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1. RESUMO 

Analisa-se no Município de Guarulhos, direcionado à comunidade surda, visando os           

direitos com base nas legislações brasileiras que define a igualdade e equidade dos             

recursos necessários para a excelência em acessibilidade. A abordagem em          

questão tratará de problemas, quais as dificuldades e conquistas de visibilidade           

ampla da comunidade surda em conformidades aos direitos humanos. Sabemos que           

a comunicação seja ela oral, visual e sinalizada é primordial para alcançar a posição              

de se adequar aos requisitos da educação superior. De acordo com a entrevista             

realizada com a Professora Mestre do Centro Universitário, tivemos real validação           

sobre as hipóteses mencionada neste estudo de caso, como relacionamento da           

instituição com os professores, professores com os intérpretes e intérpretes com os            

surdos, ocorrendo de forma amistosa, no decorrer da pesquisa foi mencionado que a             

integração dos alunos surdos é de suma importância a participação das atividades            

realizadas pelos professores, de forma que todos possam compreender a          

necessidade e a sociedade se integrar à comunidade surda em meios culturais e             

linguística, resultou também grande impacto à entrevistada e aos envolvidos a           

mudança de formas para se relacionar com a comunidade surda, bem como falar             

pausadamente, vocabulários claros e fáceis de compreensão, graças aos trabalhos          

dos intérpretes de Libras orientando os professores da instituição em busca de            

evolução, conhecimento e conquistas. 
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2. INTRODUÇÃO 

A trajetória da comunidade surda, na busca dos direitos humanos, alcançou            

diferentes conquistas e estas estão possibilitando a comunidade surda um          

progresso. Vamos investigar a inserção dos surdos na educação superior em uma            

Instituição de excelência no município de Guarulhos. É possível afirmar que há uma             

busca pelo acesso ao ensino de qualidade para todos os níveis e modalidades,             

incluindo jovens e adultos, com o foco em valor estratégico para o desenvolvimento             

social. 

 



De maneira que possamos justificar a importância é mencionar os fatos de            

que anteriormente muitas pessoas com deficiência auditiva conseguiam se formar no           

ensino superior, por mérito de esforços, incentivos familiares e garantindo o seu            

futuro. Aos olhos do cenário atual percebemos que há barreiras entre o indivíduo             

com os familiares, impedindo de que o mesmo exerça sua capacidade de            

aprendizagem no ensino superior, transformando em um ser humano inapto às           

atividades que desenvolvam comunicação e tomada de decisão da sua própria           

história. 

Diante dessas reflexões, tem-se como problema de pesquisa: : Quais ações            

que as instituições particulares possam agregar para que recebam a comunidade           

surda ? 

As hipóteses, que serão estudadas e validadas ou não ao longo dos estudos,             

são: (i) que toda instituição devem incluir os tradutores e intérpretes de libras em              

seus quadros de funcionários, diante da necessidade preparados para atender e o            

aluno matriculado obter melhor aproveitamento da compreensão das disciplinas         

aplicadas; (ii) adaptação de conteúdos programáticos das disciplinas, com clareza e           

facilidade em compreensão para os surdos. (iii) aspectos linguísticos da          

comunicação em Libras em ambas partes surdos e ouvintes. 

É importante destacar que a Declaração de Salamanca (1994) se tornou um            

marco a uma educação inclusiva, reconhecendo as diferenças e promovendo uma           

educação para todos (UNESCO, 1998). 

De acordo com o decreto que regulamenta a Lei da Libras nº 10.436, de 24               

de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais, garantindo a              

acessibilidade prevista no caput, as instituições de ensino deverão: III - prover as             

escolas com o profissional Tradutor e Intérprete de LIBRAS e Língua Portuguesa,            

como requisito de acessibilidade à comunidade e à educação de alunos surdos em             

todas as atividades didático-pedagógicas; IV - viabilizar o atendimento educacional          

especializado para os alunos surdos (FUNDAÇÃO TELEFÔNICA, 2016). 

 

 



1. OBJETIVOS 

O trabalho tem por objetivo geral de realizar um estudo de caso da faculdade              

do município de Guarulhos. Já os objetivos específicos: estudar os meios de ações à              

serem tomadas para receber os surdos no ambiente educacional do ensino           

superior. 

