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CONCEITO E CARACTERÍSTICAS

Deficiência Auditiva/ Surdez
A A legislação brasileira define a deficiência auditiva baseada no critério 

audiológico ou médico, ou seja, na medida da audição por meio de exames, 
sendo considerada pessoa com deficiência auditiva “aquela que apresenta 
perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibels (dB) ou mais, aferida por 
audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz” (BRASIL, 
2005). Isso quer dizer que a lei apenas aponta o quanto o sujeito pode ou 
não ouvir, sem levar em conta outros aspectos inerentes à condição que ele 
apresenta. 

Essas medidas estabelecem os níveis de audição sob a perspectiva da 
medicina, colocando parâmetros para a indicação de AASI’s (Aparelho 
de Amplificação Sonora Individual ou próteses auditivas), Implante Coclear 
(Implante Coclear) ou outro aparato tecnológico que venha cumprir o papel 
de “recuperar” o déficit auditivo e, a partir de um período extenso de treino 
terapêutico, assistido por um profissional fonoaudiólogo, levar o indivíduo à 
fala, aproximando sua performance do que, tecnicamente, é considerado 
“normal e socialmente esperado”. 

Figura 1: Implante coclear
Fonte: Grupo de implante coclear do Hospital das Clínicas  FMUSP 

Disponível em: http://www.implantecoclear.org.br/?p=43

Figura 2: Próteses auditivas – a miniaturização já é uma realidade
Fonte: https://pixabay.com/pt/photos/search/audit/ 
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Vale ressaltar que mesmo com os recursos tecnológicos para “ouvir 
melhor”, uma pessoa com deficiência auditiva ou surda, não se transforma em 
“ouvinte”. A condição de surdo é inerente a ele e é uma característica, não 
uma “patologia”. Portanto, ela deve ser respeitada e ter suas necessidades 
atendidas, por isso, mesmo havendo aspectos semelhantes entre alunos 
com deficiência auditiva ou surdez, é crucial que se conheça o aluno e que 
se pergunte a ele sobre suas expectativas e necessidades.

Existem diferentes graus de perdas auditivas que impactam mais ou 
menos a percepção de fala (Quadro 1), mas a compreensão difere de pessoa 
para pessoa. Isso significa que o indivíduo com deficiência auditiva, mesmo 
usando uma prótese auditiva, poderá ter dificuldade de compreender a fala. 
Em muitos casos a Libras será imprescindível, já que essa língua permite a ele 
constituir-se como sujeito da linguagem e ter a efetividade de comunicação 
necessária para que possa participar de todas as situações comunicativas 
em que estiver inserido. Quem deve dizer qual é a forma de comunicação 
mais confortável é o próprio aluno.

Quadro 1. Graus de perda auditiva e dificuldades para ouvir a fala 
(Adaptado de NORTHERN; DOWNS, 2002; LOYED; KAPLAN, 1978):
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O Decreto n.º 5626/05 diferencia pessoa com deficiência auditiva 
de surdo, caracterizando-o como aquele que, “por ter perda auditiva, 
compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, 
manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de 
Sinais - Libras.” 

Fica claro, pela própria definição da lei, que o déficit físico não pode 
se sobrepor à identidade social. A língua tem uma função sócio-histórico 
cultural e de identidade social. Isso vai muito além do déficit auditivo (SACKS, 
2010). A pessoa surda usuária de Libras, do ponto de vista audiológico, é 
aquela que tem perda auditiva de grau severo ou profundo congênita ou 
pré-lingual (adquirida antes da construção da linguagem). No entanto, é 
preciso ampliar esta concepção e compreender que se trata de um sujeito, 
usuário de uma língua viso gestual que aglutina a comunidade surda 
(SKLIAR, 2016). Isso significa que a diversidade é cultural, já que entendemos 
por “comunidade surda” o grupo de pessoas surdas ou ouvintes, usuárias da 
língua de sinais, que militam por essa língua a fim de fazer valer seus direitos 
linguísticos, de acessibilidade e de comunicação entre outros. Os ouvintes 
da comunidade surda compõem a comunidade solidária. Desta forma, a 
comunidade se identifica por sua militância nas lutas destes grupos (SKLIAR, 
2016). 

