
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA, 

CONTABILIDADE E SECRETARIADO EXECUTIVO. 

 

CURSO DE SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 TERESA RAQUEL MUNIZ GOMES 

 

 

 

A INCLUSÃO SOCIAL NA PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DO INSTITUTO 

CEARENSE DE EDUCAÇÃO DE SURDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2012 

 

 



 

TERESA RAQUEL MUNIZ GOMES 

 

 

 

 

 

A INCLUSÃO SOCIAL NA PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DO INSTITUTO 

CEARENSE DE EDUCAÇÃO DE SURDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada à Faculdade de 

Economia, Administração, Atuária, 

Contabilidade e Secretariado Executivo, 

como requisito parcial para obtenção do 

grau de Bacharel em Secretariado 

Executivo. 

 

Orientador(a): Joelma Soares da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2012 



 

 

TERESA RAQUEL MUNIZ GOMES 

 

 

 

 

A INCLUSÃO SOCIAL NA PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DO INSTITUTO 

CEARENSE DE EDUCAÇÃO DE SURDOS 

 

 

 

 Esta monografia foi submetida à Coordenação do Curso de Secretariado 

Executivo, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Bacharel em 

Secretariado Executivo, outorgado pela Universidade Federal do Ceará – UFC e 

encontra-se à disposição dos interessados na Biblioteca da referida Universidade. 

 A citação de qualquer trecho desta monografia é permitida, desde que feita de 

acordo com as normas de ética científica. 

 Data da aprovação ___/___/___ 

 

 ___________________________________    Nota 

   

  Profª Joelma Soares da Silva     ------ 

          Profª Orientadora 

 

 

 

 ___________________________________    Nota 

   

 Profª Conceição de Maria Pinheiro Barros    ------ 

      Membro da Banca Examinadora 

 

 

 ____________________________________   Nota 

      Prof. Laudemiro Rabelo de Souza Neto    ------ 

       Membro da Banca Examinadora 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus, pela vida, força de vontade e Fé. 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus pela vida, saúde e força para seguir na jornada da vida, superando as 

dificuldades, e lutar pelos meus objetivos. 

À professora e orientadora Joelma, pela paciência, dedicação, ensinamento e 

apoio neste trabalho o qual sem sua importante ajuda não haveria sido concretizado. 

Aos professores Laudemiro e Conceição por fazerem parte da banca 

examinadora. 

Às funcionárias da UFC, Alzira e Nágela, pelo exemplo de profissionais. 

Ao meu chefe de estágio na Receita Federal, Dr. Vitoriano pela paciência, 

ensinamento, pelo grande exemplo de profissional, apoio e compreensão durante a 

realização desse trabalho. 

Ao professor e intérprete de Libras Saulo, e aos alunos surdos do ICES pela 

colaboração. 

E aos demais que, de alguma forma, contribuíram na elaboração desta 

monografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos notavelmente ignorantes a respeito da surdez, 

muito mais ignorantes do que um homem instruído teria 

sido em 1886 ou 1786. Ignorantes e indiferentes (...). Eu 

nada sabia a respeito da situação dos surdos, nem 

imaginava que ela pudesse lançar luz sobre tantos 

domínios, sobretudo o domínio da língua. Fiquei pasmo 

com o que aprendi sobre a história das pessoas surdas e os 

extraordinários desafios (linguísticos) que elas enfrentam, 

e pasmo também ao tomar conhecimento de uma língua 

completamente visual, a língua de sinais, diferente em 

modo de minha própria língua, a falada. (Oliver Sacks) 
 

 



 

RESUMO 

 

O debate em torno da inclusão social tem ganhado força em diversas camadas da 

sociedade pois representa um novo olhar sobre o cidadão em condições desfavoráveis. 

O objetivo deste trabalho foi identificar como o estudante surdo percebe a inclusão 

social. Nesse contexto, buscou conhecer como esses indivíduos encaram a realidade da 

inclusão social no cotidiano social, na educação formal e no mercado de trabalho. Para 

tanto, foi realizada, uma pesquisa de natureza qualitativa, composta inicialmente de 

revisão bibliográfica seguida de uma pesquisa de campo.  A pesquisa de campo foi 

constituída da realização de dois de dois grupos focais com alunos surdos regulamente 

matriculados numa instituição pública de ensino médio localizada na cidade de 

Fortaleza e voltada para educação de jovens e adultos surdos. Por meio dos resultados 

obtidos foi possível inferir que a inclusão social no cotidiano dos estudantes ainda 

representa um desafio principalmente pela falta de informação das pessoas ouvintes e 

pela ausência de estrutura adequada nas organizações públicas que facilitem seu 

processo de inclusão.   
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ABSTRACT 

 

 

The debate on social inclusion has gained strength in various strata of society because it 

represents a new look at the citizen under unfavorable conditions. The objective of this 

study was to identify how the deaf student perceives social inclusion. In this context, we 

sought to know how these individuals face the realities of social inclusion in everyday 

social life, formal education and the labor market. To that end, we performed a 

qualitative research, initially composed of a literature review followed by a field survey. 

The field research consisted of two conducting two focus groups with deaf students 

regularly enrolled in a public high school located in the city of Fortaleza and facing 

youth and adults who are deaf. Through the results we infer that the inclusion in the 

daily lives of students remains a challenge due to lack of information of hearing people 

and the lack of adequate infrastructure in public organizations that facilitate the process 

of inclusion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Inclusão social é um assunto amplamente pesquisado e discutido por educadores, 

pesquisadores, entidades do terceiro setor, órgãos públicos e outros interessados em 

potencializar os esforços em busca da igualdade, com a finalidade de sensibilizar a 

sociedade promovendo qualidade de vida, interações livres de preconceitos, 

discriminações e dissolução das  diferenças  em  relação  à  sociedade  no  processo  de  

gestão  da  diversidade  (SOUZA,  J.; RAMALHO, E., 2006).  

A partir desse contexto surge a necessidade de identificar a opinião de uma 

parcela da sociedade que convive com diversos limites criados pela própria cidadania, a 

comunidade surda. Diversos autores como, Carvalho-Freitas (2009), Tenor (2008), Gil 

(2002) e Mantoan (1997) pesquisaram a respeito do tema da inclusão social, 

diversidade, deficiência, e até mesmo da surdez, porém, diferentemente dos autores, este 

trabalho se diferencia por investigar o que os próprios indivíduos surdos pensam a 

respeito da inclusão social.  

O objetivo principal desta pesquisa está direcionado a identificar como o 

estudante surdo percebe a inclusão social. Os objetivos específicos direcionam-se a 

investigar a visão do estudante surdo acerca dos parâmetros de inclusão social 

delineados pela literatura nacional, analisar como percebem sua inclusão social na 

educação e apresentar como percebem sua inclusão social na educação e no mercado de 

trabalho. 

A história dos deficientes surdos se iniciou pelos monges beneditinos da Itália, 

cerca de 530 d.C, para manter o voto do silêncio, mas pouco foi registrado sobre esse 

procedimento usado por surdos até a Renascença, mil anos depois. Até o final do século 

quinze, não havia escolas especializadas para surdos na Europa porque na época os 

mesmos eram considerados incapazes de serem ensinados. 

A maioria das pessoas surdas foi excluída da sociedade e tiveram sua 

sobrevivência prejudicada. Existiam Leis que proibiam o surdo de possuir ou herdar 

propriedades, casar-se, votar como os demais cidadãos. Apesar desse preconceito 

generalizado, houve diversos ouvintes que desenvolveram métodos para ensinar a 

língua oral de seu país, como por exemplo, um italiano chamado Girolamo Cardamo, 



 

que utilizava sinais e linguagem escrita, e um espanhol, monge beneditino, chamado 

Pedro Ponce de Leon, que utilizava, além de sinais, treinamento da voz e leitura dos 

lábios. 

A Cultura Surda é muito recente no Brasil, tem pouco mais de cento e vinte 

anos, mas convivendo-se com essas Comunidades Surdas, pode-se perceber uma 

identidade surda, ou seja, características peculiares. O Surdo é diferente do ouvinte 

porque percebe e sente o mundo de fora diferenciado e se identifica com aqueles que 

também, apreendendo os mundos como Surdos, possuem valores que vêm sendo 

transmitidos de geração em geração independentemente da Cultura dos ouvintes, a qual 

também se insere. 

Este trabalho está estruturado em 06 (seis) capítulos, incluindo esta introdução. 

O segundo capítulo apresentará a definição de uma forma geral sobre a diversidade, 

inclusão social e suas políticas públicas, fazendo uma análise sobre os seus aspectos 

fundamentais na legislação brasileira, na educação e no trabalho, analisando sua 

importância para o país, seu desenvolvimento e seus resultados na sociedade. 

O terceiro capítulo aborda a inclusão social dos deficientes surdos, evidenciando 

a Libras, seus projetos e consequências para tal comunidade, conceituando e 

classificando deficiência, a inclusão do deficiente surdo segundo a legislação brasileira, 

sua inclusão na educação formal e no mercado de trabalho. 

No quarto capítulo será apresentada a metodologia e estratégia da pesquisa, 

caracterizando o grupo focal, destacando a importância de sua utilização, e como será 

usado para a pesquisa. 

 No quinto capítulo, traz a apresentação e análise de dados com deficientes 

surdos do ICES – Instituto Cearense de Educação de Surdos. Decorrentemente, deste 

estudo serão apresentadas as considerações finais, apêndices, anexos e as referencias 

bibliográficas. 

 

 

 

 

 



 

2 INCLUSÃO SOCIAL 

Na atualidade percebem-se as dificuldades que determinadas pessoas se 

deparam na vida. A inclusão social vem quebrando possíveis dificuldades tornando 

mais equiparada a situação dos menos favorecidos dentro da sociedade. Inclusão social 

é um termo amplo, inserido em contextos diferentes em relação a questões sociais 

diversas.  

