos em sala de aula; o direcionamento de explicações; o auxílio de 

matérias visuais com imagens; e o apoio do livro didático. 

Além disso, foi possível vermos quão complexas são as relações linguísticas e os 

atravessamentos de uma língua em outra, e dessa forma, esperamos que a pesquisa traga apoio 

para a comunidade escolar, dando principalmente aos professores, uma visão mais precisa 

sobre como está acontecendo o ensino de língua inglesa, do ponto de vista do aluno surdo, 

para que o professor tenha uma compreensão de quais são as medidas possíveis para seu 

contexto. 

 

5.5 DESFECHO  

 

É notório o crescimento da inclusão, porém também é notório que há urgência em 

trabalhos mais profundos voltados para a área tematizada pela pesquisa, pois cada contexto de 

inclusão apresentará uma necessidade diferente, e todos os profissionais envolvidos precisam 

estar preparados para tal. Vimos ainda que, o politicamente correto em uso frequente na 

sociedade pode por vezes mascarar as mazelas que são polidamente tratadas, entre elas, o 

preconceito velado que o surdo vive nas escolas regulares, como a sua presença meramente 

física entre os colegas, fato vivenciado por um dos participantes da pesquisa. Como nos 

lembra Foucault (2010), algumas filosofias, e nesse caso, lacunas entre legislação e a sua 

aplicação prática, servem para reforçar as limitações e as exclusões. Portanto, concluímos que 

o processo de ensino de língua inglesa no município de Pato Branco – Paraná, nas escolas 

estaduais no Ensino Fundamental II e Ensino Médio, no tocante ao aluno surdo, ainda é 

limitado e necessita de direcionamentos mais adequados aos contextos de cada sala de aula, 

além de pesquisas aprofundadas e comprometidas com a área.  
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa: Mapeamento da Metodologia do Ensino Aprendizagem de língua inglesa 

para Alunos Surdos em Pato Branco. 
 
Pesquisadora: Yohanna Hemilly Katleen Kühl, Via do Conhecimento, Km 1, Pato Branco 
 
– PR, CEP 85.503-390. Fone: (46) 99715541; email: yoko_hkk@hotmail.com. 
 
Orientador: Profa. Dr. Didiê Ana Ceni Denardi, Via do Conhecimento, Km 1, Pato Branco – 

PR, CEP 85.503-390. Fone: (46) 3220-2608, didiedenardi@gmail.com. 
 
Local de realização da pesquisa: Colégios Estaduais do Município de Pato Branco - Ensino 

Fundamental (II) e Ensino Médio. 
 
Endereço e telefone do local da pesquisa: Núcleo Regional de Educação de Pato Branco. 

Avenida Brasil, 1171 – Centro – CEP 85.501-027. Telefone: (46) 3220-5300, 

rita.cassia@seed.pr.gov.br. 

 
O que significa assentimento? 

 

O assentimento significa que você concorda em fazer parte de um grupo de 

adolescentes, da sua faixa etária, para participar dessa pesquisa. Serão respeitados seus 

direitos e você receberá todas as informações. 

Pode ser que este documento denominado TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO contenha palavras que você não entenda. Por favor, peça ao responsável 

pela pesquisa ou à equipe do estudo para explicar qualquer palavra ou informação que você 

não entenda claramente. 

 

Informação ao participante da pesquisa: Você está sendo convidado(a) a participar de uma 

pesquisa, que tem como objetivo analisar, compreender e mapear as metodologias de ensino 

aprendizagem de língua inglesa para alunos surdos utilizadas.  

Ao participar deste estudo você responderá a um questionário sobre o tema de pesquisa. Além 

disso, algumas aulas da sua turma serão observadas. As respostas fornecidas serão utilizadas 

apenas para as finalidades da pesquisa e estarão protegidas pelo sigilo. Apenas os 

pesquisadores terão acesso às mesmas. Em eventual divulgação de resultados não serão 

mencionados nomes dos participantes ou qualquer outro dado que possa identificá-los. 