Como se vê, trata-se de uma diversidade muito mais complexa do que 
“não ouvir” ou “ouvir menos que o normal”. 

A compreensão e aceitação das diferenças também passa pelo uso 
adequado da terminologia, por isso, alguns termos não devem ser usados:

● Surdo mudo. Mudo é aquele que não é capaz de produzir voz, ou 
que tem alteração no aparelho fonador, e os surdos podem vocalizar ou 
falar, tudo depende de seu desejo, da família, da época em que iniciou o 
atendimento fonoaudiológico, do tipo de recurso tecnológico que utiliza, 
do grau de deficiência auditiva e de sua opção por usar a Libras como uma 
língua que atenda melhor às suas necessidades de comunicação.

● Deficiente auditivo. Devemos olhar o aluno como sujeito sob inúmeros 
aspectos, não podemos caracterizá-lo exclusivamente por sua deficiência 
auditiva. Na comunidade surda, o termo “deficiente” é encarado como 
pejorativo, pois o vocábulo “deficiente” significa “falta de eficiência” 
(MAINERI, 2011).

● Aluno especial. Este termo advém de uma época em que alguém 
que tivesse uma deficiência jamais seria um cidadão, por isso necessitava de 
caridade para subsistir.
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● Portador de necessidades especiais: Trata-se de um termo esvaziado, 
pois quem “porta” leva algo ou pode deixá-lo, e isso não é verdade, pois 
a deficiência auditiva não é transitória, é permanente, assim sendo, não 
se “porta uma deficiência”. Ela é parte do sujeito, uma característica a ser 
respeitada.

O uso correto da terminologia não é só um aspecto de semântica, visto 
que estamos tratando de questões que frequentemente estão cheias de 
preconceitos, estigmas e estereótipos (SASSAKI, 2002).

Então qual é o termo correto?

Vale a pena perguntar ao aluno qual é o termo adequado para ele, mas 
você deve saber que pode usar as denominações: “aluno com deficiência 
auditiva”, “aluno com surdez” ou “aluno surdo”. Os surdos sinalizados, ou seja, 
que se comunicam por meio da Língua Brasileira de Sinais, preferem o termo 
“surdo”, pois remete à cultura e identidade surda, quer dizer, os identifica 
como uma minoria linguística que precisa ser respeitada em suas diferenças 
(SASSAKI, 2002). Uma minoria linguística que usa Libras.

Mas o que é Libras?

Libras é a Língua Brasileira de Sinais e é usada por surdos brasileiros, que 
empregam palavras organizadas em frases, com um léxico originado da 
cultura das comunidades surdas. Por isso, cada país tem sua língua de sinais.

É mais frequente que um surdo congênito ou com surdez pré-lingual de 
grau severo ou profundo use Libras para comunicar-se, sujeitos com perdas 
auditivas adquiridas ou menores e com benefício das próteses auditivas ou 
implante coclear, por vezes, podem optar por utilizar a fala para se comunicar.

Por que a Libras não é universal, como o Braille? 

Primeiramente, vale ressaltar que o Braille não é uma língua, é um código 
que representa letras, números e outros símbolos. E, quanto ao uso de uma 
língua universal, se pensarmos assim, precisamos ser coerentes e propor que 
ao invés de usarmos o português, devêssemos optar pelo “Esperanto”, que 
foi criado como “língua universal” para facilitar a comunicação mundial. 
Desta forma, entendendo língua como um construto social, devemos 
compreender que o espaço sócio histórico ocupado por cada grupo de 
surdos vai determinar diretamente a construção da língua.