De modo geral, o termo é utilizado ao fazer referência à pessoas 

consideradas excluídas, que não tem as mesmas oportunidades dentro de uma 

comunidade, por motivos diversos, como por exemplo: condições sócio-econômicas, 

gênero, raça ou falta de acesso a tecnologias (exclusão digital). Para a efetivação da 

inclusão social, é necessário que sejam estabelecidos padrões de acessibilidade nos 

diferentes espaços (escolas, empresas, serviços públicos), assim como é necessário o 

investimento em formação inicial e continuada dos profissionais envolvidos no processo 

de inclusão, principalmente dos professores (BOURDIEU, 2002.). 

 

2.1 Diversidade e Inclusão Social 

 

O termo diversidade refere-se à variedade e convivência de ideias, 

características ou elementos diferentes entre si, em determinado assunto, situação ou 

ambiente. Diversidade é tudo o que diferencia de algo ou de outro, ela varia através de 

escolha: corte de cabelo, ou até mesmo de fatores da própria natureza: cor dos olhos. 

Muitos possuem diversas culturas, raça, hábito, postura até um jeito de dormir 

diferencia as pessoas, também abrange a um status econômico, e principalmente a falta 

de semelhança assim como também a diversidade social (FREIRE, 2003). 

Fleury (2000) explica que administrar a diversidade significa adicionar valor 

a sociedade em geral e seu conceito está relacionado ao respeito à individualidade. A 

diversidade inclui todos, não é algo que seja definido por raça ou gênero. Estende-se à 

idade, história pessoal e corporativa, formação educacional, função e personalidade. 

Inclui estilo de vida, preferência sexual, origem geográfica, tempo de serviço na 

organização, status de privilégio. 

De acordo com Souza (2006) a diversidade torna-se um assunto amplamente 

pesquisado e discutido por educadores pesquisadores entidades do terceiro setor, órgãos 

públicos e outros interessados em potencializar os esforços em busca da igualdade ou 



 

com a finalidade de sensibilizar a sociedade promovendo qualidade de vida, interações 

livres de preconceitos, discriminações e dissolução das diferenças em relação à 

sociedade no no âmbito da diversidade. 

Para Fleury (2000), “A diversidade é definida como um  mix de pessoas com 

identidades diferentes  interagindo no mesmo sistema social. Nestes sistemas coexistem 

grupos de maioria e de minoria. Os grupos de maioria são os grupos cujos membros, 

historicamente obtiveram vantagens em termos de recursos econômicos e de poder em 

relação aos outros”. Alves e Galeão-Silva (2004) afirmam  que diversidade  “refere-se a 

uma variedade de atributos de indivíduos e grupos”, os quais deveriam ser percebidos 

pelas organizações em referência aos seus consumidores e funcionários. 

Fleury (2000) ressalta que os brasileiros valorizam sua origem diversificada, 

incluindo as raízes  africanas,  presentes  na  música,  na  alimentação,  no  sincretismo  

religioso,  mas  é  uma sociedade estratificada, em que o acesso às oportunidades 

educacionais e às posições de prestígio no mercado de trabalho é definido pelas origens 

econômicas e raciais. 

A diversidade está ligada a inclusão, pois para que o processo de inclusão 

social seja posto em andamento, é preciso que a pluralidade de relações presentes na 

sociedade seja contemplada juntamente com o desafio do convívio e a compreensão 

sobre as diferenças, cuja origem, se deve, justamente, à diversidade das relações mais 

amplas. 

A Inclusão Social liga-se às pessoas de classe social, nível educacional, 

portadoras de deficiência física e mental, idosas ou minorias raciais entre outras que não 

têm acesso a várias oportunidades, ou seja, Inclusão Social é oferecer aos mais 

necessitados oportunidades de participarem da distribuição de renda do País, da vida 

política, social, e também acesso a cultura e lazer, dentro de um sistema que beneficie a 

todos e não somente uma camada da sociedade (SANTOS, 2000). 

 Segundo Sassaki (1997, p. 174): 

 
A inclusão social constitui processo bilateral, no qual as pessoas, ainda 

excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir 

sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para todos. O que 

se observa, ainda, na prática, é o modelo de integração social em que a 

sociedade permanece passiva; aceita portadores de deficiência desde que 

sejam capazes de se moldar ao sistema existente. 

 



 

O conceito de inclusão é recente na cultura Brasileira. Palavra usada como 

uma situação nova, a inclusão incomoda, desperta curiosidade, indiferença ou negação, 

encontra adeptos e também críticos; envolve praticamente todas as esferas do social, 

apontando para a necessidade de repensar, de alterar hábitos, posturas e atitudes. A 

sociedade acessível garante qualidade de vida para todos, portanto, é um compromisso 

que deve ser assumido por todos em nossas respectivas esferas de ação e influência 

(FERRAZ, 2006). 

E é exatamente no sentido de incluir, que a acessibilidade se associa à 

Inclusão Social e a diversidade, pois com a valorização e reconhecimento da 

convivência dos mesmos, o termo acessibilidade tem sido utilizado para garantir que 

todas as pessoas tenham acesso a todas as áreas de seu convívio. Estas áreas estão 

relacionadas aos espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, sistemas e meios de 

comunicação e informação. O termo acessibilidade começou a ser utilizado 

recentemente. Historicamente, a origem do uso desse termo para designar a condição de 

acesso das pessoas com deficiência está no surgimento dos serviços de reabilitação 

física e profissional, no final da década de 1940. (FERNANDES, 2008). 

De acordo Sassaki (2006), o paradigma da inclusão social consiste em tornar 

a sociedade todo um lugar viável para a convivência entre pessoas de todos os tipos e 

condições na realização de seus direitos, necessidades e potencialidades, ou seja, o autor 

comenta que a inclusão constitui uma forma geral de somar todos os gêneros de pessoas 

numa sociedade onde se possa construir interações saudáveis e que der bons resultados. 

Em um sentido mais amplo, a inclusão social envolve também o 

estabelecimento de condições para que todos os habitantes do país possam viver com 

adequada qualidade de vida e como cidadãos plenos, dotados de conhecimentos, meios 

e mecanismos de participação política que os capacitem a agir de forma fundamentada e 

consciente (KUPFER e PETRI, 2000, p. 112). 

Um dos aspectos da inclusão social é possibilitar que as pessoas em geral 

tenham a oportunidade de adquirir conhecimento básico sobre a ciência e seu 

funcionamento que lhe dê condições de entender o seu entorno, de ampliar suas 

oportunidades no mercado de trabalho e de atuar politicamente com conhecimento de 

causa. Entre tantas conquistas da sociedade, a Inclusão Social, segundo Macêdo (2002, 

p.17): 

O termo inclusão tão propalado nos dias atuais e para alguns, tão 

diretamente ligado a educação, é algo tão antigo quanto à civilização, pois se 



 

inicia com a vida. Posto ser um processo que busca compartilhar com os 

diversos seguimentos da sociedade inúmeros serviços tais como saúde, 

educação, trabalho e em como outros benefícios sociais e culturais”. 

 

 

 

Sassaki (2003), explica que as diferenças são bem-vindas. São características 

que implicam muitas vezes em maneiras diferentes de se fazer as coisas, e que 

necessitam de tecnologias específicas e apoios especiais. Comenta também que a 

valorização da diversidade humana está na forma que a sociedade se beneficia com o 

fato de ser composta por diversos grupos de pessoas, necessitando da contribuição que o 

indivíduo de uma forma geral pode dar para o enriquecimento da qualidade de vida de 

todos, contribuindo para uma educação de base que é o alicerce para a formação de um 

cidadão com responsabilidade sobre o mundo. 

 

2.2 Inclusão Social na Educação 

 

 

A inclusão é uma inovação, cujo sentido tem sido muito distorcido e um 

movimento muito polemizado pelos mais diferentes segmentos educacionais e sociais. 

No entanto, inserir alunos com déficits de toda ordem, permanentes ou temporários, 

mais graves ou menos severos no ensino regular nada mais é do que garantir o direito de 

todos à educação (MANTOAN, 1988). 

Quando a escola regular assume que as dificuldades de alguns alunos não 

são apenas deles, mas resultam em grande parte do modo como o ensino é ministrado, a 

aprendizagem é concebida e avaliada. Pois não apenas os deficientes são excluídos, mas 

também as pessoas que são pobres, as que não vão às aulas porque trabalham, as que 

pertencem a grupos discriminados (AMARAL, 1995). 

A inclusão não implica em que se desenvolva um ensino individualizado 

para os alunos, na visão inclusiva, não se segregam os atendimentos, seja dentro ou fora 

das salas de aula e, nenhum aluno é encaminhado à salas de reforço ou aprende, a partir 

de currículos adaptados (HAIDAR, 2003). 

O professor não determina a extensão e a profundidade dos conteúdos a 

serem construídos pelos alunos, nem facilita as atividades para alguns, porque, já prevê 

as dificuldades que possam encontrar para realizá-las. Porque é o aluno que se adapta ao 



 

novo conhecimento e só ele é capaz de regular o seu processo de construção intelectual 

(HAIDAR, 2003). 

Priorizar a qualidade do ensino regular é, pois, um desafio que precisa ser 

assumido por todos os educadores. É um compromisso inadiável das escolas, pois a 

educação básica é um dos fatores do desenvolvimento econômico e social. O que fica 

evidenciado é a necessidade de se redefinir e de se colocar em ação novas alternativas e 

práticas pedagógicas, que favoreçam a todos os alunos, o que, implica na atualização e 

desenvolvimento de conceitos e em aplicações educacionais compatíveis com esse 

grande desafio da inclusão (FLEURY, 2002). 

A prática de classificar e categorizar crianças baseado no que não sabem ou 

não podem fazer perpetua a visão de que o problema está no indivíduo e não em fatores 

de metodologias educacionais, currículos, e organização escolar. Escolas são 

construídas para promover educação para todos, portanto, todos os indivíduos tem o 

direito de participação como membro ativo da sociedade na qual estas escolas estão 

inseridas. Todas as crianças tem direito à educação de qualidade onde suas necessidades 

individuais possam ser atendidas e aonde elas possam desenvolver-se em um ambiente 

enriquecedor e estimulante do seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social 

(NOVAES, 2004). 

