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RESUMO

Entender  como ocorre  à  formação do aluno surdo ede  que maneira  as  informações 
chegam  até  ele,  o  surdo  tem  sua  própria  língua  e  através  dela  se  comunica  e  se 
relaciona,a comunicação é o principal problema enfrentado pelo aluno surdo, já que a 
maioria das vezes ele precisa de um interprete. Situações vivenciadas por esses alunos 
ajudaram melhor  compreender  como muitos alcançam seus  objetivos.  As faculdades 
nem  sempre  estão  preparadas  para  atender  esse  aluno  e  quase  sempre  isso  os 
desmotivam e desistem de cursar o ensino superior. Sendo assim apresentamos dados 
que  mostram  a  experiência  que  vivenciaram  durante  esse  processo,a  fim  de 
compreender melhor o aluno surdo e valorizar suas conquistas para a sociedade.

1. INTRODUÇÃO.

Sabemos que o nosso mundo globalizado e desenvolvido com avanços tecnológico, e 
era digital, ainda não está preparado para vivercom a inclusão. 
Falamos muito em expandir o conhecimento, aprender novas tecnologias, valorizar a 
modernização, que incluir o deficiente no nosso cotidiano ficou sempre para o segundo 
plano. 
Esse  assunto  sempre  aparece  em  revistas,  jornais,  televisão,  enfim  na  mídia,  mas, 
enquanto não vivenciamos o contato com o deficiente, simplesmente são assuntos que 
ouvimos e não desperta em nós curiosidade de saber o que realmente é a deficiência.
Existem vários tipos de deficiências, e cada uma tem sua particularidade. O deficiente 
auditivo. 
O  surdo,  como  são  chamados  sem  nenhum  problema  na  cultura  surda,  vivencia 
constantemente situações que nos faz perceber o quão longe da inclusão social ainda 
estamos,  são  sujeitos  visuais,  portanto  a  comunicação ocorre  por  processo  de  uma 
língua própria dessa comunidade ( Libras) que é a língua de sinais, por expressão facial,  
corporal. 
Muitas vezes necessitam de um intérprete de língua de sinais, esse profissional faz a 
tradução da língua oral para língua de sinais ou da língua de sinais para a oral. Portanto 
como ocorre todo o processo de integração para o surdo?
 Muitas  vezes  esse aluno se limita  ao básico,  aprender  a  ler,  escrever,  conhecer  os 
números e não parte para uma formação mais completa. 
Os  que  querem cursar  uma faculdade  ou  cursos  técnicos  se  deparam com algumas 
dificuldades, falta de preparo da faculdade em receber esse aluno, falta de conhecimento 
dos professores sobre como deve ser o conduzido às aulas a fim de facilitar o dia á dia  
na sala de aula. 
Essas barreiras existem, e se não aprendermos a superá-las o aluno surdo sempre será 
visto como incapaz e limitado,  precisamos aprender  a  nos relacionar  melhor  com a 
inclusão,  para aceitar  as diferenças e viver com elas,  sabendo que cada um tem um 
potencial e pode assumir qualquer lugar na sociedade.



2.OBJETIVOS

Objetivo  geral  é  compreender  as  dificuldades  desse  aluno,  sabendo  que  possui  a 
limitação auditiva, porém, é capaz desenvolver qualquer tipo de atividade se orientado 
corretamente.

Osobjetivos específicos:

●Identificar como o aluno surdo se relaciona com as informações apresentadas. 

●Determinar meios para alcançar êxito nas situações enfrentadas.

●Contribuir  para a evolução desse aluno tanto no processo aprendizagem quanto no 
sociável.

●Compartilhar  dados  levantados  através  de  pesquisas  feitas  por  alunos  surdos  já 
formados.

Metodologia:

Pesquisas feitas com bases nas informações citadas pelos alunos. Entrevista com alunos 
surdos em processo de formação, e também já formados,  assim como cita a autora, 
informação e pesquisa são: “como algo for à das pessoas e passível de ser transferida de 
uma para outra” (Ferreira, 1996, p.219).

A informação é um fenômeno social pois só pode ser 
produzida,  transferida e utilizada pelo homem, em 
sua  ação  na  sociedade.  Inclui-se  aqui  também  a 
identificação  de  uma  função  para  a  Ciência  da 
Informação que é o estudo, a reflexão e a solução 
dos  problemas  de  informação  da  sociedade. 
(GOMES,2002,p.4)

Experiências já vividas por alunos surdo são informações que nortearam esse projeto. 

5. DESENVOLVIMENTO

Para  saber  como  melhor  trabalhar  com  o  desenvolvimento  do  surdo,  precisamos 
entender e conhecer um pouco sobre o surdo, sabemos que surdez é uma deficiência que 
implica na falta da percepção dos sons, Segundo Skliar (1998, p.11) 

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.

A surdez leva o sujeito surdo ao mundo visual e isso mostra que todas as informações 
que  forem apresentadas  a  ele  deve  respeitar  esse  discurso.  Sendo  de  característica 
fisiológica,  a surdez não se apresenta no campo físico que a leva a uma discussão, 
deficiência ou apenas diferença.