As línguas de sinais surgiram devido à necessidade comunicativa das 
comunidades surdas e os estudiosos da educação de surdos as aprenderam 
com os próprios surdos na rua, no ambiente natural de uso (DIZEU; CAPORALI, 
2005). Essas línguas são modeladas por seu uso como qualquer outra língua. 
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Por isso, são línguas vivas. Não há como fazer essa modelagem fora da 
comunidade surda. Pense na língua portuguesa: Você ainda usa “vosmecê”? 
Como se chegou ao uso de “você” ou de “ ‘cê”? Foi uma construção dos 
usuários da língua. Assim também ocorre com as línguas de sinais.

E a Escrita? Não é a melhor alternativa?

Com relação à leitura e escrita, também há diferenças que devem ser 
respeitadas, pois o processo de aquisição da escrita é diferente. O ouvinte 
adquire a escrita associando-a ao som da fala, ou seja, a sua 1ªlíngua, que 
é o português oral. O surdo também se baseia na 1ª língua que adquiriu 
para construir a língua escrita. Em muitos casos a 1ª língua é a língua de 
sinais. Assim sendo, a língua portuguesa escrita deve ser encarada como a 
segunda língua do surdo, como é estabelecido na lei.

Por isso, podem haver características na construção textual escrita 
como: ausência de preposições, conjunções, inversão de palavras ou mesmo 
mudanças no uso do vocabulário que se devem à língua que o indivíduo 
usa para se comunicar, uma vez que a libras tem constituição gramatical 
diferentes da língua portuguesa.

Na Libras, elementos gramaticais como: preposições, 
conjunções, artigos e flexões verbais estão ocultados na 
estrutura da língua, o que pode levar, em uma leitura 
prematura, à afirmação de que esses elementos estão 
ausentes na língua (QUADROS; PIZZIO; REZENDE, 2008)

Em consequência disso, nem sempre a legenda de um vídeo ou o 
texto escrito resolvem a questão da comunicação escrita. Desta maneira, 
a presença do intérprete é fundamental. Ele media a comunicação do 
professor com o aluno, mas também pode auxiliar na interpretação de 
textos, uma vez que, tendo o trânsito nas duas línguas, pode fazer os devidos 
esclarecimentos culturais para que o surdo compreenda as marcas que 
aparecem no discurso oral ou escrito, nem sempre conhecidas por ele, já 
que advém de figuras de linguagem da língua portuguesa que aparecem 
no discurso oral e não é acessado pelo sujeito surdo.
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Muitas vezes, expressões simples como “enfiar o pé na 
jaca” podem ser entendidas de forma literal, o que leva a 
compreensões equivocadas do texto escrito.

Fonte: https://pt.slideshare.net/lidialbuquerque/amusing-idioms-in-
brazilian-portuguese/7

Assim, a presença do intérprete na sala de aula não precisa ser entendida 
como uma ameaça ou como um descomprometimento do aluno surdo, a 
parceria entre, professor, aluno e intérprete pode ser a chave para o melhor 
desenvolvimento da vida acadêmica do aluno.

Algumas outras informações importantes:

Prótese auditiva e implante coclear são recursos que o aluno pode ou 
não usar, no entanto, o uso delas não tornam o aluno surdo um aluno ouvinte, 
elas são equipamentos auxiliares.

O circuito de FM ou conectividade também pode ser usado, pois ele 
leva o som da voz do professor direto para o aparelho do aluno, o que 
melhora a percepção de fala no ruído. No entanto,  devemos lembrar que 
é um recurso que depende da percepção de fala do aluno e do domínio e 
acesso que ele tem da língua portuguesa.

Figura 3: Circuito de FM
fonte: https://www.argosy.com.br/produtos/21/sistema-fm 
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Fundamentação Legal

A questão da surdez é abordada em inúmeros documentos da Legislação 
Brasileira, mas optamos por reunir aqueles que abordam de maneira direta 
as questões de ensino, aprendizagem,surdez e direitos. 

A Lei 10.436 de 24 de abril de 2002 define a Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) e a reconhece como meio legal de comunicação e expressão das 
pessoas com surdez.