Direito de sair da pesquisa e a esclarecimento durante o processo: Você tem a liberdade 

de não participar e pode, ainda, caso concorde em participar, interromper sua participação em 

qualquer fase da pesquisa sem qualquer prejuízo para você. Sempre que quiser, poderá pedir 
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mais informações sobre o estudo contatando a pesquisadora Yohanna Hemilly Katleen Kühl 

por meio do endereço eletrônico yoko_hkk@hotmail.com. 

Benefícios: Ao participar desta pesquisa você não terá nenhum benefício direto. Entretanto, 

espera-se que os resultados deste estudo subsidiem a elaboração de projetos de intervenção, 

no processo pedagógico, de ensino-aprendizagem, particularmente, no tocante dos conteúdos 

da disciplina de inglês, relacionando-os ao processo de ensino aprendizagem no meio 

inclusivo. Nesse sentido, possibilitando desenvolvimento no aprendizado dos estudantes, e do 

professor. 

Desconfortos e Riscos: Com sua participação o único risco é de um desconforto mínimo ou 

ansiedade ao responder as perguntas do questionário. Os procedimentos utilizados nesta 

pesquisa obedecem aos Critérios da Ética na Pesquisa com Seres Humanos, conforme 

Resolução n. 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde. 

Ressarcimento e Indenização: Embora sua participação no estudo não implique qualquer 

custo financeiro ou material de sua parte, você será devidamente ressarcido pela pesquisadora 

se tiver despesas em função de sua participação na pesquisa, tais como alimentação (caso 

permaneça no local da pesquisa por mais de 5 horas/aula); deslocamento de sua casa até o 

local de pesquisa (caso não seja horário de suas aulas); etc; bem como indenizado por 

qualquer dano direto ou indireto que, comprovadamente, tenha sofrido em função de sua 

participação na pesquisa. 

 
Você pode assinalar o campo a seguir para receber o resultado desta pesquisa, caso 

seja seu interesse: 

(   ) Eu quero receber os resultados da pesquisa (email para envio:_______________) 

(   ) Eu não quero receber os resultados da pesquisa. 

 

DECLARAÇÃO DE ASSENTIMENTO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA: 
 

Eu li e discuti com a pesquisadora responsável pelo presente estudo os detalhes 

descritos neste documento. Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar, e que posso 

interromper a minha participação a qualquer momento sem dar uma razão. Eu concordo que 

os dados coletados para o estudo sejam usados para o propósito acima descrito. 

Eu entendi a informação apresentada neste TERMO DE ASSENTIMENTO. Eu tive a 

oportunidade para fazer perguntas e todas as minhas perguntas foram respondidas. Eu 

receberei uma cópia assinada e datada deste Documento DE ASSENTIMENTO 

INFORMADO. 
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______________________________________________________________________ 
 
NOME DO ADOLESCENTE                               ASSINATURA DATA 
 
 
 Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e 

benefícios e ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas. 

 

______________________________________________________________________ 
 
NOME DO PESQUISADOR(A) ASSINATURA DATA 
 

Se você ou os responsáveis por você (s) tiver (em) dúvidas cm relação ao estudo, 

direitos do participante, ou no caso de riscos relacionados ao estudo, você deve contatar a 

investigadora do estudo ou membro de sua equipe: Yohanna Hemilly Katleen Kühl, (46) 

32235738, (46) 999715541. Se você tiver dúvidas sobre direitos com um participante de 

pesquisa, você pode contatar o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como um paciente de pesquisa, você pode 

contatar o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná. O CEP é constituído por um grupo de profissionais de 

diversas áreas, com conhecimentos científicos e não científicos que realizam a revisão ética 

inicial e continuada da pesquisa para mantê-lo seguro e proteger seus direitos. 