Aceitar e valorizar a diversidade de classes sociais, de culturas, de estilos 

individuais de aprender, de habilidades, de línguas e religiões. É o primeiro passo para a 

criação de uma escola de qualidade para todos. 

Educar indivíduos em segregadas salas de educação especial significa negar-lhes o 

acesso à formas ricas e estimulantes de socialização e aprendizagem que somente 

acontecem na sala de aula regular devido a diversidade presente neste ambiente 

(NONATO, 2006). 

Sassaki (2003) explica que a inclusão social na educação, inicia-se 

diferenciando Educação Especial e Educação Inclusiva. A educação Especial é aquela 

paralela a educação dita normal, isto é, com classes “especiais” onde crianças com 

alguma deficiência, diferença de raça, etnia ou altas habilidades são separadas da turma 

curricular normal. 

A educação inclusiva (E.I) visa inserir alunos, citados no parágrafo anterior, 

nas escolas comuns, desde que sejam considerados capazes de se integrar na rede 

regular de ensino. A transição de educação especial para a inclusiva se deu através da 



 

adaptação onde professores despreparados de escolas não adaptadas, causaram mais 

desvantagens do que vantagens aos alunos. Educação inclusiva é uma estratégia que 

contribui para a meta final de se promover uma sociedade inclusiva (OLIVEIRA, 2005). 

A educação inclusiva vai mais adiante ao dar a oportunidade a crianças e 

adultos desafiarem o preconceito, tornarem-se visíveis, e conseguirem a confiança de 

falar por si mesmos e construir o próprio futuro. Esse tipo de educação age como um 

catalisador para mudanças em prática educacional, conduzindo a uma qualidade 

melhorada da educação. Incluir crianças com mais dificuldades em aprender ou 

qualquer outro tipo de diferença em escolas da rede regular de ensino desafia os 

professores a desenvolverem abordagens mais centradas na criança, participativas, e de 

ensino ativo  e isto beneficia todas as crianças (BARBOUR; KITZINGER, 1999). 

Hoje a nova proposta de inclusão pressupõe não só escolas e professores 

preparados, mas o entendimento de que é necessário responder às diferenças e 

necessidades individuais de um aluno. A Educação Inclusiva constitui um processo de 

mudança estrutural, envolvendo: flexibilização curricular, acessibilização de prédios e 

equipamentos, adequação dos sistemas de comunicação oral e escrita, novos modelos de 

papéis vigentes na escola comum (PEREIRA, 2006). 

 Segundo Sassaki (1997) o professor inclusivo deve preparar as suas aulas 

respeitando a diversidade humana e as diferenças individuais de seus alunos. Na sua 

concepção inclusiva não há dúvida de que as escolas precisam adaptar-se aos alunos e 

não o inverso.  

        A Lei Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases(LDB) 

Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Esclarece a respeito da Educação 

Especial e Ensino regular, do Direito à Educação e do Dever de Educação:  

 

Art. 5º. O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo 

qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização 

sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e, ainda, o 

Ministério Público, acionar o Poder Público para exigi-lo. § 5º. Para garantir 

o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder Público criará formas 

alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da 

escolarização anterior (BRASIL, 1996).  
 
 



 

A Lei citada acima assegura aos cidadãos, o direito de estudar e podendo 

exigir do Governo seus devidos direitos e assim, o Poder Público deverá ofertar 

propostas de acesso a qualquer nível de escolaridade. A respeito do acesso e 

permanência no ensino regular pelo Decreto Nº 6.094 de 24 de abril de 2007, dispõe 

sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso de Todos pela Educação, pela 

União Federal, em regime de colaboração com Municípios, Distrito Federal e Estado, e 

a participação das famílias e da comunidade, mediante programas e ações de assistência 

técnica e financeira, visando a mobilização social pela melhoria da qualidade da 

educação básica (BRASIL, 2007).  

A educação escolar  deve  ser  vista  como  um  instrumento  estratégico  

para  desenvolvimento  econômico,  social,  cultural  e  político  do  Estado  e  de  seu  

povo,  e  para  a garantia dos direitos básicos de cidadania e da liberdade pessoal, 

concebendo a escolarização como  um  direito  do  cidadão  e  um  patrimônio  da  

sociedade.  Assim, sua administração, planejamento e execução devem se dar da forma 

mais ampla e democrática possível, abrindo espaço para todas as concepções, culturas, 

etnias, princípios e orientações, respeitando os conteúdos expressos na legislação 

nacional e estadual. 

 

2.2.1 Políticas Públicas de inclusão social 

Uma proposta de inclusão na educação superior está no sistema de cotas, ou 

seja, popularmente chamado de cotas raciais. Consiste em uma medida governamental 

que cria uma reserva de vagas em instituições públicas ou privadas para classes sociais 

mais desfavorecidas. Estas populações podem ser grupos étnicos ou raciais, classes 

sociais, imigrantes, afrodescendentes, deficientes físicos, mulheres, idosos, dentre 

outros. A justificativa para o sistema de cotas é que certos grupos específicos, em razão 

de algum processo histórico depreciativo, teriam maior dificuldade para aproveitarem as 

oportunidades que surgem no mercado de trabalho, bem como seriam vítimas de 

discriminações nas suas interações com a sociedade. 

Dentre as políticas que têm o foco no acesso ao ensino superior, destacam-se 

o Programa de Financiamento Estudantil (FIES) e o Programa Universidade para Todos 

(ProUni). Voltados para a população de baixa renda, são considerados políticas 

inclusivas, compensatórias, focalizadas e afirmativas. 

O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), criado 

em 1999, é um programa do Ministério da Educação, operacionalizado pela Caixa 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Classes_sociais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Classes_sociais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imigrante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Afro-descendentes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deficientes_físicos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mulher
http://pt.wikipedia.org/wiki/Idoso


 

Econômica Federal, instituição financeira estatal. O FIES é destinado a financiar a 

graduação no ensino superior de estudantes que não têm condições de arcar 

integralmente com os custos de sua formação. O Fundo financia até 100% do valor da 

parte da mensalidade devida pelo estudante à instituição de ensino. 

O Programa de Universidade para Todos, (ProUni),  por meio da oferta de 

bolsas de estudo, visa a criar condições de acesso ao ensino superior privado para 

estudantes oriundos, em sua maioria, das camadas populares ou de estratos da pequena 

classe média e que não dispõem de recursos para assumir os custos de uma universidade 

particular, haja vista que não conseguiram aprovação nas universidades públicas. 

A respeito da seleção de estudantes de Ensino em Universidades Públicas 

Estaduais, com a aprovação da Lei Estadual Nº 3.524, de 28 de dezembro de 2000 

dispõe  sobre os critérios de seleção e admissão de estudantes da Rede Pública estadual 

de Ensino em Universidades Públicas Estaduais e dá outras providências. Esta lei 

garante a reserva de 50% das vagas, nas universidades estaduais do Rio de Janeiro, para 

estudantes das redes públicas municipal e estadual de ensino (BRASIL, 2000). 

    Além da Lei Estadual de seleção e admissão de estudantes em 

Universidades Públicas Estaduais, há a Lei de Cotas que criou o Programa Diversidade 

na Universidade que tem por objetivo estratégias de inclusão social e de combate à 

discriminação racial e étnica na educação média e superior. Pela Lei Nº 10.558, de 13 

de novembro de 2002, que cria o Programa Diversidade na Universidade, e dá outras 

providências: 

Art.1º  Fica criado o Programa Diversidade na Universidade, no âmbito do 

Ministério da Educação, com a finalidade de implementar e avaliar 
estratégias para a promoção do acesso ao ensino superior de pessoas 

pertencentes a grupos socialmente desfavorecidos, especialmente dos 

afrodescendentes e dos indígenas brasileiros (BRASIL, 2002). 

 

 

 

          Há neste contexto de inclusão na educação uma  grande  necessidade  de  

envolvimento  da  família  e  da comunidade  no  atendimento  às  necessidade  básicas  

da  criança  e  do  adolescente, responsabilizando-se  com  a  sociedade  e  o  Estado  na  

promoção  do desenvolvimento  infantil  e  juvenil. Uma estratégia viável é a integração 

dos vários serviços públicos  indispensáveis,  tais  como  saúde,  ensino,  esportes,  

cultura,  preparação  para  o trabalho, alimentação, relacionando-se com a garantia de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.558-2002?OpenDocument
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acesso continuado a esses serviços, ou  seja,  a  mobilização  de  todos  os  meios  

disponíveis  para  a  consecução  dos  objetivos almejados. 

 

2.3  Inclusão Social no Mercado de Trabalho 

 

A inclusão social é um dos grandes desafios do país que, por razões 

históricas, acumulou enorme conjunto de desigualdades sociais no tocante à distribuição 

da riqueza, da terra, do acesso aos bens materiais e culturais e da apropriação dos 

conhecimentos científicos e tecnológicos.  

Tanto jovens de famílias de baixa renda, pessoas excluídas do mundo digital, 

sem acesso a recursos, marginalizadas, pessoas com deficiência, com raça, cultura, etnia 

ou costumes diferentes entre outras que estão em condições desfavorecidas dos demais 

estão em uma luta constante pela conquista do seu espaço dentro do mercado de 

trabalho. 

A inclusão social não só de pessoas portadoras de deficiência mas também 

os jovens e estudantes, vem sendo inseridos no mercado de trabalho com foco em 

estágios, treinamentos. Todo adolescente tem direito à profissionalização e a proteção no 

trabalho, observados o respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, e a 

capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho (MORAES, 2007). 

O Fundo de Apoio ao Trabalhador (FAT) possui um programa de 

qualificação profissional e estímulo ao crescimento da consciência social, o tratamento 

da diferença pela indiferença ou exclusão é produto de uma mentalidade que coloca o 

homem como antagonista da sua existência despertando sentimentos e atitudes que se 

opõem aos valores de sua própria identidade e desrespeito às regras de convivência 

(GIL, 2002). 