Entende-se como Libras a forma de comunicação e expressão, em 
que o sistema linguístico da natureza visual-motora, com estrutura 
gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão 
de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do 
Brasil. 

Em 2005, o Decreto 5.626 de 22 de dezembro, regulamentou a Lei No. 
10.436, de 24 de abril de 2002, definindo a pessoa surda do ponto de vista 
audiológico e caracterizando sua forma de interação com o mundo. 

Art. 2o. Para os fins deste Decreto, considera-se pessoa surda 
aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o 
mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura 
principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais - Libras. 
Parágrafo único. Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, 
parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 
audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz.

O mesmo decreto enfatiza a necessidade de mudanças na avaliação 
e estabelece que é necessário adotar: 

mecanismos de avaliação coerentes com aprendizado de uma 
segunda língua, na correção das provas escritas, valorizando 
o aspecto semântico e reconhecer a singularidade linguística 
manifestada no aspecto formal da Língua Portuguesa.
mecanismos alternativos para a avaliação de conhecimentos 
expressos em Libras, desde que devidamente registrados em vídeo 
ou em outros meios eletrônicos e tecnológicos. 

Prevê ainda a disponibilidade de atendimento educacional 
especializado, equipamentos e acesso às novas tecnologias de informação 
e comunicação, bem como recursos didáticos para apoiar a educação de 
alunos surdos ou com deficiência auditiva.

Em 2015, a Lei 13.146, conhecida como Lei Brasileira da Inclusão (LBI) 
estabeleceu a adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes 
que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos alunos com 
deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a 
aprendizagem desse aluno. 

A legislação também traz provisões em relação à oferta de educação 
bilíngue: a Libras passa ser reforçada como sua primeira língua e a língua 
portuguesa escrita é reconhecida como segunda língua para o aluno surdo. 
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Orientações iniciais para o planejamento didático
Para que o aluno possa aproveitar ao máximo as situações de 

aprendizagem, é preciso adotar algumas medidas que atendam às suas 
necessidades. 

Nosso ponto de partida e pressuposto central é o diálogo. Somente 
por meio de uma conversa com o aluno se pode obter informações mais 
precisas sobre as ferramentas que facilitarão a comunicação e o seu acesso 
ao conhecimento. Cada passo derivará sempre de um movimento de 
acolhimento, escuta, abertura contínua para saber se há procedimentos 
para intensificar a participação mais efetiva do aluno no processo de ensino 
aprendizagem.

A primeira etapa do trabalho envolve o acolhimento. No encontro 
inicial com o aluno no curso ou unidade curricular, é possível que ele se sinta 
constrangido ao ter que se apresentar como surdo ou com perda auditiva. 
Por isso, o NAI (Núcleo de Acessibilidade e Inclusão) tem se esforçado para 
contatar o aluno com deficiência e informar seus coordenadores sobre 
as demandas do aluno. O coordenador do curso deve socializar essas 
informações com os professores.

O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) é um espaço 
institucional composto por uma equipe de profissionais 
que discute as demandas trazidas pelos alunos e busca 
soluções. Esse núcleo acompanha o aluno durante todo 
seu percurso na Universidade. No caso dos alunos cotistas, 
o núcleo recebe a informação do ingresso e faz o contato 
e acolhimento do aluno já na matrícula. Os demais alunos 
podem procurar o núcleo sempre que necessário por 
meio de email que é amplamente divulgado no período 
de matrículas. O coordenador ou professor pode informar 
ao aluno sobre a existência do núcleo e, caso necessário, 
pode procurá-lo, caso tenha alguma dúvida ou precise 
de orientação para atender às necessidades do aluno.

