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Excluído! Essa é a condição, na qual tem vivido o surdo no Brasil e no mundo. Sem direitos civis,
políticos, sociais e educacionais, conforme ressalta Ribeiro (2011). Mesmo a sociedade impondo-lhe
valores excludentes, tratando-o como deficiente e sem identidade própria, o surdo não tem se submetido
a essa condição passivamente, segundo Perlin (2004). Pelo contrário, tem resistido e lutado para superar
esses estereótipos na família, na escola e na sociedade.
A evidência disso são a Constituição Federal (1988), a Lei 10.436/2002 e o Decreto 5626/2005, os quais
o amparam nos contextos social e educacional.
Sabe-se que as leis existem, mas não operam por si mesmas. Essas dependem da “pressão” daqueles que
dependem dela e também da sociedade para a sua efetiva concretização.
Nessa perspectiva que se impõe esse projeto: um aluno surdo, de família ouvinte, oriundo e morador
na zona rural, do 8º ano da Escola Estadual Antônio Soares da Cruz, ao qual foram negados esses
direitos, visto que é um frequentador do espaço escolar, porém permanece à “margem”, destituído de
sua identidade. Prova disso é a falta de domínio da Líbras – sua língua natural, e não domínio da Língua
Portuguesa escrita.
Diante dessa realidade, levanta-se o seguinte problema: que estratégias serão pertinentes para possibilitar
a esse aluno apropriar-se da Língua Brasileira de Sinais – Libras – (L1) e da Língua Portuguesa escrita
– L2 – tornando-se um sujeito autônomo e independente?
Partindo dessa perspectiva, objetivamos um Projeto Educacional de Intervenção que privilegie a
apropriação da Libras e, consequentemente, a alfabetização em Língua Portuguesa na modalidade escrita.
Associado a esse objetivo principal, os objetivos específicos são direcionadores no sentido de promover
a interação desse surdo com seus iguais para o efetivo desenvolvimento sociolinguístico através de:
atendimento do aluno por instrutores surdos da Superintendência Regional de Ensino de Montes Claros;
interação deste surdo com outros surdos da região e aplicação de metodologias pedagógicas planejadas
pela pesquisadora e direcionadas a ele, à família e à turma onde se encontra inserido.
Este projeto, cuja duração é de um ano – outubro de 2015 a outubro de 2016 – consiste em uma pesquisaação, de caráter qualitativo, que promove o Estudo de Caso de um aluno surdo, sob o pseudônimo
de João Pedro Guimarães, 13 anos, da zona rural de Guaraciama. Durante o desenvolvimento dessa
intervenção, manter-se-á um diário de bordo, no qual serão registrados os fatos, ações e interpretações,
análises críticas do caso para, posteriormente, avaliar todo o processo.
Os pressupostos que justificam esse trabalho partem da necessidade de promovera inclusão deste sujeito
surdo, adotando estratégias que favoreçam a proficiência em sua própria língua e na Língua Portuguesa,
a fim de garantir-lhe a equidade de direitos educacionais, no que se refere à apropriação da Libras e da
Língua Portuguesa escrita, respaldados pelas leis supracitadas.
A ancoragem teórica se estrutura da seguinte forma: i) retrospectiva histórica acerca do surdo referendada
por Ribeiro (2008, 2011), Salles et al. (2004), Skliar (1997), Quadros e Karnopp (2004); ii) a linguagem
como instrumento de interação e comunicação, referendada por Salles et al. (2004); iii) as línguas de
sinais, propriedades e regulamentação legal como língua natural do surdo, corroboradas por Quadros
(1997), Gesser (2009), Brasil (2002); iv) fatores que interferem no processo de apropriação da língua
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de sinais, retratados por Quadros (1997, 2009),Peixoto (2006), Oliveira e Santos (2009); v) Língua
Portuguesa escrita: aquisição da segunda língua, validada por Brasil (2005), Strobel (2008), Gesser
(2009), Fernandes (2006), entre outros.
Posterior a essa ancoragem teórica, promove-se uma dialética entre os campos teóricos e pragmáticos,
reforçando que família, idade, origem (zona rural) e motivação associada à autoestima interferem no
processo de apropriação de linguagem do sujeito surdo. A partir dessas prerrogativas, destacam-se no
percurso metodológico, estratégias adotadas e em execução, e as parcerias efetivadas com as Secretarias
de Educação de Minas, as Secretarias Municipais de Educação e Saúde de Guaraciama com o propósito
de concretizar o que pauta o objetivo geral desse projeto.
Destacam-se, entre as estratégias aplicadas: i) atendimento do sujeito surdo por instrutores do CAS
local, semanalmente, com resultados satisfatórios; ii) interação deste sujeito com aluno surdo de outra
escola, semanalmente, com resultados irrelevantes; iii) tentativas de interação desse sujeito com outros
surdos da região sem resultado, devido à resistência dele em interagir com seus iguais; iv) adoção,
pela pesquisadora, de práticas metodológicas, com estratégias lúdico-visuais, em atividades extraclasse,
visando a articulação entre as línguas para efetivar a aprendizagem, com resultados promissores; v)
atividades envolvendo a Libras, desenvolvidas pela intérprete de Libras, com a turma ouvinte, objetivando
estimular a socialização dos envolvidos com resultados positivos.
A partir das análises dos resultados alcançados, percebemos que a intervenção está atendendo parcialmente
aos objetivos propostos. Para favorecer a aprendizagem do sujeito, mudanças se fizeram necessárias nas
estratégias, cujos resultados foram insatisfatórios. Naquelas que deram certo, observa-se que o aluno
demonstra mais motivado e com maior domínio da Libras em situações em que estão envolvidos os
instrutores, intérprete e pesquisadora. A apropriação, ainda incipiente, já possibilitou a esse sujeito
avaliações sobre a sua própria língua, iniciando-se o seu processo de identidade como surdo.
Não se observa ainda a autonomia e a autoconfiança dele na comunicação com o ouvinte utilizando a
Libras, ora agindo como se a desconhecesse, em vez de usar os sinais. Essa atitude dele nos preocupa,
visto que ainda não houve a internalização da Libras como língua própria.
Pautadas nos estudos apresentados e nas estratégias desenvolvidas, percebemos que a apropriação da(s)
língua(s) por ser um processo lento, gradual e contínuo, necessita de avaliações constantes e mudanças de
postura diante dos resultados conquistados. Faz-se necessário avaliarmos as ações, analisando os resultados
e estarmos atentas ao próprio sujeito, observando-lhe as reações diante das situações motivadoras para
a apropriação efetiva das línguas. A partir do comportamento manifestado, ou se mantêm as mesmas
estratégias ou as alteram, tendo em vista o sujeito envolvido no processo de apropriação de linguagem.
Nota
Projeto submetido ao Conselho de Ética. Parecer nº 1.324.483
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