Segundo  Berthou, (2009,  p.  35): 

 
Vivemos em um país Democrático onde se espera que todos tenham 

tratamento igualitário estimulado por atitudes que eliminem toda forma de 

exclusão  e  injustiça  social, contudo,  quando  se  aborda  a  deficiência  

transmudando  o  adjetivo  em  substantivo,  o  olhar  passa  a  ter  conotação 

estigmatizante  sobre  a  realidade  e  provoca  sentimento  de  rejeição  ou 

proteção. Na prática, é importante estabelecer a relação entre igualdade de 
direito e diferença de fato reconhecendo o real espaço ocupado pelo 

indivíduo na sociedade. 

 

                     A citação acima reflete o fato de que no Brasil a Democracia apenas assegura 

nas Leis a igualdade entre os cidadãos, porém na prática, quando se aborda a questão de 



 

deficiência, a própria sociedade passa a tratar o deficiente como um ser diferente dos 

demais ou que precisa de mais segurança que os outros. Berthou (2009) explica que 

além da Democracia, as Leis do país precisam na prática esclarecer a relação entre a 

igualdade de direito e diferença, a importância de por em prática o sentido de igualdade 

entre indivíduos, afirmando que apesar de viver em um país livre de censuras, o próprio 

cidadão censura o próximo quando o assunto é incluir, acolher os menos favorecidos, 

pois acaba absorvendo ou um sentimento de dó ou de repugnação, afastando assim o 

sistema inclusivo na sociedade e impondo a exclusão.  

A inclusão no trabalho se adéqua a um grupo que enfrenta barreiras comuns 

para sua participação efetiva na sociedade, particularmente em termos de discriminação 

oriunda da percepção das pessoas e de estruturas de acesso aos diferentes espaços 

sociais. Quando se contrata uma pessoa com deficiência apenas para cumprir a Lei, sem 

remover as barreiras que  facilitem  o  acesso  dessa  pessoa,  contribui  para  aumentar  

o preconceito de que ela não possui competência laboral (TANAKA ,MANZINI, 2005). 

Nesse pensamento, nota-se que a inclusão traz consigo muita controvérsia e 

debates pelo mundo e principalmente a ala que afeta. Muitas propostas estão inseridas 

nas escolas e nas empresas, mas sempre vale lembrar que a opção ou o palpite dessas 

pessoas que estão inseridas nessas propostas, são de extremo valor, pois só elas sabem o 

que sentem e o que passam dentro de suas limitações. 

Todos os indivíduos portadores (ou não) de deficiência devem ter a chance 

de desenvolver suas habilidades, integrados em suas comunidades e serem reconhecidos 

pelo que fazem de melhor. Independentemente da circunstância, as empresas devem se 

adequar de acordo com o que rege na Legislação a respeito de incluir indivíduos cuja 

peculiaridade se difere diante da sociedade. 

 

 

 

 

 

 

3  INCLUSÃO SOCIAL DOS DEFICIENTES SURDOS 

 



 

A audição, tal como os restantes sentidos, é muito importante para o 

desenvolvimento como indivíduo, como parte da sociedade.  Já antes do nascimento, a 

audição é o primeiro sentido a ser apurado, através do diálogo da mãe com o seu bebê, 

dos novos sons, do conhecimento do mundo que o ser humano rodeia. A deficiência 

auditiva, conhecida como surdez, consiste na perda parcial ou total da capacidade de 

ouvir, isto é, um indivíduo que apresente um problema auditivo (SOARES, 1990). 

 É considerado surdo todo o individuo cuja audição não é funcional no dia-

a-dia, e considerado parcialmente surdo todo aquele cuja capacidade de ouvir, ainda que 

deficiente, é funcional com ou sem prótese auditiva. É através desta que o ser humano 

se comunica com o mundo e este se comunica com ele, desenvolvendo assim a própria 

identidade, sentimentos, a compreensão do mundo que está à sua volta, os vínculos 

sociais, as interações intra e interpessoais e, não esquecendo, o modo como manifestam 

os seus anseios e necessidades (ALCÂNTARA, 2000). 

Por vezes, as pessoas confundem surdez com deficiência auditiva. Porém, 

estas duas noções não devem ser encaradas como sinônimos.  

A surdez, sendo de origem congênita, é quando se nasce surdo, isto é, não se tem a 

capacidade de ouvir nenhum som. Por consequência, surge uma série de dificuldades na 

aquisição da linguagem, bem como no desenvolvimento da comunicação. 

Por sua vez, a deficiência auditiva é um déficit adquirido, ou seja, é quando se nasce 

com uma audição perfeita e que, devido a lesões ou doenças, a perde. Nestas situações, 

na maior parte dos casos, a pessoa já aprendeu a se comunicar oralmente. Porém, ao 

adquirir esta deficiência, vai ter de aprender a comunicar de outra forma (SOUZA, 

2004). 

                   Os indivíduos surdos, minorias geralmente discriminados que precisam se 

tornar bilíngües para poderem participar das duas comunidades por estarem inseridos 

em comunidades lingüísticas que utilizam línguas distintas. Nesses casos pode-se falar 

de bilingüismo social, já que uma comunidade, por algum motivo, precisa utilizar duas 

línguas (FRANCISCO, 1994). 

Há também o bilingüismo individual que é a opção de um indivíduo para 

aprender outra língua além da sua materna, embora isso não seja uma necessidade de 

sua comunidade lingüística. Os países que possuem somente uma língua oficial são 

classificados como monolíngües os que possuem duas ou mais são bilíngües. Mas, em 

todos os países, existem minorias lingüísticas que por motivo de etnia e/ou imigração, 



 

mantém suas línguas de origem, embora as línguas oficiais dos países, onde estas 

minorias habitam, ou politicamente fazem parte, sejam outras (TENOR, 2008). 

Trazendo essa temática para os Surdos, em todos os países, eles são 

minorias linguísticas como outras, mas não devido à imigração ou à etnia, já que a 

maioria nasce de famílias que falam a língua oficial da comunidade maior, a qual 

também pertence por etnia, eles são minoria linguística por se organizarem em 

associações onde o fator principal de agregação é a utilização de uma língua gestual-

visual por todos os associados. Sua integração está no fato de poderem ter um espaço 

onde não há repressão ou discriminação devido ao fato de poderem se expressar da 

maneira que mais lhes satisfazem para manterem entre si uma situação prazerosa no ato 

de comunicação (SASSAKI, 1998). 

As línguas dos Surdos, por serem de outra modalidade, gestual-visual, e por 

serem utilizadas por pessoas consideradas "deficientes" - por não poderem, na maioria 

das vezes, expressarem-se como ouvintes - eram desprestigiadas e, até bem pouco 

tempo, proibidas de serem usadas nas escolas e em casa de criança surda com pais 

ouvintes. 

Este fato gerou um preconceito e pensava-se que este tipo de comunicação 

dos Surdos não poderia ser língua e, se os surdos ficassem se comunicando por 

"mímica", eles não aprenderiam a língua oficial de seu país. Mas as pesquisas que foram 

desenvolvidas nos Estados Unidos e na Europa mostraram o contrário. Se uma criança 

surda puder aprender a língua dos sinais da Comunidade Surda de sua cidade à qual será 

inserida, ela terá mais facilidade em aprender a língua oral-auditiva da Comunidade 

Ouvinte, a qual também pertencerá (TRENCHE, 1991). 

As Comunidades urbanas Surdas no Brasil têm como fatores principais de 

integração a Libras, os esportes e interações sociais, por isso têm uma organização 

hierárquica formada por: 1 Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS); 5 

Federações Desportivas e 32 associações/sociedades em várias capitais e cidades do 

interior, além de outras entidades que desenvolvem trabalho com surdos e que estão 

filiadas à Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS), segundo 

seu cadastro (TENOR, 2008). 

A Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS), fundada em 

1984, tem como proposta o desenvolvimento esportivo dos surdos do Brasil, por isso 

promove campeonatos masculino e feminino em várias modalidades de esporte à nível 



 

nacional. Seus representantes são escolhidos através de voto secreto dos representantes 

das Federações. 

Como toda associação, a organização de cada comunidade é feita através de 

estatutos que as regulam e estabelecem os ciclos de eleições, quando os associados se 

articulam em chapas para poderem concorrer a uma gestão de dois anos, geralmente. 

Para ser integrante destas comunidades, os surdos, geralmente, tornam-se sócios através 

de uma mensalidade que lhe dá direito a participar de todas as atividades e quando 

necessita pagamento de ingressos para festas especiais ou taxas para excursões podem 

ter descontos (TENOR, 2008). 

As atividades são planejadas anualmente ou mensalmente, seguindo o 

calendário de festas e feriados de seus estados. Há também os campeonatos esportivos 

internos e externos, quando se organizam eventos estaduais e interestaduais, por isso os 

surdos das várias regiões do Brasil sempre estão em contato, o que pode ser um fator de 

integração linguística (ALCÂNTARA, 2000). 

Portanto, uma Comunidade Surda não é um lugar aonde pessoas deficientes, 

que têm problemas de comunicação se encontram, mas um ponto de articulação cultural, 

política e de lazer, pois cada vez mais, os Surdos têm lutado por seus direitos 

lingüísticos e de cidadania; é o que se pode constatar nas reivindicações para programas 

televisionados com legendas, intérpretes em estabelecimentos públicos, e uma proposta 

de mudança na política educacional para surdos (LACERDA; 2000). 

No Brasil, há vários exemplos de incluir o deficiente surdo na sociedade em 

geral. Na Universidade PUC-SP, há inscrições para a especialização de professores. O 

curso Educação Bilíngue para Surdos tem como objetivo capacitar docentes para 

atender as necessidades de estudantes surdos em sala de aula, proporcionando os 

mesmos conteúdos que são oferecidos para alunos sem deficiência. De acordo com a 

organização da Universidade, o conteúdo contemplará também com os profissionais que 

quiserem exercer funções pedagógicas nas escolas especiais. Os grupos de lazer e 

convivência para pessoas com deficiência significam uma identificação maior com a sua 

comunidade e com seus familiares (TRENCHE, 1995). 