O constrangimento do aluno pode decorrer também de um sentimento 
de exposição em razão de sua deficiência auditiva. Por isso, durante as aulas, 
evite falas, direcionadas para a turma toda, do tipo: “‘nome do aluno’, você 
não me escuta, mas está entendendo?” “‘nome do aluno’, você não está 
me escutando (com voz em alta intensidade)?” Quando a intenção é se 
referir ao déficit auditivo, sugerimos que procure reportar-se ao aluno mais 
individualmente durante a aula, ou até mesmo antes ou depois.
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Organização do espaço

A disposição dos móveis na sala de aula, principalmente carteiras, 
pode impedir que o aluno visualize a face do professor ou dos colegas, 
uma importante condição de locução. As carteiras enfileiradas dificultam a 
visualização do professor.

Figura 4: Será que esta situação está adequada para o aluno surdo?
Fonte: Ferraz, Ricardo. Visão e revisão, conceito e preconceito (2000)

Há vários aspectos que podemos problematizar nas relações em sala de 
aula (Figura 4). O aluno com surdez ou deficiência auditiva frequentemente 
senta-se na primeira carteira para uma melhor visualização do professor. Sua 
participação na atividade proposta – Prova Oral - pode ser dificultada por 
pelo menos três motivos:

1) A impossibilidade de uma atenção visual compartilhada com 
colegas que integram a sala. Os alunos a cada momento da 
aula dividem (in)compreensões e constroem conhecimentos 
coletivamente.

2) O bigode do professor ou a articulação pouco ampla ou 
exagerada tornam a leitura orofacial  imprecisa. As expressões 
faciais compõem a cena a ser interpretada visualmente pelo 
aluno. Usadas adequadamente por qualquer comunicador 
facilitam a compreensão da mensagem e, consequentemente, 
otimizam o aprendizado na sala de aula. Por meio das expressões 
faciais compreendemos a ênfase da mensagem, o tipo de 
sentença (afirmativa, interrogativa, exclamativa) e até a opinião 
ou sentimento do emissor sobre o assunto (prazer, desprazer, ojeriza, 
desprezo...). Além disso, o grau de acolhimento de uma dúvida, 
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a paciência do interlocutor e o desejo de continuar o assunto ou 
encerrá-lo apresentam-se nas expressões faciais. Elas fornecem 
informações essenciais sobre a mensagem. Por isso, é preciso que 
sejam adequadas à situação de comunicação.

3) Atividades como “provas orais” não são plenamente acessadas 
pelo aluno. O uso de próteses auditivas ou implantes cocleares nem 
sempre oferecem pistas auditivas suficientes para discriminar os sons 
da fala. A leitura orofacial também fornece um acesso à informação 
muito parcial, pois há fonemas que são executados com partes não 
visíveis da boca, como os fonemas /g, k/, por exemplo, em que o 
movimento da língua ocorre na parte posterior da boca. Além disso, 
alguns fonemas só se diferenciam por vibrações que acontecem 
na laringe, sem haver diferenças no movimento dos lábios ou da 
língua, como em /f, v/ ou /s, z/, /t, d/, /g, k/ entre outros.

Diante do exposto anteriormente, prefira a organização das mesas e 
carteiras em sala no formato de semicírculo. 

Outras sugestões de mudança podem ser feitas pelo próprio aluno. 
O objetivo é considerar demandas que acompanham as línguas de 
interlocução em sala de aula.

 
Medidas para o aluno com baixa audição

Comunicação em sala de aula

Os avanços tecnológicos aplicados à saúde auditiva se desenvolvem 
num ritmo cada vez mais crescente. Assim, como já dito, os alunos poderão 
utilizar diferentes tipos de recursos (AASI- Aparelho de Amplificação Sonora 
Individual, IC- Implante Coclear, FM- Sistema de Frequência Modulada 
ou Conectividade) para o alcance de um melhor potencial auditivo. Na 
participação em sala de aula, vale lembrar que o uso desses recursos nem 
sempre permitirá uma compreensão efetiva da fala de professores ou dos 
seus pares.

A qualidade do acesso às fontes sonoras relaciona-se ao período da 
perda auditiva, nível do déficit auditivo e principalmente aos processos de 
reabilitação auditiva. Assim, falas em uma intensidade mais fraca podem 
não ser acessadas pelo aluno com deficiência auditiva. Além disso, 
compreender a fala em ambiente ruidoso é uma tarefa difícil para todos, 
mas essa dificuldade é maior para o aluno com perda auditiva.