Partindo então do pressuposto de que a falta eficaz 
de comunicação na vida de [...]  que a  dificuldade 
maior  dos  surdos  está  exatamente na  aquisição  de 
uma linguagem que  subsidie  seu  desenvolvimento 
cognitivo, os estudos que envolvem a condição de 
pessoa  surda  são  revestidos  de  fundamental 
importância  e  seriedade,  visto  que  a  surdez, 
analisada  exclusivamente  do  ponto  de  vista  do 
desenvolvimento  físico,  não  é  uma  deficiência 
grave, mas a ausência da linguagem, além de criar 
dificuldades  no  relacionamento  pessoal,  acaba  por 
impedir  todo  o  desenvolvimento  psicossocial  do 
individuo. (SÁ, 1999, p. 47).

Além desse debate, está a comunicação,pois, sendo ela um principal instrumento para o 
desenvolvimento humano,  pode ser  afetada se não ocorrer  o  quanto antes,  pode ser 
considerada um grave problema, que resultará em um aprendizado tardio na vida do 
surdo, muitas vezes a falta de comunicação pode acarretar na falta de evolução social e 
pessoal.

A história do surdo segundo Eriksson (1998) passa por varias etapas:em Atenas eram 
rejeitados ou abandonados em praça públicas ou campos,Os gauleses os sacrificavam ao 
deus Teutates, por causa da festa do Agárico,jogados dos altos dos rochedo eram em 
Esparta,os romanos os tratavam como incompetentes, na Turquia serviam de bobos. Sto. 
Agostinho na igreja católica dizia que era punição aos pais, na idade média a igreja 
católica  afirmava  que  os  surdos  não  possuíam alma,  por  não  conseguirem falar  os 
sacramentos. Assim essa realidade perduroupor muito tempo, apenas na idade moderna 
passam a ter uma nova visão com Pedro Ponce de Leon, monge beneditino católico que 
funda a primeira escola para surdos.

Na França então surge a primeira escola publica para surdo, criada por Carlos Michel de 
L`Epée,entendia a importância da língua gestual, e que essa supria a necessidade da 
língua oral portanto não havia problema em utilizá-la.(Silva 2006)

Por muito tempo acreditou-se que a melhor forma de inserir o surdo na sociedade fosse 
através do oralismo,( Goldfield,1997)”Estudiosos acreditam que para uma criança surda 
se comunicar é necessário que ela saiba oralizar”. Em Milão em 1880 segundo Quadros 
(2004) essa percepção começa a mudar e passa-se a utilizar o método combinado, que 
trata-se da  proibição  da  sinalização,  os  alunos  eram amarrados,  e  por  consequência 
houve um baixo nível de aprendizado.



No Brasil a primeira escola para surdo foi, Instituto Nacional de Educação de Surdos - 
INES.Fundada por Hernest Huet, francês , em 1857,por ser o único lugar no país ter 
uma  educação  voltada  para  o  surdo  o  INES,  recebeu  alunos  de  todo  Brasil. 
(SOARES,1999).

É o bilinguismo que possibilita ao surdo aprender e 
desenvolver  a  língua  própria  de  sua  comunidade. 
Todavia, para isso o surdo deve ter contato com as 
duas comunidades linguísticas e deve também sentir 
a necessidade de aprender a usar ambas as línguas. 
(BITTENCOURT,  Maria  Conceição  de  Souza. 
Educação de surdos: contextualizando a experiência 
de tubarão.2005,p.28).

O bilinguismo surge em 1980, e vem com uma visão diferenciada para educação de 

surdo,  dentro  desse  contexto,  duas  línguas  são  trabalhadas,  a  língua  de  sinais  e  a 

línguado país.  Kyle (1999), acredita que toda criança surda deveria se bilíngue, pois, o 

desenvolvimento só poderá ser efetivo se a língua de sinais for vista como primeira 

língua. 

Sendo assim, a língua usada no país é considerada como segunda língua, para o surdo, 

pois, toda a aquisição dessas será através da língua de sinais, no Brasil o português é a 

segunda língua como cita Quadros (1997, p.33) “a LIBRAS é a língua materna do surdo 

e lhe dará a possibilidade de compreender melhor outras línguas, como por exemplo, o 

Português, que para os surdos brasileiros tem caráter de segunda língua de acordo com a 

legislação vigente, a Lei 10.436/2002”. 

Quando  me  refiro  ao  bilinguismo,  não  estou 
estabelecendo  uma  dicotomia,  mas  sim 
reconhecendo as línguas envolvidas no cotidiano dos 
surdos,  ou seja,  a  Língua Brasileira  de Sinais  e  o 
Português  no  contexto  mais  comum  do  Brasil. 
Quadros Ronice Müller de.  Educação de surdos: a 
aquisição  da  linguagem.  Porto  Alegre:  Artes 
Médicas,(1997,p.51.)   

Dessa forma podemos entender que a língua de sinais como primeira língua auxiliará 

todo o desenvolvimento do aluno surdo, podendo então se apropriar da segunda língua 

com maior facilidade e eficácia.   

RESULTADOS



Ao iniciar as pesquisa podemos perceber que o surdo passa por diferentes situações que 

podem ajudar  ou  prejudicar  seu  desenvolvimento,a  falta  da  comunicação  é  um dos 

principais argumentos, e  está relacionada a cultura em que o sujeito está  inserido. 

Sendo assim entendemos a importância da língua de sinais como instrumento necessário 

para  formação  cognitiva  e  pessoal  para  o  surdo,como  também  a  importancia  do 

Bilínguísmo, tornando o surdo um atuante da sociedade.
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