 

 

3.1 Deficiência 

 



 

Em contextos legais, o termo deficiência é utilizado de uma forma mais 

restrita e refere-se a pessoas que estão sob o amparo de uma determinada legislação. O 

termo deficiente para denominar pessoas com deficiência tem sido considerado por 

algumas Organizações Não Governamentais (ONGs) e cientistas sociais inadequado, 

pois o termo leva consigo uma carga negativa depreciativa da pessoa, logo ao longo dos 

anos foi se tornando cada vez mais rejeitado pelos especialistas da área e em especial 

pelos próprios portadores (ELLIOT, 1982). 

Porém, muitos consideram que esse fato tende a levar os portadores a uma 

negação de sua própria situação e a sociedade ao não respeito da diferença. Atualmente, 

a palavra está voltando a ser utilizada, pois a rejeição do termo, por si só, caracteriza um 

preconceito contra a condição do indivíduo revertida pelo uso de um eufemismo, o que 

pode ser observado em sites voltados a pessoas deficientes é que o termo deficiente é 

utilizado de maneira não-perjorativa (ALCÂNTARA, 2000). 

A pessoa com deficiência geralmente precisa de atendimento especializado, 

seja para fins terapêuticos, como fisioterapia ou estimulação motora, seja para que possa 

aprender a lidar com a deficiência e a desenvolver as potencialidades. Segundo o Portal 

do Instituto Bejamin Constant: 

 

 

Considera-se Pessoa Portadora de Deficiência (PPD) aquela que apresente, 

em caráter permanente, perdas ou reduções de sua estrutura, ou função 

anatõmica, fisiológica, psicológica ou mental, que gerem incapacidade para 

certas atividades, dentro do padrão considerado normal para o ser humano 
(INSTITUTO BENJAMIM CONSTANT, 1854). 

 

 

De acordo com o Ministério da Saúde do Governo do Brasil (2011), pelo 

fato das diferenças que apresentam em relação às demais, as pessoas com deficiência 

possuem necessidades especiais a serem satisfeitas. Logo significa que: 

a) Os direitos específicos das pessoas com deficiências decorrem de suas 

necessidades especiais; 

b) É preciso compreender que as pessoas não deficientes e as pessoas com 

deficiênciasnão são “iguais”; 

c) O exercício dos direitos gerais bem como nos direitos específicos destas 

últimas está diretamente ligado à criação de condições que permitam o seu acesso 

diferenciado ao bem-estar econômico, social e cultural. 



 

A Educação especial tem sido uma das áreas que tem desenvolvido estudos 

científicos para melhor atender estas pessoas, no entanto, o que inclui pessoas com 

deficiência além das necessidades comportamentais, emocionais ou sociais. A educação 

inclusiva é um processo em que se amplia a participação de todos os estudantes nos 

estabelecimentos de ensino regular. Trata-se de uma reestruturação da cultura, da 

prática e das políticas vivenciadas nas escolas de modo que estas respondam à 

diversidade de alunos. É uma sistema que ver o sujeito e suas singularidades, tendo 

como objetivos o crescimento, a satisfação pessoal e a inserção social de todos. 

(ALCÂNTARA, 2000). 

A Convenção da Deficiência é o primeiro tratado dos direitos humanos do 

Século XXI e é amplamente reconhecida como tendo uma participação da sociedade 

civil sem precedentes na história, particularmente de organizações de pessoas com 

deficiência. Elementos do Artigo 24 da Convenção da Deficiência (SASSAKI, 2008): 

a)Nenhuma exclusão do sistema de ensino regular por motivo de 

deficiência; 

b)Acesso para estudantes com deficiência à educação inclusiva em suas 

comunidades locais; 

c)Acomodação razoável das exigências individuais; 

d)O suporte necessário dentro do sistema de ensino regular para possibilitar 

a aprendizagem, inclusive medidas eficazes de apoio individualizado. 

O dia internacional das pessoas com deficiência (3 de dezembro) é uma data 

comemorativa internacional promovida pelas Nações Unidas desde 1998, com o 

objetivo de promover uma maior compreensão dos assuntos referentes à deficiência e 

para mobilizar a defesa da dignidade, dos direitos e o bem estar das pessoas. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS)  classificava o funcionamento, a 

saúde e a deficiência do ser humano a nível mundial,  abordava as ideias tradicionais 

sobre a saúde e a deficiência. Atualmente, a Classificação Internacional do 

Funcionamento (CIF), da deficiência e da saúde foi aceita por 191 países como a nova 

norma internacional para descrever e avaliar a saúde e a deficiência. 

O Programa de Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência (PPD) 

promovido pela Legislação Federal do Governo Brasileiro pela Lei Federal n° 7853, de 

24 de outubro de 1989 que tem como objetivo assegurar a proteção, a promoção e a 

inclusão social das pessoas portadoras de deficiência afetadas pela situação de pobreza, 

ajudando a família, além de elaborar, coordenar, acompanhar e apoiar, técnica e 



 

financeiramente, as ações de Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência (BRASIL, 

1989). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) (1948), fundada 

em 7 de abril de 1948, as deficiências podem ser congênitas ou adquiridas. As 

deficiências físicas (motoras) são: 

 

a)Paraplegia: Perda todas das funções motoras; 

b)Paraparesia: Perda parcial das funções motoras dos membros inferiores; 

c)Monoplegia: Perda parcial das funções motoras de um só (podendo ser superior ou 

inferior); 

d)Monoparesia: Perda parcial das funções motoras de um só membro (podendo ser 

superior ou inferior); 

e)Tetraplegia: Perda total das funções motoras dos membros superiores e inferiores; 

f)Tetraparesia: Perda parcial das funções motoras dos membros superiores e inferiores; 

g)Triplegia: Perda total das funções motoras em três membros; 

h)Triparesia: Perda parcial das funções motoras em 3 membros; 

i)Hemiplegia: Perda total das funções motoras de um hemisfério do corpo (direito ou 

esquerdo); 

j)Hemiparesia: Perda parcial das funções motoras de um hemisfério do corpo. (direito 

ou esquerdo). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) (1948), classifica também outros 

tipos de deficiência como: 

 

a) Paralisia Cerebral  

Lesão de uma ou mais áreas do sistema nervoso central com alterações 

psicomotoras, podendo ou não causar deficiência mental. Geralmente os portadores de 

paralisia cerebral possuem movimentos involuntários e a falta de equilíbrio dificulta a 

capacidade de segurar objetos. 

 

     b)  Deficiência mental 

A deficiência mental refere-se a padrões intelectuais reduzidos, 

apresentando comprometimentos de nível leve, moderado, severo ou profundo, e 

inadequação de comportamento adaptativo, tanto menor quanto maior for o grau de 



 

comprometimento. 

 

c) Deficiência visual 

A deficiência visual é a perda ou redução de capacidade visual em ambos os 

olhos em caráter definitivo, que não possa ser melhorada ou corrigida com o uso de 

lentes, tratamento clínico ou cirúrgico. Existem também pessoas com visão sub-normal, 

cujos limites variam com outros fatores, tais como: fusão, visão cromática, adaptação ao 

claro e escuro,sensibilidades a contrastes,etc. 

 

d) Deficiência auditiva 

Níveis de Surdez 

Os níveis de surdez podem ser classificados como: leve, moderado, acentuado 

severo, profundo. 

 

De 25 a 40 decibéis- surdez leve 

De 41 a 55 decibéis - surdez moderada 

De 56 a 70 decibéis - surdez acentuada 

De 71 a 90 decibéis - surdez severa 

Acima de 91 decibéis - surdez profunda 

 

 Essas diferenças quase sempre estão ligadas ao fator responsável por sua 

causa.Grau leve: Nesse grau normalmente as pessoas não se dão conta de que estejam 

com dificuldade de ouvir e a tendência é aumentar o tom de voz. Quando a surdez passa 

de moderada para severa, a dificuldade do deficiente aumenta.  

As palavras se tornam“abafadas” e mais difíceis de entender, principalmente em 

salas com ruídos ou eco. Fica difícil ouvir até uma campainha ou o telefone tocar. Quem 

tem surdez profunda deve ser tratado desde o nascimento para perceber vários sonos 

ambientes. Com o tempo, é possível que aprenda a reconhecer sons da palavra falada. 

Esse é o objetivo da estimulação auditiva. A surdez pode ser descoberta de várias 

formas. Se o bebê não se assusta com sons altos, pode ser sinal de que tenha surdez 

severa ou profunda. 

 

e) Deficiências múltiplas 



 

Quando a pessoa apresenta conjuntamente duas ou mais deficiências. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (1948) são feitas as seguintes 

distinções: 

Deficiência: toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica. 

Incapacidade: toda restrição ou falta (devido a uma deficiência) da 

capacidade de realizar uma atividade na forma ou na medida em que se considera 

normal a um ser humano. 

Impedimento: situação desvantajosa para um determinado indivíduo, em 

conseqüência de uma deficiência ou de uma incapacidade, que limita ou impede o 

desempenho de um papel que é normal em seu caso (em função de idade, sexo ou 

fatores sociais e culturais). 

Prevenção: adoção de medidas para impedir que se produzam deficiências 

físicas, mentais ou sensoriais (prevenção primária) ou impedir que as deficiências 

tenham conseqüências físicas, psicológicas ou sociais negativas. 

Reabilitação: processo de duração limitada e com objetivo definido, para 

que o portador de deficiência alcance nível físico, mental e/ou social ótimo, 

proporcionando-lhe meios de modificar sua própria vida. 

Equiparação de oportunidades: processo pelo qual o sistema geral da 

sociedade se torna acessível a todos. 

 

3.2 Libras como mecanismo de inclusão social dos deficientes surdos 

 

Não se tem registro de quando os homens começaram a praticar 

comunicações que pudessem ser consideradas línguas. Como as línguas de modalidade 

oral-auditiva, as línguas de sinais também não têm registro de utilização, mas sabe-se 

que elas existem há muitos anos (MACÊDO, 2002). 