Justamente por isso, há aparelhos (circuito de FM ou conectividade) 
que dispõem de um microfone que capta a voz do professor e leva a fala 
do professor diretamente para o aparelho auditivo ou implante coclear 
do aluno. Para isso, o professor precisa usar o microfone do equipamento 
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acoplado ao corpo.
Entretanto, mesmo com o uso deste equipamento, a compreensão da 

fala é prejudicada em ambientes ruidosos em que há várias pessoas falando 
ao mesmo tempo. Por isso é preciso buscar formas para reduzir o ruído 
durante as aulas. Conscientize os outros alunos de que o ruído é prejudicial 
para o processo de aprendizagem de todos e envolva todos no controle do 
ruído da sala de aula.

Como medidas pontuais que minimizem dificuldades de acesso às 
informações sonoras, sugerimos:

1)    Procure identificar quem é o aluno com deficiência auditiva, e 
verifique se ele está sentado longe de portas e janelas ou próximo 
à parede. O ideal é que ele se sente logo nas primeiras cadeiras, 
de frente para o professor. Entretanto, essa é uma escolha dele. Por 
isso, o diálogo é tão importante. Fale sempre de frente, procure não 
falar de costas ou enquanto escreve na lousa ou projeta algo. 

2)  Fale com clareza, sem exagerar na articulação das palavras. 
A intensidade da voz é um aspecto que requer sua atenção, mas 
exagerar na movimentação dos lábios ou falar muito alto não 
tornam as palavras mais acessíveis. Ao aumentarmos a intensidade 
de fala, alteramos as expressões faciais e, por isso, podemos privar 
o aluno de pistas cruciais para sua compreensão do contexto de 
interação.

3)   Durante a aula, quando algum aluno fizer um comentário numa 
intensidade de fala mais fraca ou estiver localizado mais ao fundo 
da sala, peça logo de início que ele fale mais alto ou retome a 
fala do aluno ao responder a pergunta. O mesmo deve ocorrer em 
situações de debate.

4)   Antes da aula ou ao final, converse com o aluno com deficiência 
auditiva, pergunte se a intensidade de voz que você usa está audível 
e incorpore as adaptações sugeridas às próximas aulas.

 Recursos e materiais didáticos

5) Priorize o uso de imagens, organogramas, mapas mentais e 
demais recursos da linguagem não verbal no planejamento de 
apresentações a serem projetadas em sala de aula.
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Para saber mais: 

“imagem é tudo” (OLIVEIRA, 2006, p. 16) na vida cotidiana; 
os surdos diriam “- os textos visuais me permitem ir fundo 
nas reflexões”.
OLIVEIRA, Sara. Texto visual e leitura crítica: o dito, o omitido, 
o sugerido. Linguagem & Ensino, Pelotas, v. 9, n. 1, p. 15-39, 
jan./jun. 2006. Disponível em: https://periodicos.ufpel.edu.
br/ojs2/index.php/rle/article/viewFile/15626/9813

6)   Ao realizar projeções multimídia, tente posicionar- se mais próximo 
da projeção. Isso pode auxiliar no processo de compreensão da 
mensagem. Lembre-se que o aluno com surdez precisa olhar para 
seu rosto e também para a projeção, assim sua atenção visual (do 
olhar) fica dividida. Não podemos esquecer que a leitura orofacial 
favorece a discriminação de alguns aspectos da produção 
dos fonemas, mas que a expressão facial carrega uma série de 
informações relevantes. Leve isso em conta ao planejar a dinâmica 
de sua aula.

7)   Selecione vídeos com legenda porque é muito provável que os 
sons não sejam audíveis para seu aluno e, ainda que sejam, podem 
são ser percebidos completamente.

8)   Entregue o material da aula impresso ou em meio digital ao 
aluno, esse é um direito dele, conforme pode ser constatado na 
seção anterior.