 

2. METODOLOGIA 

O trabalho caracteriza-se em pesquisa de referência bibliográfica, que Gil          

(2010, p. 29) denomina-se “Tradicionalmente esta modalidade inclui material         

impresso como livros, revistas, jornais, teses dissertações e anais de eventos           

científicos.“ 

Classificamos também como pesquisa de estudo de caso, segundo         

(EISENHARDT, 1989; YIN, 2009), O estudo de caso é um método de pesquisa que              

utiliza, geralmente, dados qualitativos, coletados a partir de eventos reais, com o            

objetivo de explicar, explorar ou descrever fenômenos atuais inseridos em seu           

próprio contexto. Caracteriza-se por ser um estudo detalhado e exaustivo de poucos,            

ou mesmo de um único objeto, fornecendo conhecimentos profundos. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

Abordaremos em seguida informações que agregam o trabalho para         

compreensão da importância de como se dominou do início a cultura, direitos, e             

conquistas da educação dos surdos no Brasil. 

 

4.1. HISTÓRIAS DOS SURDOS 

História dos surdos surgiu na Grécia sendo tratados como seres          

incompetentes e porque que não possuíam linguagem não eram capazes de           

raciocinar. Assim não tinham direitos, eram marginalizados e condenados à morte.           

Sócrates, em 360 d.C, declarou que eram aceitáveis os surdos a se comunicarem             

com as mãos e corpos. Os Romanos eram influenciados ao povo grego que são              

imperfeitos e excluso da sociedade. 

 



Considerado em 700 a.C por John Beverley o primeiro educador surdos e            

distinguiu que a expressão surdo e mudo não se aplicava, sendo designado somente             

Surdo. Monge Pedro Ponce Léon desenvolveu o alfabeto manual apenas para           

soletrar as palavras e Juan Pablo Bonet deu continuidade ao trabalho de Léon,             

ensinando aos surdos a lerem e estimular a fala utilizando o método oral e por fim o                 

John Wallis (1616 à 1703) desistiu de ensinar aos surdos a oralidade, dedicou-se             

somente a ensiná-los a escrever usando gestos (CARVALHO, 2007). 

Fundado em Paris, por Charles Michael de L´Épée (1712) o Instituto nacional            

de Surdos-Mudos reconheceu que a pessoa surda tem a sua própria língua. 

Na Idade Contemporânea com a realização da Convenção Internacional de          

Milão com os educadores reunidos determinaram que o método oral era único para             

que os surdos pudessem se comunicar, sendo assim qualquer forma de           

comunicação sem ser oral era proibida. 

No Brasil a língua de nacional de sinais passou a ser difundida a partir do               

segundo império. O educador e introdutor desta metodologia iniciou com o           

fundamento Imperial Instituto Nacional de Surdos-Mudos por meio da lei nº 839, de             

26 de Setembro de 1857 no Rio de Janeiro, com o apoio do imperador II D.Pedro.                

Um século após a fundação por meio da Lei nº 3.198, de 6 de julho, institui-se o                 

Instituto Nacional de Educação dos Surdos (INES). Em 1980, a INES intensificou o             

trabalho de pesquisas sobre a Língua Brasileira de Sinais e sobre a Educação dos              

Surdos no Brasil (PORTAL EDUCAÇÃO, 2018) 

E por fim, ocorreu movimento reivindicatório da comunidade surda, para          

estabelecer a língua de sinais na educação dos surdos concomitante ao aprendizado            

da linguagem oral de forma diglóssica. sendo a INES um centro de referência com              

atendimento diversos para atender os Surdos. 

 

4.2. EDUCAÇÃO DOS SURDOS NO BRASIL E LEI DA LIBRAS 

No decorrer das implementações de metodologia e fundação do Instituto          

Nacional de Educação dos Surdos obteve sua posição de referência no Brasil e no              

Exterior, proporcionando às Famílias a Inclusão da Educação dos Surdos e           

conhecimentos da Língua Brasileira de Sinais. Hoje no Brasil a fala-se Bilinguismo,            

 



porque o surdo, nesta perspectiva dominará a Libras e também Escrita Alfabética do             

Português, portanto Bilíngue. 

As línguas de sinais são, portanto, consideradas pela linguística como línguas           

naturais ou como um sistema linguístico legítimo e não como um problema do surdo              

ou uma patologia da linguagem. Stokoe, em 1960, percebeu e comprovou que a             

língua de sinais atendia a todos os critérios linguísticos de uma língua genuína, no              

léxico, na sintaxe, e na capacidade de gerar uma quantidade infinita de sentenças.             