ESCLARECIMENTOS SOBRE O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

O Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) é constituído por 

uma equipe de profissionais com formação multidisciplinar que estão trabalhando para 

assegurar o respeito aos seus direitos como participante de pesquisa. Ele tem por objetivo 

avaliar se a pesquisa foi planejada e será executada de forma ética. Se você considerar que a 

pesquisa não está sendo realizada da forma como você foi informado ou que você está sendo 

prejudicado de alguma forma, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR). 

Av. Sete de Setembro, 3165, Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, telefone: 3310-4494 e-

mail: coep@utfpr.edu.br 

 

 

 

 

OBS: este documento deve conter 2 (duas) vias iguais, sendo uma pertencente ao 

pesquisador e outra ao participante da pesquisa. 

  

mailto:coep@utfpr.edu.br


159 

 

 

APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) – 

PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS 
 
Título da Pesquisa: Mapeamento da Metodologia do Ensino Aprendizagem de língua inglesa 

para Alunos Surdos em Pato Branco. 
 
Pesquisadora: Yohanna Hemilly Katleen Kühl, Via do Conhecimento, Km 1, Pato Branco 
 
– PR, CEP 85.503-390. Fone: (46) 99715541; email: yoko_hkk@hotmail.com. 
 
Orientador: Profa. Dr. Didiê Ana Ceni Denardi, Via do Conhecimento, Km 1, Pato Branco – 

PR, CEP 85.503-390. Fone: (46) 3220-2608, didiedenardi@gmail.com. 
 
Local de realização da pesquisa: Colégios Estaduais do Município de Pato Branco - Ensino 

Fundamental (II) e Ensino Médio. 
 
Endereço e telefone do local da pesquisa: Núcleo Regional de Educação de Pato Branco. 

Avenida Brasil, 1171 – Centro – CEP 85.501-027. Telefone: (46) 3220-5300, 

rita.cassia@seed.pr.gov.br. 

 
INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE 

 

Apresentação da pesquisa: O seu filho(a) ou a criança que esteja sob sua responsabilidade 

legal está sendo convidado (a) a participar desta pesquisa, que tem por objetivo analisar, 

compreender e mapear as metodologias de ensino aprendizagem de língua inglesa para alunos 

surdos utilizadas. Paraná. A pesquisa tem os seguintes objetivos:  

Objetivo Geral 

Mapear o ensino-aprendizagem de língua inglesa para Alunos Surdos inclusos em 

escolas regulares do Ensino Fundamental – II – e do Ensino Médio, no município de Pato 

Branco, PR. 

Objetivos Específicos  

1. Compreender e verificar o processo de ensino aprendizagem da língua inglesa 

para alunos surdos inclusos no ensino regular.  

2. Examinar, listar e discutir as lacunas existentes no ensino de língua inglesa 

para alunos surdos dos Ensinos Fundamental II e Médio. 

3. Verificar elementos que os alunos identifiquem como essenciais para o seu 

Ensino-Aprendizagem de língua inglesa que necessitem de melhorias. 

  
Aos Participantes da pesquisa: Os participantes da investigação serão estudantes, de ambos 

os sexos, com idade igual ou superior a 10 anos, matriculados em qualquer série/ano dos II do 

ensino fundamento e Ensino Médio dos Colégios Estaduais do município de Pato Branco - 

Paraná. 

Critérios de inclusão na pesquisa: Para inclusão como participante na pesquisa deve-

se atender a todos os seguintes critérios: 1º) ser estudante, independente do sexo, matriculado 
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com inclusão na rede Estadual de Pato Branco. 2º) Ter idade mínima de 10 anos. 3º) Se 

reconhecer como sujeito surdo, independente do grau de surdez que apresenta. 4º) Ter aulas 

de língua inglesa em seu currículo escolar. 

Critérios de exclusão na pesquisa: Não se aplica. 

Envolvimento na pesquisa: Ao participar deste estudo o participante responderá a um 

questionário sobre o tema de pesquisa. Ele terá a liberdade de não participar e pode, ainda, 

caso concorde em participar, interromper sua participação em qualquer fase da pesquisa sem 

qualquer prejuízo para o participante. Sempre que quiser, poderá pedir mais informações 

sobre o estudo contatando a pesquisadora Yohanna Hemilly Katleen Kühl por meio do 

endereço eletrônico yoko_hkk@hotmail.com. 