9)  Priorize o contexto e o significado na correção de atividades e 
avaliações escritas, ou seja, verifique se ele compreendeu a ideia 
principal do conteúdo abordado, pois pode ocorrer dificuldade 
na expressão em Língua Portuguesa na modalidade escrita como 
troca de letras ou omissão de palavras funcionais como artigos e 
preposições. Essas palavras são de fraca intensidade na fala, e 
portanto, pouco perceptíveis auditivamente e, por outro lado, para 
os surdos usuários da Libras, a estrutura da sua L1 poderá ser levada 
para a L2. Essas peculiaridades não podem impedir o aluno de 
mostrar sua compreensão do conteúdo. 
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Para saber mais:
A inclusão provoca a desestabilização de estruturas 
cristalizadas. Não apenas o professor, mas também os alunos 
ouvintes precisam rever o modo de organizar e de conduzir as 
interações em sala de aula para que os colegas surdos possam 
se beneficiar plenamente dos recursos disponíveis. Um novo 
tipo de aprendizagem pode ter lugar então: a de relações em 
um contexto de diversidade  (BISOL, 2010, p. 164-165).

O que as trajetórias de alunos surdos no ensino superior apontam 
como necessidades?

BISOL, Cláudia A. et al. Estudantes surdos no ensino superior: 
reflexões sobre a inclusão. Cadernos de Pesquisa, v. 40, n. 139, 
p.147-172, jan./abr. 2010. Disponível em: https://www.scielo.br/
pdf/cp/v40n139/v40n139a08.pdf
SANTANA. Ana Paula A inclusão do surdo no ensino superior no 
Brasil. Journal of research in Special Educational Needs, v. 16, p. 
85-88, 2016. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
full/10.1111/1471-3802.12128

Medidas de acessibilidade para o aluno surdo.

Comunicação:

1) Dirija o seu olhar para o aluno surdo, ainda que na presença de 
intérprete.

2) Em debates é preciso tomar alguns cuidados para facilitar a 
atuação do intérprete: oriente a turma para que falem um por vez, 
para que o intérprete tenha tempo para interpretar as falas de 
todos e interprete as  questões e comentários do grupo.

3) Converse com o intérprete e combine uma estratégia para 
que ele assinale se o ritmo das informações dadas em aula está 
permitindo interpretação adequada. 
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4) Mantenha o contato visual com o aluno surdo, pois da mesma 
forma que os ouvintes, as expressões faciais certamente lhe dirão se 
ele está ou não compreendendo o conteúdo de aula. Questione o 
aluno com a mesma frequência que se reporta ao coletivo da sala.

5) Os alunos surdos captam facilmente as expressões faciais/
corporais. Por isso, é preciso muito cuidado com as expressões  que 
o professor utiliza . A fim de que não sejam  interpretadas como uma 
forma de negativar, ignorar ou rejeitar a participação do aluno 
surdo. 

Ao se conceber o aluno surdo como uma pessoa que 
compreende e interage com o mundo por meio de 
experiências visuais, a prática da leitura da imagem no 
cotidiano da aula marca forte presença. Os professores 
são, então, provocados a pensar nos recursos didáticos a 
partir dos efeitos da modalidade da Libras – visuoespacial.

Para saber mais leia o artigo completo: LEBEDEFF, Tatiana. 
B. Aprendendo a ler “com outros olhos”: relatos de oficinas 
de letramento visual com professores surdos. Cadernos de 
Educação, Pelotas, v. 36, p. 175-195, maio/agosto 2010. 
Disponível em: https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.
php/caduc/article/view/1606/1489

Recursos e materiais didáticos

1) Em projeções em vídeo e na lousa, procure utilizar imagens, mapa 
mental, esquemas visuais diversos.