(QUADROS e KARNOPP, 2004). 

Conforme o embasamento legal da Lei da Libras 10.436/2002, foi um passo            

notável à comunidade surda em referência a Educação no Brasil, colocando-se à            

frente de muitos países desenvolvidos em termos de legislação, visando a prática            

modernas de respeito, inclusão e acessibilidade, como exige nos dias atuais. 

 

4.3. CENTRO UNIVERSITÁRIO E EQUIPE TERCEIRIZADA DE APOIO 

Faculdade de excelência no município de Guarulhos possui infraestrutura         

tecnológica, visando os ensinos de qualidades, acessibilidades em atendimento         

educacional, equipe de mestres doutores de áreas específicas, parceira com a           

Google for Education, e equipe de Intérprete de Libras (ENIAC, 2019). 

Graças aos conteúdos programáticos das disciplinas da faculdade possui uma          

parceira com uma equipe terceirizada de apoio fundada em 1990, frutos de iniciativa             

para incluir as Pessoas com Deficiência (PcD) ao mercado de trabalho, orientando            

aos centros educacionais o direito ao trabalho, educação, acessibilidade, e etc.           

Tornando um caráter militante na defesa pelos direitos das pessoas com deficiência,            

lutando lado a lado com grupos e organizações afins. 

 

5. RESULTADOS 

A Instituição possui uma equipe de quatros interpretes, estes supervisionados          

por uma Mestre em Educação, Gestora que junto a instituição que possui uma             

parceria com a equipe terceirizada de apoio, realizam diferentes estratégias ao           

conversarem entre si sobre como ajudar os professores a adaptarem a suas aulas             

 



de tal forma que os alunos surdos possam compreender as aulas e atingirem cada              

dia um melhor aproveitamento. 

O primeiro aluno surdo a procurar a Faculdade e realizar a primeira matrícula             

iniciou o curso Tecnologia em Processos Gerenciais no ano de 2013 e formando-se             

no ano de 2016. Desde então nove alunos surdos foram matriculados, no total, seis              

já concluíram o curso e outros quatros estão cursando, aumentando assim, suas            

chances de êxito profissional. 

De acordo com a entrevista realizada com a Professora Mestre, tivemos real            

validação sobre as hipóteses mencionada neste estudo de caso, como          

relacionamento da instituição com os professores, professores com os intérpretes e           

intérpretes com os surdos, ocorrendo de forma amistosa, no decorrer da pesquisa foi             

mencionado que a integração dos alunos surdos é de suma importância a            

participação das atividades realizadas pelos professores, de forma que todos          

possam compreender a necessidade e a sociedade de integrar à comunidade surda            

em meios culturais e linguística, ocorrendo também grande impacto à entrevistada e            

aos envolvidos a mudança de formas para se relacionar com a comunidade surda,             

bem como falar pausadamente, vocabulários claros e fáceis de compreensão,          

graças aos trabalhos dos intérpretes de Libras orientando os professores da           

instituição em busca de evolução, conhecimento e conquistas. 

É relevante mencionar que os surdos não estão isolados, mas sim a            

sociedade cria barreiras, por falta de acessibilidade e falta de conhecimento da            

cultura surda e língua. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa em referências          

bibliográficas e estudo de caso, relacionando as experiências obtidas no decorrer da            

atuação das interpretações em Libras no curso de Administração. 

Durante a atuação dos intérpretes de Libras observamos que há pontos           

positivos, como relação do professor+intérprete se deu de forma em desafios, onde            

os professores aceitaram sugestões quanto às metodologias de aula para os alunos            

surdos, a disposição da instituição com os recursos necessários para melhor           

 



aproveitamento e elucidação dos conteúdos abordado, promoção de visitas e          

excursões a diversos ambiente, afim de proporcionar experiências profissionais para          

os alunos e quanto aos pontos negativos relatamos a não preparação prévia dos             

materiais utilizados em salas de aula, como por exemplo vídeos com legendas,            

ocasionando a perda de tempo com a falta de adaptação para explicações e             

esclarecimentos de conceitos específicos das disciplinas, também o não         

conhecimento dos professores das particularidades cultural e linguística da         

comunidade surda. 
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