Sobre a coleta de dados: O participante será solicitado a preencher um questionário com 

questões de identificação (idade, sexo e ano/série que estuda), e 10 questões 

descritivas/dissertativas. Os questionários serão entregues em sala de aula, o tempo 

aproximado para responder é de 30 minutos. Suas respostas não serão objeto de avaliação 

quanto a acerto ou erro. Não existem respostas certas ou erradas para as questões.  Além 

disso, algumas das aulas da turma do participante serão observadas avisadas previamente. A 

coleta de dados ocorrerá somente em seus horários de aula e nas respectivas salas de aula. 

Desconfortos e Riscos: O único risco da participação é de um desconforto mínimo ou 

ansiedade ao responder as perguntas do questionário. Os procedimentos utilizados nesta 

pesquisa obedecem aos Critérios da Ética na Pesquisa com Seres Humanos, conforme 

Resolução n. 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde. 

Confidencialidade: As respostas fornecidas serão utilizadas apenas para as finalidades da 

pesquisa e estarão protegidas pelo sigilo. Apenas os pesquisadores terão acesso às mesmas. 

Em eventual divulgação de resultados não serão mencionados nomes dos participantes ou 

qualquer outro dado que possa identificá-los. 

Benefícios: Ao participar desta pesquisa o participante não terá nenhum benefício direto. 

Entretanto, espera-se que os resultados deste estudo subsidiem a elaboração de projetos de 

intervenção, no processo pedagógico, de ensino-aprendizagem, particularmente, no tocante 

dos conteúdos da disciplina de inglês, relacionando-os ao processo de ensino aprendizagem 

no meio inclusivo. Nesse sentido, possibilitando desenvolvimento no aprendizado dos 

estudantes, e do professor. 

Ressarcimento e Indenização: Embora sua participação no estudo não implique qualquer 

custo financeiro ou material de sua parte, o participante será devidamente ressarcido se tiver 

despesas em função de sua participação na pesquisa, bem como indenizado por qualquer dano 
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direto ou indireto que, comprovadamente, tenha sofrido em função de sua participação na 

pesquisa. 

 

Você pode assinalar o campo a seguir para receber o resultado desta pesquisa, caso 

seja seu interesse: 

(   ) Eu quero receber os resultados da pesquisa (email para envio:_______________) 

(   ) Eu não quero receber os resultados da pesquisa. 

 

ESCLARECIMENTOS SOBRE O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 O Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) é constituído por 

uma equipe de profissionais com formação multidisciplinar que estão trabalhando para 

assegurar o respeito aos seus direitos como participante de pesquisa. Ele tem por objetivo 

avaliar se a pesquisa foi planejada e será executada de forma ética. Se você considerar que a 

pesquisa não está sendo realizada da forma como você foi informado ou que você está sendo 

prejudicado de alguma forma, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR). 

Av. Sete de Setembro, 3165, Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, telefone: 3310-4494 e-

mail: coep@utfpr.edu.br 

 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar 

desta pesquisa. Em caso afirmativo preencha os itens que seguem: 

 
 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

 

Eu declaro ter conhecimento das informações contidas neste documento e ter recebido 

respostas claras às minhas questões a propósito da minha participação direta (ou indireta) na 

pesquisa e, adicionalmente, declaro ter compreendido o objetivo, os riscos e benefícios deste 

estudo. Após reflexão e um tempo razoável, eu decidi, livre e voluntariamente, participar 

deste estudo. Estou consciente que posso deixar o projeto a qualquer momento, sem nenhum 

prejuízo. 
 
Nome completo do estudante (opcional):__________________________________________ 
 
RG:________________________ Data de Nascimento:___/___/______ 
 
Telefone:________________________________ 
 
Endereço:___________________________________________________________________ 
 
CEP:________________ Cidade:____________________ Estado: ____________ 
 
Data:____/____/________. 
 