Estudos sobre estas línguas de sinais somente começaram a partir da década 

de 1979. Essas pesquisas sobre as línguas de sinais mostram que elas são comparáveis 

em complexidade e expressividade a quaisquer línguas orais. Estas línguas expressam 

idéias sutis, complexas e abstratas. Os seus usuários podem discutir filosofia, literatura 

ou política, além de esportes, trabalho, moda e utilizá-la com função estética para fazer 

poesias, estórias, teatro e humor. (TENOR, 2008). 



 

Assim como toda língua, as línguas de sinais aumentam seu inventário 

lexical com novos sinais introduzidos pelas Comunidades Surdas em resposta à 

mudanças culturais e tecnológicas. As línguas de sinais não são universal, cada língua 

de sinais tem sua própria estrutura gramatical (PEREIRA, 2006). 

Embora cada língua de sinais tenha sua estrutura própria, surdos de países 

com línguas de sinais diferentes comunicam-se mais rapidamente uns com os outros, 

fato que não ocorre entre falantes de línguas orais, que necessitam de um tempo bem 

maior para um entendimento (SANTOS, 1999). 

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) é a língua de sinais utilizada pelos 

surdos que vivem em cidades do Brasil onde existem Comunidades Surdas, mas além 

dela, há registros de uma outra língua de sinais que é utilizada pelos índios Urubus-

Kaapor na Floresta Amazônica (KAKUMASU, 1968). 

A Libras, como toda língua de sinais, é uma língua de modalidade gestual-

visual porque utiliza, como meio de comunicação, movimentos gestuais e expressões 

faciais que são percebidos pela visão, portanto, diferencia da Língua Portuguesa, que é 

uma língua de modalidade oral-auditiva por utilizar, como canal ou meio de 

comunicação, sons articulados que são percebidos pelos ouvidos. Mas as diferenças não 

estão somente na utilização de canais diferentes, estão também nas estruturas 

gramaticais de cada língua (BERTHOU, 2009). 

 

 

3.3 A Inclusão Social do Deficiente Surdo segundo a Legislação Brasileira 

 

Na década de 1950, a educação do surdo no Brasil iniciou-se quando 

aconteceu a fundação do Imperial Instituto dos Surdos sob a Lei Nº 839 de 26 de janeiro 

de 1857, assinada por D. Pedro I. A origem deste instituto deve-se ao surdo chamado 

Ernesto Huet, francês, professor e diretor do Instituto. Quando chegou ao Brasil, foi 

apresentado ao imperador, que facilitou a fundação do Instituto Santa Terezinha em 15 

de abril de 1829, oferecendo atendimento sócio pedagógico (ALCÂNTARA, 2000). 

No governo do Presidente Emílio Garrastazu Médici, enfatizou a melhoria 

do atendimento ao deficiente. Foi criado então, o Centro Nacional de Educação Especial 

(CENESP), extinguindo-se a Campanha Nacional da Educação dos Surdos. As 

conquistas da comunidade surda estão relacionadas às aprovações do legislativo. A 

importância da educação de surdos foi sentida antes de 1961.  No ano de 1966 a Lei de 



 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional confirmou com a Constituição Brasileira a 

educação de surdos (PEREIRA, 2006). 

No Brasil, a língua de sinais é oficial como língua de uso dos surdos. É 

garantida pela Lei Nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Em quase todos os Estados 

Brasileiros já possuem a Lei que defende língua de sinais e a torna de uso oficial nestes 

Estados. Sobre a oficialização da língua de sinais a nível nacional, ela já era garantida 

pelo Congresso Nacional em 1996 através do Decreto: 

 

 
Art.1º - A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida 

do seguinte art. 26-B: 

Art. 26-B- Será garantida às pessoas surdas, em todas as etapas e 

modalidades da educação básica, nas redes públicas e privadas de ensino, a 

oferta da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, na condição de língua nativa 

das pessoas (BRASIL, 1996). 

 

 

 

Logo depois vem o Projeto do Senado Lei Nº 180, de 2004 que altera a Lei 

Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, oficializando o no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da 

oferta da Língua Brasileira de Sinais LIBRAS- em todas as etapas e modalidades da 

educação básica.  

Com essa Lei a presença da língua de sinais se tornou fundamental na 

educação de surdos. Estes fundamentos foram solidificados com o decreto 

governamental Nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005, que intensifica estas afirmações e 

as regulamenta, inclusive tornando obrigatório o uso da língua de sinais na somente aos 

surdos, mas também aos professores que os auxiliam e os intérpretes (BRASIL, 2005). 

Não somente em educação, mas em outros campos e entre eles na 

comunicação a Lei se mostra presente para garantir o direito. Na Lei Nº 10.098, de 19 

de dezembro de 2000 garante acessibilidade aos surdos no que se refere aos meios 

essenciais de participação social e da qual nos pode beneficiar (BRASIL, 2000). 

O Artigo nº 17 da referida Lei explica que o Poder Público deverá promover 

a eliminação de barreiras na comunicação e estabelecer mecanismos e alternativas 

técnicas que tornem acessíveis os sistemas de comunicação para garantir o direito de 

acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à cultura, 

ao esporte e ao lazer. E também para acessibilidade, no que se refere aos surdos, o 

Artigo nº 18 desta lei cita que o poder público deverá implementar a formação de 



 

profissionais intérpretes de língua de sinais para facilitar qualquer tipo de comunicação 

direta ao surdo. Em relação à necessidade de comunicação visual para os surdos, o 

Artigo nº 19 desta mesma lei propõe que se tomem iniciativas visando medidas técnicas 

com o objetivo de permitir o uso da língua de sinais ou outra subtitulação, para garantir 

o direito de acesso à informação (BRASIL, 2000). 

O Decreto governamental Nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005 trouxe 

inovações para a fundamentação da educação de surdos. Identificam os surdos como 

aqueles que interagem com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando 

sua cultura pelo uso da língua de sinais. No Decreto Nº 5.626 de 22 de dezembro de 

2005 no capítulo VI dá garantia do direito a educação nas escolas ou classes de surdos 

no que se refere a que tenham em seus quadros a língua de sinais, bem como a língua 

nacional vigente e é incisivo em afirmar que as instituições de ensino devem 

proporcionar tradutor/intérprete aos alunos surdos (BRASIL, 2005). 

De acordo com Tenor (2008) com a Constituição comemoram-se os avanços 

concedidos à presença cultural surda na educação de surdos. Na sociedade Brasileira a 

legislação sobre os surdos é presente e de forma abundante. Estas legislações 

estabelecem alguns fatos obrigatórios por exemplo a educação especial, a educação 

inclusiva que, mesmo não garantindo o acesso a cultura surda, garantem o direito à 

educação. 

 

 

3.4 A Inclusão do Deficiente Surdo na Educação Formal  

 

 A sociedade, no transcorrer dos tempos, tem adquirido novas formas de ver e 

lidar com as deficiências dos indivíduos, de acordo com a cultura, a época e até mesmo 

os valores vigentes. Grande parcela da população de pessoas com necessidades 

especiais vivem ainda no contexto da segregação (BERTOCHI, 1998). 

 As barreiras humanas e sociais impõem-lhes restrições ao exercício da 

cidadania plena, de uma vida digna, participativa. Esta realidade social demanda de 

esforços do poder público, das associações e da sociedade em geral, no sentido de 

promover melhoria de vida de toda uma coletividade de forma igualitária e democrática 

(MACÊDO, 2002). 

 A inclusão do aluno surdo no ensino regular é, portanto, determinante para o 

seu desenvolvimento enquanto participante de um contexto sociocultural, pois valida o 



 

comprometimento do real propósito escolar. Sabe-se que o aspecto fundamental para o 

desenvolvimento do homem, principalmente quando reporta deficiente como o caso em 

estudo, já que implica grandes dificuldades de interação devido o comprometimento da 

perda auditiva, pois esta acarreta pouca ou nenhuma socialização com as pessoas 

ouvintes  e, portanto, necessitam de intervenções pedagógicas, familiares e sociais para 

ser  agradável, necessária e socializadora, sua participação com o mundo que o cerca 

(QUADROS, 1997). 

A inclusão dos deficientes auditivos na escolar regular vem sendo abordada 

a partir de diferentes perspectivas, dentre elas os direitos da pessoa com deficiência e o 

exercício da cidadania, a exposição à língua de sinais ou ao português e a modalidade de 

ensino (LACERDA, 1996). 

Novaes (2004) faz uma reflexão que a partir da educação, compartilhada ao 

conhecimento de direitos jurídicos, possibilita a garantia do exercício da cidadania deste 

segmento social: 

 

Não há como excluir a educação para qualquer área, seja na saúde, que a 

pessoa terá esclarecimento para saber a importância das vacinas, do 

tratamento de doenças, como para o mercado de trabalho. As empresas 

querem funcionários que tenham capacidade intelectual, e essa capacidade 
deve ser construída desde a pré-escola. 

 

 

De acordo com Bueno (1994) a falta de uma clara delimitação entre as 

responsabilidades dos serviços de saúde e de educação impede o estabelecimento de 

políticas que respondam efetivamente a essas necessidades. Quando a escola que 

trabalha com crianças deficientes auditivas incorpora serviços que são do âmbito da 

saúde, contribui para manter a situação de desigualdades de oportunidades. Assim, em 

vez de colaborar para o acesso aos direitos de cidadania, camufla os problemas 

existentes, na medida em que induz os usuários a pensarem que, de certa forma, ao 

ingressarem no ensino, receberão escolarização e tratamento. 

Além disso, quando os alunos deficientes auditivos são inseridos no ensino 

regular, os processos de escolarização, da forma como lhes são oferecidos, contribuem 

mais para sua segregação do que para sua integração, pois a maioria não ultrapassa os 

níveis iniciais de alfabetização (OLIVEIRA, 1996). 

 A educação dos surdos tem gerado importantes discussões pois as 

propostas educacionais direcionadas a esse grupo tem como objetivo proporcionar o 



 

desenvolvimento pleno de suas capacidades.  No geral, as diferentes propostas 

pedagógicas apresentam uma série de limitações, de modo que, ao final da escolarização 

básica, esses sujeitos não se mostram capazes de ler e escrever satisfatoriamente ou ter 

um domínio adequado dos conteúdos acadêmicos (GÓES; SOUZA, 2008).  

