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1. RESUMO 

Apontando a importância da educação a distância com foco em melhorias no 

processo de aprendizagem para alunos surdos, nos quais tiveram resultados de 

baixo aproveitamento em salas de aula inclusivas. Direcionando o ensino EAD como 

estratégia para substituir a prática de obter conhecimento por intermédio de um 

intérprete, buscando os benefícios de quanto e porque é importante colocar em 

prática a inclusão de novas possibilidades para surdos no ensino superior a 

distância. 

Palavras-chave: Educação. Surdos. Superior. EAD.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Atualmente as dificuldades encontradas por alunos surdos em salas inclusivas 

tem sido o questionamento de muitos autores que iremos explorar para o 

desenvolvimento deste artigo, com tudo queremos investigar novas possibilidades 

de conhecimento através do ensino superior EAD. Pois o método mais utilizado é 

através de um intérprete, onde o aluno entra em um sala de ouvintes para começar 

a carreira acadêmica. 

Será que podemos confiar que o método de tradução simultânea, da língua 

portuguesa para a língua brasileira de sinais (LIBRAS), realmente transmite tudo 

aquilo que é ensinado pelo professor? Aderir ao interpre é realmente a melhor forma 

repassar o conhecimento? Lembrando que esses profissionais (tradutores), não são 

especialista nas matérias que traduz. 

Podemos concordar com a afirmação de que a língua de sinais não são formadas 

a partir das línguas orais ou do alfabeto manual e cada posição da mão, dos dedos é 

uma representação aproximada do que realmente é dito oralmente. (VALENTI; 

BISOL, 2012) 

Quando queremos aprender tudo sobre um determinado assunto, procuramos um 

especialista naquilo que buscamos e não alguém que sabe um pouco, pois o 

objetivo é ir além do básico. Neste caso o professor é o especialista e o intérprete é 

o alguém que sabe pouco.  



 

Sendo assim Valentini e Bisol diz ( 2012, p.22) “[...] um intérprete não é um 

substituto do professor em seu papel de mediador entre o aluno e o conhecimento”. 

Em suma este trabalho apóia a idéia de que uma aula dada por um professor 

intérprete seria a forma mais eficiente de transmitir o conhecimento a ser ensinado.  

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral desse artigo é apontar dificuldades encontradas por alunos 

surdos em salas presenciais inclusivas e explorar as novas possibilidades para eles 

no ensino superior EAD. Já o objetivo específico é adaptar o ensino apresentado em 

escolas específicas para surdos no ensino superior a distância, no formato da língua 

brasileira de sinais (LIBRAS), para que assim absorvam melhor as informações 

transformando a em conhecimento. 

 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA 

A metodologia que auxiliará o presente artigo é uma pesquisa bibliográfica, a fim 

de reunir as informações e dados com base em livros físicos, virtuais, leitura de 

pesquisas e matérias realizadas por terceiros, além de visualização de entrevistas 

que abordam o assunto com a finalidade de buscar a melhor forma de obter 

conhecimento no assunto. Segundo Gil (2010) a pesquisa bibliográfica é elaborada 

com base em material já publicado com o objetivo de analisar posições diversas em 

relação a determinado assunto. 

 

5.DESENVOLVIMENTO 

As dificuldades que as pessoas surdas encontram ao ingressar no ensino superior 

acontece geralmente porque muitos vêm de escolas especial bilíngue com 

professores ouvintes e surdos, especialistas naquilo que ensinam. Podemos dizer 

que o intérprete é apenas a ponte entre aquilo que é ensinado pelo professor, e não 

o especialista na matéria.  

Valentini e Bisol diz que (2012, p. 48) “A intervenção pedagógica requer, além do 

conhecimento sobre o processo de conhecimento e o conteúdo específico a ser 

ensinado, o domínio da língua comum compartilhada, no caso a libras”. 



 

Podemos ver através de matérias jornalísticas e até mesmo na vivência do 

cotidiano a dificuldade de leitura e escrita de alunos ouvintes, portanto para os 

alunos surdos é mais desafiador, por exigir uma atenção mais complexa e terem que 

se ajustar em um ambiente com restrições. 

Mendonça (2016) ressalta que “A educação a distância (EAD) é uma modalidade 

de ensino que tem como objetivo oferecer um processo de aprendizagem completo, 

dinâmico e eficiente por intermédio de recursos tecnológicos”. Dessa forma 

podemos dizer que a educação só é válida quando aquele que recebe a informação 

sabe fazer uso dela e com isso criar algo significativo na contribuição do seu 

aprendizado. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Estando este artigo em andamento, desejamos concluir nossa proposta no futuro, 

mostrando para as universidades que elas podem buscar um meio alternativo para 

alunos surdos, onde eles possam ter acesso à educação superior em um ambiente 

em que se sintam bem, aprendendo de uma forma mais familiar. A evolução da 

educação unida a tecnologia podem ter efeitos positivos, trazendo facilidades para 

os alunos e sendo mais proveitoso. 
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