Assinatura (para maiores de 18 anos):_____________________________________________ 

mailto:coep@utfpr.edu.br
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Assinatura (Responsável legal no caso de menores de 18 

anos): 
 
__________________________________________________ 
 
Declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, riscos e benefícios e ter 

respondido da melhor forma possível às questões formuladas. 
 
Assinatura da pesquisadora:___________________________________Data:___/___/_____ 
 
Nome completo: Yohanna Hemilly Katleen Kühl. 
 

Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, pode-se 

comunicar com Yohanna Hemilly Katleen Kühl, via e-mail: Yoko_hkk@hotmail.com e/ou 

pelo telefone: (46) 9971-5541. 

 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do participante: 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR) 

REITORIA: Av. Sete de Setembro, 3165, Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, telefone: 

3310-4943, e-mail: coep@utfpr.edu.br. 

 

OBS: este documento deve conter duas vias iguais, sendo uma pertencente aos pesquisadores 

e outra a participante da pesquisa 

  

mailto:coep@utfpr.edu.br
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APÊNDICE C 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) – 

MAIORES DE 18 ANOS 
 
Título da Pesquisa: Mapeamento da Metodologia do Ensino Aprendizagem de língua inglesa 

para Alunos Surdos em Pato Branco. 
 
Pesquisadora: Yohanna Hemilly Katleen Kühl, Via do Conhecimento, Km 1, Pato Branco 
 
– PR, CEP 85.503-390. Fone: (46) 99715541; email: yoko_hkk@hotmail.com. 
 
Orientador: Profa. Dr. Didiê Ana Ceni Denardi, Via do Conhecimento, Km 1, Pato Branco – 

PR, CEP 85.503-390. Fone: (46) 3220-2608, didiedenardi@gmail.com. 
 
Local de realização da pesquisa: Colégios Estaduais do Município de Pato Branco - Ensino 

Fundamental (II) e Ensino Médio. 
 
Endereço e telefone do local da pesquisa: Núcleo Regional de Educação de Pato Branco. 

Avenida Brasil, 1171 – Centro – CEP 85.501-027. Telefone: (46) 3220-5300, 

rita.cassia@seed.pr.gov.br. 

 
INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE 

 

Apresentação da pesquisa: Você está sendo convidado (a) a participar desta pesquisa, que 

tem por objetivo analisar, compreender e mapear as metodologias de ensino aprendizagem de 

língua inglesa para alunos surdos utilizadas. Paraná. A pesquisa tem os seguintes objetivos:  

Objetivo Geral 

Mapear o ensino-aprendizagem de língua inglesa para Alunos Surdos inclusos em 

escolas regulares do Ensino Fundamental – II – e do Ensino Médio, no município de Pato 

Branco, PR. 

Objetivos Específicos  

1. Compreender e verificar o processo de ensino aprendizagem da língua inglesa 

para alunos surdos inclusos no ensino regular.  

2. Examinar, listar e discutir as lacunas existentes no ensino de língua inglesa 

para alunos surdos dos Ensinos Fundamental II e Médio. 

3. Verificar elementos que os alunos identifiquem como essenciais para o seu 

Ensino-Aprendizagem de língua inglesa que necessitem de melhorias. 

  
Aos Participantes da pesquisa: Os participantes da investigação serão estudantes, de ambos 

os sexos, com idade igual ou superior a 10 anos, matriculados em qualquer série/ano dos II do 

ensino fundamento e Ensino Médio dos Colégios Estaduais do município de Pato Branco - 

Paraná. 

Critérios de inclusão na pesquisa: Para inclusão como participante na pesquisa deve-

se atender a todos os seguintes critérios: 1º) ser estudante, independente do sexo, matriculado 

com inclusão na rede Estadual de Pato Branco. 2º) Ter idade mínima de 10 anos. 3º) Se 
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reconhecer como sujeito surdo, independente do grau de surdez que apresenta. 4º) Ter aulas 

de língua inglesa em seu currículo escolar. 