No âmbito da educação, passou-se a defender um único sistema educacional 

de qualidade para todos os alunos, com ou sem deficiência.  Segundo essa concepção, a 

escola atual tem provocado ou acentuado desigualdades associadas às diferenças de 

origem pessoal, social, cultural e política.  E é nesse sentido que a inclusão afirma a 

necessidade de reestruturação do sistema educacional para prover uma educação de 

qualidade a todas as crianças (LUCHESI, 2003). 

A operacionalização de um projeto que assegure uma educação de qualidade 

aos alunos surdos ainda encontra obstáculos. Faltam recursos humanos e materiais, 

principalmente quando se trata da inclusão pela língua de sinais, que, como bem 

advertem os autores aqui citados, requer um grande investimento na formação dos 

educadores. Uma mudança de perspectiva no que tem sido considerado como formação 

continuada parece necessária, atendo-se para aspectos que possam garantir não só 

situações de interação em uma determinada língua, como também os objetivos 

acadêmicos no processo de escolaridade (SOARES, 1990). 

  

  

3.5 A Inclusão Social do Deficiente Surdo no Mercado de Trabalho 

  O trabalho possui um significado psicológico para o indivíduo, como sendo 

fonte de realização pessoal, formação de identidade e de relacionamento com outros 

indivíduos. O trabalho passa a influenciar no comportamento, na rotina e em suas 

relações afetivas. Trabalhar realiza o indivíduo, e todo mundo anseia pelo momento em 

que sua força de trabalho se converta em capital. Mas, para ingressar no mercado de 

trabalho encontramos barreiras para algumas pessoas e a Inclusão do surdo no mercado 

de trabalho é um tema que merece destaque.  

     Movimentos de inclusão promovem a inclusão dos deficientes em todos os 

âmbitos sociais, ainda que isto represente características de exclusão, pois se reforça os 

estereótipos e medidas separatistas. A integração do surdo no mercado de trabalho faz 

com que este adquira sua independência econômica e sinta-se produtivo dentro da 

comunidade em que vive, assim como todo indivíduo deseja. (LUCHESI, 2003). 



 

     A primeira barreira que o indivíduo surdo encontra ao tentar se inserir no 

mercado de trabalho é a comunicação. Com isso, leva a um conflito de identidade 

fazendo com que cada surdo busque uma comunidade em que consiga interagir e trocar 

experiências com outros integrantes. É importante que nessa hora, o surdo e sua família 

busquem parcerias que ofereçam profissionalização. O empregador vai encontrar 

resistência na hora de contratar, pois desconhece as capacidades profissionais destas 

pessoas (LUCHESI, 2003). 

 É um desafio, tanto para surdos quanto ouvintes, estarem buscando constante 

qualificação profissional, e no caso dos surdos, as escolas devem repensar suas 

finalidades, seu currículo, sua formação e atuação, para que todos possam ter acesso à 

qualificação. Os surdos são capazes de exercer qualquer função, desde que devidamente 

treinados, orientados e acompanhados (PEREIRA, 2006). 

Com isso a Lei Federal Nº 8213 de 24 de julho de 1991, dispõe sobre os Planos 

de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, fixando a obrigatoriedade 

de reserva de vagas para deficientes nos seguintes percentuais: empresas que têm entre 

101 e 200 empregados 2%;de 201 a 500 3%;de 501 a 1000 4% e acima de 1000 5%. 

Essas vagas são para pessoas com deficiência, porém, habilitadas. Mas as empresas 

esquecem esse programa e as pessoas não reclamam seus direitos (LACERDA, 1998). 

Segundo Souza e Souza (2004, p. 45), “a capacitação profissional da pessoa 

surda é um desafio para as escolas repensarem suas finalidades, seu currículo, suas 

formas de atuação”. É um direito da comunidade surda se fazer presente nas discussões 

das políticas sociais.  

Um dos principais entraves, observados para facilitar e ampliar a inserção 

da Comunidade Surda, no mercado de trabalho, é a falta de formação de profissionais, 

reconhecida pelo MEC. Segundo a Federação Nacional de Educação e Integração dos 

Surdos, a maioria dos profissionais aprende a LIBRAS em igrejas ou em associações, 

que fazem seu papel dentro de suas limitações (SOARES, 1990). 

Os profissionais comprometidos com a proposta da inclusão devem 

acreditar no potencial, no desempenho e no que os surdos são capazes de fazer. Para Widell 

(1992) a maioria da comunidade surda consistia de trabalhadores especializados e era 

característico do período que o objetivo da associação surda fosse semelhante ao 

objetivo das associações de trabalhadores, pretendiam encontrar emprego para 

trabalhadores especializados que estivessem desempregados.  



 

De acordo com Bueno (1994) muitos empresários sentem dúvidas em dar 

emprego a uma pessoa portadora de deficiência. Talvez nunca tenha pensado nisso. Mas 

isso pode ser uma vantagem. Porque ele possui a motivação, dedicação e força de 

vontade necessária para aprender uma profissão. Acreditar nas capacidades profissionais 

de uma pessoa portadora de deficiência é dar-lhe a oportunidade de podê-las comprovar. 

A capacitação do surdo para o trabalho começa a partir do momento que ele 

inicia sua relação com a sociedade, captando informações diversas, participando de 

decisões, emitindo opiniões, influenciando e sendo influenciado. Dessa forma, a escola 

tem papel fundamental nesse processo, porque será a grande estimuladora desse aluno 

(LACERDA, 1998). 

Ter funcionários com conhecimentos de Libras é de grande importância 

para que o surdo se sinta acolhido e possa interagir com a equipe de trabalho. O 

departamento de recursos humanos precisa ser atuante, atento e parceiro nessa situação. 

Na grande maioria das empresas não há sequer um funcionário com conhecimento na 

língua de sinais. Instruções e regras não são compreendidas. O preconceito está quase 

sempre presente, enxergando o surdo como limitado e incapaz (FRANCISCO, 1994). 

Sabe-se que grande parte disso deve-se ao fato de que há falta de 

qualificação e acesso aos níveis de estudo mais elevados. A colocação dos surdos no 

mercado de trabalho é a grande preocupação das instituições a eles ligadas atualmente. 

Não basta empregar o surdo, mas também dar condições para que ele dê o melhor de si 

no desempenho de suas funções (LUCHESI, 2002). 

Para fortalecer a Inclusão de uma forma geral, a sociedade e o Estado 

Brasileiro devem agir com base no princípio da associação interdependente dos direitos, 

isto é, o cumprimento efetivo de um depende do cumprimento dos outros. Portanto a 

inclusão social tem por base que a vigência dos direitos específicos das pessoas menos 

favorecidas, principalmente as pessoas portadoras de deficiência está diretamente ligada 

à vigência dos direitos humanos fundamentais. 

 

4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A metodologia de uma pesquisa introduz os métodos e técnicas que serão 

utilizados no estudo, onde se inclui um roteiro com as principais etapas do trabalho, 

como a estratégia da pesquisa, a delimitação do universo do estudo, a seleção de 



 

métodos e técnicas, a construção dos instrumentos da pesquisa, técnicas da pesquisa de 

campo, do questionário e da entrevista (ANDRADE, 2009; SPECTOR, 2001). 

No decorrer de uma metodologia, deve-se descrever as características do estudo 

se é de observação, prospectivo ou retrospectivo. Devem ser mencionadas as 

peculiaridades da pesquisa, definindo seus critérios de inclusão e exclusão, ou seja, a 

descrição meticulosa da amostra, para que se possa interpretar os resultados. Os critérios 

de inclusão são as características dos indivíduos que os definem como candidatos ao 

estudo, já os de exclusão são aqueles que negam sua entrada no estudo de indivíduos 

que atendem aos critérios de inclusão (SPECTOR, 2001). 

Para Andrade (2009) quando o homem começou a interrogar-se a respeito dos 

fatos do mundo exterior, na cultura e na natureza, surgiu a necessidade de uma 

metodologia da pesquisa científica. Metodologia é o conjunto de métodos ou caminhos 

que são percorridos na busca do conhecimento. De acordo com Cervo e Bervian (1983, 

p.23.): 

 

Em seu sentido mais geral, o método é a ordem que se deve impor aos 

diferentes processos necessários para atingir um fim dado ou um resultado 

desejado. Nas ciências, entende-se por método o conjunto de processos que o 

espírito humano na investigação e demonstração da verdade. 

 

 

Segundo Gil (2009) o primeiro passo importante para elaborar um estudo está 

em definir o nível de pesquisa: exploratório, descritivo ou explicativo. Neste trabalho, a 

pesquisa descritiva tem como função descrever a Legislação Brasileira dos deficientes, 

Decretos, Projetos de Lei, e a classificação da deficiência. Caracterizado também pela 

pesquisa exploratória, por envolver: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com 

pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de 

exemplos que estimulem a compreensão (SELLTIZ, 1967). 

Gil (2009) também classifica dois tipos de abordagem diante de uma 

investigação: quantitativa, que utiliza instrumentos padronizados de coleta de dados, 

tais como questionários e formulários fazendo um tratamento estatístico dos dados para 

inferir resultados, e a abordagem qualitativa, é menos formal, pois depende de muitos 

fatores, tais como a natureza dos dados coletados, a extensão da amostra, os 

instrumentos de pesquisas e o referencial teórico que norteou a investigação. 



 

O presente estudo é constituído de três etapas: bibliográfico, por fundamentar no 

Referencial Teórico o assunto de Inclusão e por ter sido desenvolvido a partir de teses, 

trabalhos de conclusão de curso, monografias, dissertações, artigos e livros sobre temas 

de Inclusão Social, uma pesquisa de caráter documental por ter sido consultado em 

fontes diversificadas, como Leis, projetos e decretos sobre as Pessoas Portadoras de 

Deficiência (BRASIL, 1829, 1857,1961, 1966, 1981, 1985, 1989, 1991, 1995, 1996, 

2000, 2002, 2005, 2007, 2011;Projeto de Lei (2007); Decreto de Libras (2005 e 2007). 