2) Selecione recursos audiovisuais com legenda. Ao transmitir um 
filme em sala de aula, o professor deve  lembrar-se da opção da 
legenda para possibilitar a efetiva compreensão do conteúdo 
abordado. Dar acesso ao material com antecedência, garantindo 
que o s alunos surdos possam ter contato prévio com o material, 
possibilitará uma melhor organização de estudo dos alunos. 

3) Caso faça uso de trechos sem legenda, é importante descrevê-
lo, com o maior detalhamento possível. 
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4) Em se tratando de músicas, se possível, use clips legendados, as 
orientações do item 3, são também pertinentes antes de iniciar a 
atividade, disponibilizar a letra da música para os alunos, o que 
permitirá a eles o conhecimento ao gênero literário tratado na obra.

5)Conceda tempo para que o aluno surdo faça suas anotações. 
O aluno surdo,  divide sua atenção visual entre às projeções ou 
registros na lousa e o intérprete. Uma possibilidade é apresentar 
antecipadamente, na lousa ou impresso, um esboço da exposição 
oral a ser feita.

6) Nas leituras em aula, sugere-se que os textos expostos em projetor 
sejam seguidos com o cursor do mouse enquanto o professor faz 
a leitura, o que pode auxiliar o aluno surdo conjuntamente com 
demais colegas. Assim, facilita o entendimento e a compreensão 
como um todo. Caso haja leitura em sala de aula, sem o uso do 
projetor, sentar o aluno surdo ao lado de um colega ouvinte é uma 
possibilidade, desde que de acordo com a vontade do aluno. O 
aluno poderá  preferir a interpretação ao invés da leitura conjunta. 

7) Vale ressaltar que os alunos revelam especificidades nos processos 
de leitura e escrita de textos na Língua Portuguesa, como qualquer 
usuário de outra língua. Eles podem ter dificuldades na interpretação 
de textos devido às diferenças entre Língua portuguesa e Libras como 
em: expressões idiomáticas, estruturação de frases e sequenciação 
de ideias. 

Para saber mais: 

São princípios norteadores da conduta do intérprete: 
confidencialidade, competência tradutória, respeito 
aos envolvidos na profissão e compromisso pelo 
desenvolvimento profissional (Código de Ética, Federação 
Brasileira das Associações dos Profissionais Tradutores 
e Intérpretes e Guias-Intérpretes de Língua de Sinais  - 
FEBRAPILS). Disponível em: https://drive.google.com/file/
d/0B7ZxCOYQ0QJmTUdtZ2xIZHlqQ1U/view
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Como deve ser a interação entre professor e intérprete? Já pensou nisso?

A presença de intérpretes é um direito do aluno surdo, mas sua função 
é mediar a comunicação entre o grupo. A função desse profissional é a 
intermediação linguística e cultural, existindo inclusive um código de ética 
que norteia as suas ações. Desse modo, esse profissional não fornecerá 
respostas aos exercícios e avaliações realizadas pelo aluno. Ele fará a 
interpretação do conteúdo. O processo de ensino-aprendizagem continua 
sendo responsabilidade do professor. 

A parceria e o consenso entre professor e intérprete permite  o fluxo 
das relações, sempre respeitando os respectivos espaços de atuação. Daí, 
podemos apreender que a responsabilidade pelo sucesso da educação 
inclusiva é de todos!

Para melhorar a interação e o dinamismo em sala, é oportuno tomar 
algumas providências:

1) Os textos a serem trabalhados em sala de aula devem estar disponíveis 
antecipadamente para os intérpretes. Assim eles conseguirão se familiarizar 
com o vocabulário da matéria e pesquisar os sinais que não dominarem.

2) Pergunte ao seu aluno se ele está compreendendo a aula. O aluno 
surdo é parte do grupo, assim sendo sempre se reportará ao professor e 
espera que o professor se dirija a ele.

3) Nunca dirija a pergunta ao intérprete, o seu interlocutor direto é o 
aluno. 

4) O intérprete deverá transmitir todas as perguntas elaboradas pelo 
aluno que espera que as mesmas sejam elucidadas pelo professor ou na 
relação com o grupo classe.
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