Critérios de exclusão na pesquisa: Não se aplica. 

Envolvimento na pesquisa: Ao participar deste estudo o participante responderá a um 

questionário sobre o tema de pesquisa. Ele terá a liberdade de não participar e pode, ainda, 

caso concorde em participar, interromper sua participação em qualquer fase da pesquisa sem 

qualquer prejuízo para o participante. Sempre que quiser, poderá pedir mais informações 

sobre o estudo contatando a pesquisadora Yohanna Hemilly Katleen Kühl por meio do 

endereço eletrônico yoko_hkk@hotmail.com. 

Sobre a coleta de dados: O participante será solicitado a preencher um questionário com 

questões de identificação (idade, sexo e ano/série que estuda), e 10 questões 

descritivas/dissertativas. Os questionários serão entregues em sala de aula, o tempo 

aproximado para responder é de 30 minutos. Suas respostas não serão objeto de avaliação 

quanto a acerto ou erro. Não existem respostas certas ou erradas para as questões.  Além 

disso, algumas das aulas da turma do participante serão observadas avisadas previamente. A 

coleta de dados ocorrerá somente em seus horários de aula e nas respectivas salas de aula. 

Desconfortos e Riscos: O único risco da participação é de um desconforto mínimo ou 

ansiedade ao responder as perguntas do questionário. Os procedimentos utilizados nesta 

pesquisa obedecem aos Critérios da Ética na Pesquisa com Seres Humanos, conforme 

Resolução n. 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde. 

Confidencialidade: As respostas fornecidas serão utilizadas apenas para as finalidades da 

pesquisa e estarão protegidas pelo sigilo. Apenas os pesquisadores terão acesso às mesmas. 

Em eventual divulgação de resultados não serão mencionados nomes dos participantes ou 

qualquer outro dado que possa identificá-los. 

Benefícios: Ao participar desta pesquisa o participante não terá nenhum benefício direto. 

Entretanto, espera-se que os resultados deste estudo subsidiem a elaboração de projetos de 

intervenção, no processo pedagógico, de ensino-aprendizagem, particularmente, no tocante 

dos conteúdos da disciplina de inglês, relacionando-os ao processo de ensino aprendizagem 

no meio inclusivo. Nesse sentido, possibilitando desenvolvimento no aprendizado dos 

estudantes, e do professor. 

Ressarcimento e Indenização: Embora sua participação no estudo não implique qualquer 

custo financeiro ou material de sua parte, o participante será devidamente ressarcido se tiver 

despesas em função de sua participação na pesquisa, bem como indenizado por qualquer dano 
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direto ou indireto que, comprovadamente, tenha sofrido em função de sua participação na 

pesquisa. 

 

Você pode assinalar o campo a seguir para receber o resultado desta pesquisa, caso 

seja seu interesse: 

(   ) Eu quero receber os resultados da pesquisa (email para envio:_______________) 

(   ) Eu não quero receber os resultados da pesquisa. 

 

ESCLARECIMENTOS SOBRE O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) é constituído 

por uma equipe de profissionais com formação multidisciplinar que estão trabalhando para 

assegurar o respeito aos seus direitos como participante de pesquisa. Ele tem por objetivo 

avaliar se a pesquisa foi planejada e será executada de forma ética. Se você considerar que 

a pesquisa não está sendo realizada da forma como você foi informado ou que você está 

sendo prejudicado de alguma forma, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(CEP/UTFPR). Av. Sete de Setembro, 3165, Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, 

telefone: 3310-4494 e-mail: coep@utfpr.edu.br 

 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa. Em caso afirmativo preencha os itens que seguem: 

 
 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

 

Eu declaro ter conhecimento das informações contidas neste documento e ter recebido 

respostas claras às minhas questões a propósito da minha participação direta (ou indireta) na 

pesquisa e, adicionalmente, declaro ter compreendido o objetivo, os riscos e benefícios deste 

estudo. Após reflexão e um tempo razoável, eu decidi, livre e voluntariamente, participar 

deste estudo. Estou consciente que posso deixar o projeto a qualquer momento, sem nenhum 

prejuízo. 
 
Nome completo do estudante (opcional):__________________________________________ 
 
RG:________________________ Data de Nascimento:___/___/______ 
 
Telefone:________________________________ 
 
Endereço:___________________________________________________________________ 
 
CEP:________________ Cidade:____________________ Estado: ____________ 
 
Data:____/____/________. 
 
Assinatura (para maiores de 18 anos):_____________________________________________ 

mailto:coep@utfpr.edu.br


166 

 

 

 
Assinatura (Responsável legal no caso de menores de 18 

anos): 
 
__________________________________________________ 
 
Declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, riscos e benefícios e ter 

respondido da melhor forma possível às questões formuladas. 
 
Assinatura da pesquisadora:___________________________________Data:___/___/_____ 
 
Nome completo: Yohanna Hemilly Katleen Kühl. 
 

Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, pode-se 

comunicar com Yohanna Hemilly Katleen Kühl, via e-mail: Yoko_hkk@hotmail.com e/ou 

pelo telefone: (46) 9971-5541. 

 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do participante: 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR) 

REITORIA: Av. Sete de Setembro, 3165, Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, telefone: 

3310-4943, e-mail: coep@utfpr.edu.br. 

 

OBS: este documento deve conter duas vias iguais, sendo uma pertencente aos 

pesquisadores e outra a participante da pesquisa. 

  

mailto:coep@utfpr.edu.br
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APÊNDICE D 

 

QUESTIONÁRIO AO PARTICIPANTE 

 

 

Questões para identificação do participante:
84 

Nome Completo: 

______________________________________________________________________ 

Idade: _______________________________________________________________. 

Grau de Surdez e causa: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Conhece LIBRAS: (   ) SIM, há quanto tempo: _________________________.( ) NÃO. 

 

Questões relacionadas ao ensino-aprendizagem de língua inglesa: 

 

Vc tem contato com a língua inglesa? ( ) SIM  (      ) NÃO. Se sim, de que forma? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

 

Gosta da disciplina língua inglesa na escola: (     ) SIM  ( ) NÃO; Por quê? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

  

Você faz ou fez curso de inglês fora da escola? (  ) SIM   (    ) NÃO. Se sim, há quanto 

tempo você estuda inglês?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

Você tem dificuldades para aprender inglês? (    ) SIM (  ) NÃO. Se sim, quais? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 

Você saberia dizer porque tem essas dificuldades? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

                                                 
84

Estas questões não serão publicadas na pesquisa, irão servir apenas para mapear a questão 
de ensino aprendizagem de língua inglesa de forma mais próxima à realidade do participante.
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Saber LIBRAS influencia no aprendizado de inglês? Por quê? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

 

O que poderia ajudar no seu aprendizado de língua inglesa, com relação à: 

a) Material didático: _________________________________________________  

______________________________________________________________________. 

b) Forma de ensinar: _________________________________________________  

______________________________________________________________________. 

c) Ambiente/ contexto de estudo:_____________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 

Como você avalia o seu conhecimento em inglês? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Você acha importante saber inglês? Por quê? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

Você conhece alguma Língua de Sinais que não seja Brasileira? (   ) SIM (   )NÃO. Se 

sim, qual? Conhece a ASL (Língua de Sinais Americana)? (     ) SIM (    ) NÃO. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigada por sua participação! 
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APÊNDICE E 

 

ROTEIRO INICIAL DE OBSERVAÇÃO DAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA 

 

1- Interação do aluno surdo em sala de aula; 

2- Os conteúdos que alunos surdos estão trabalhando em sala de aula; 

3- Interação dele com os demais colegas de turma; 

4- Verificar se apresenta dúvidas durante a aula ou dificuldades. 