O trabalho é caracterizado também pelo estudo de campo, que para Marconi 

(1990, p. 75): 

 

Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir 

informações    e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se 
procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar ou, 

ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles.  

 

 

Na estratégia de pesquisa foi adotado o método do Grupo Focal, facilitador de 

ideias novas e originais, que geram possibilidades contextualizadas pelo próprio grupo 

de estudo, com questionário e entrevista, por se caracterizar em estudo qualitativo que 

objetiva explorar um foco, ou seja, um ponto em especial, que capta os dados por meio 

das interações de grupos, comunidades. 

 

4.1 Estratégia da Pesquisa 

 

Neste trabalho foi utilizada a estratégia de pesquisa do Grupo Focal, conhecido 

por permitir ao pesquisador não só examinar as diferentes análises das pessoas em 

relação a um tema, como também explorar como os fatos são articulados, por meio da 

interação grupal. Possui custo baixo em relação a seu emprego e possibilidade de 

obtenção de dados válidos e precisos em curto tempo (GASKEL, 2002; MORGAN, 

1997; KITZINGER, 2000). 

De acordo com Bogardus (1926) a pesquisa com o Grupo Focal foi publicada em 

trabalho apoiado nas entrevistas grupais e nas Ciências Sociais. Em 1946, durante a 2ª 

Guerra Mundial, foi utilizada por Merton e Kendall, para investigar o poder de 

persuasão da propaganda de guerra para tropas. Em 1952, Thompson e Demerath 

estudaram sobre fatores que afetavam a produtividade de trabalhos em grupo. Na área 

de marketing, foi bastante utilizado pela mídia pelas condições de baixo custo para sua 



 

operacionalização e pela rapidez em obter dados confiáveis e válidos (FLICK, 2004; 

IERVOLINO, 2001).  

O grupo focal se diferencia da entrevista individual por basear-se na interação 

entre as pessoas para obter os dados necessários à pesquisa os grupos focais levam a um 

debate aberto em torno de um tema de interesse comum aos participantes. Espaços 

privados e comunitários são ideais para realização do grupo focal - residências, 

escritórios, salões de igreja, sedes de associações de bairro, salas de aula. (RESSEL, 

2002; MACHADO, 2004) 

Quanto ao uso de equipamentos na entrevista do grupo focal é importante o uso 

de gravadores, microfones, notebooks, câmeras digitais, som ou imagem para integrar 

os requisitos do manuseio do grupo. Em relação ao número de participantes, poderá 

haver a variação entre seis a quinze pessoas, onde o tamanho ideal é aquele que permita 

a participação integral dos participantes. Sua duração tem uma variação entre 90 (tempo 

mínimo) e 110 minutos (tempo máximo) (GASKELL, 2002). 

 

4.2 Universo e Amostra da Pesquisa 

 

 Para este estudo foi realizado um Grupo Focal com dois grupos de cinco alunos 

em dois horários diferentes, totalizando dez alunos do Instituto Cearense de Educação 

de Surdos do Ceará (ICES) no dia 30 de maio. O primeiro grupo foi composto de cinco 

alunos que não trabalham, às 16 horas até às 17 horas da tarde, o segundo grupo, 

composto de cinco alunos que trabalham, às 18h até às 19h onde foi aplicado um 

questionário com o perfil dos respondentes com duração de uma hora com a finalidade 

de identificar a opinião dos mesmos a respeito da Inclusão Social no mercado de 

trabalho, na educação, e investigar qual a visão do deficiente surdo acerca dos 

parâmetros de inclusão social delineados pela literatura e legislação nacional. Houve a 

presença de um moderador, autor do trabalho, que conduziu a entrevista, um moderador 

auxiliar como apoio, e como não foi possível a presença de um psicólogo, houve a 

participação de um pedagogo, no primeiro grupo já que se tratava de adolescentes.   

O perfil dos participantes deve apresentar características em comum que estão 

associadas à temática central do estudo. O grupo deve ser, portanto, homogêneo para 

que não interfira radicalmente na percepção do assunto em foco. Barbour e Kitzinger 

(1999) recomendam que os participantes sejam selecionados dentro de um grupo de 

indivíduos que convivam com o assunto a ser discutido e que tenham profundo 



 

conhecimento dos fatores que afetam os dados mais pertinentes. A amostra deste estudo 

foi composta por seis pessoas instituídas por acessibilidade. O perfil dos entrevistados 

foi homogêneo, variou apenas a idade entre 16 a 18 anos, e as condições de trabalho, ou 

seja, alguns já trabalharam outros apenas estudam. 

Para a realização do grupo focal, o universo desta pesquisa foi realizado no 

Instituto Cearense de Educação de Surdos do Ceará (ICES), localizado no Bairro 

Aldeota, na cidade de Fortaleza – Ceará, a única instituição pública estadual do Ceará 

destinada exclusivamente ao atendimento a pessoa surda. Atende atualmente 520 

(quinhentos e vinte) alunos distribuídos em três turnos, nas modalidades de educação 

infantil, ensino fundamental, e ensino médio, é uma escola bilíngue para surdos, que 

existe há cinquenta e um anos para a Educação de Jovens e Adultos, e ainda possui 

cursos de auxiliar administrativo (Primeiro Passo), informática (e-jovem), oficina de 

português como segunda língua para surdos, escolinhas de esporte, formação de 

professores em metodologia de ensino bilíngue, além do projeto família bilíngue. A 

partir de três anos de idade, as crianças do Instituto são atendidos na sala de estimulação 

precoce e ensino regular. 

Sua sede possui 24 salas de aula (térreo e primeiro andar), Refeitório, quadra 

esportiva coberta, pátio de lazer, Secretaria, Sala de Professores, Multimeios, Sala de 

Vídeo, Sala de Artes, Oficina de Português, Estimulação Precoce e Laboratório de 

Informática, conta ainda com serviços complementares como o Soe – Serviço de 

Orientação Educacional, Serviço de Supervisão Escolar e Intérpretes que auxiliam os 

professores em sala de aula. 

Tem como meta principal o desenvolvimento da língua de sinais e propõe-se a 

ser uma escola bilíngüe onde a LIBRAS deve ser respeitada como a língua natural do 

surdo. Para tanto, seus profissionais desde o ano de 2002 vêem sendo capacitados em 

língua de sinais para uma melhor interação e aprendizagem dos alunos. Nossos 

objetivos estratégicos são: elevar o desempenho acadêmico dos alunos, investir na 

formação continuada da equipe escolar e estabelecer normas de convivência e 

regulamentos escolares claros e divulgar para a comunidade interna e externa.  

 

 

4.3 Coleta de Dados da Pesquisa 

 



 

No grupo focal, deve haver a presença de um moderador, e que ele tenha um 

conhecimento do tópico em discussão para que possa conduzir o grupo adequadamente, 

o papel do moderador no grupo é introduzir a discussão ou entrevista e a manter acesa, 

explicar ao grupo que não há respostas certas ou erradas. Além do moderador, deve 

haver um apoio, atuando como segundo moderador. Pode haver ainda a presença de um 

psicólogo, observador externo, que não se manifesta, para captar a reação dos 

participantes (BARBOUR, 1999). 

No decorrer da entrevista, houve a presença do moderador, autor desta pesquisa, 

moderador auxiliar, orientador do autor deste estudo, e de intérprete em Libras que 

colaborou no processo de tradução da entrevista. Convidamos uma psicóloga, de acordo 

com o roteiro dos procedimentos do grupo focal, mas por motivos de força maior não 

foi possível sua presença, então houve a participação de um pedagogo do ICES que 

colaborou para a observação da reação dos alunos no decorrer de cada pergunta da 

entrevista do primeiro grupo de alunos já que eram adolescentes. 

O roteiro de questões auxiliou a discussão nos grupos contendo poucos itens, 

assegurando certa flexibilidade na condução do grupo focal, com registro de temas não 

previstos, mas relevantes. A estrutura do roteiro conteve suas primeiras questões mais 

gerais e mais simples de responder. Esta estratégia objetiva a incentivar a participação 

imediata de todos.   

Gradativamente foram inseridos os tópicos mais específicos, evitando-se 

questões que se iniciaram com a expressão "por que", as quais podiam deixar os 

participantes numa situação muito defensiva, admitindo o lado "politicamente correto" 

da questão (GOMES; BARBOSA, 1999). 

Na formatação do roteiro dos grupos, é importante a coerência deste processo 

com o referencial teórico-metodológico adotado na pesquisa. No momento da análise 

dos conteúdos dos grupos, enfatizou-se a necessidade de utilização de um método capaz 

de captar opiniões frequentemente expressas (GOMES; BARBOSA, 1999). 

O roteiro deste estudo foi composto por um questionário que abordou dez 

questões sociais, objetivas e demográficas, aplicado antes do grupo focal. Salientou 

nove perguntas divididas em três blocos sobre a inclusão social na educação, no mercado 

de trabalho, e na Legislação Brasileira na percepção dos alunos surdos. 

Pode-se considerar que os participantes se sentem livres para revelar a natureza e 

as origens de suas opiniões sobre determinado assunto, permitindo que pesquisadores 



 

entendam as questões de forma mais ampla (BARBOUR; KITZINGER, 1999; 

TEMPLETON, 1994). 

Valoriza-se ainda, no emprego do grupo focal, a flexibilidade do seu formato, 

que permite ao moderador explorar perguntas não previstas e incentivar a participação 

dos integrantes, além disso, são referidos como pontos positivos: seu baixo custo e 

rapidez no fornecimento de resultados (GOMES; BARBOSA, 1999; RALLIS; 

ROSSMAN, 1998; GREENBAUM, 1998). 

Os alunos do ICES, concretizaram a realização de um grupo focal, pois na 

entrevista, houve a interação e debate entre os membros conforme a literatura do 

trabalho explicou no início. A entrevista teve um tempo limite, para não ultrapassar os 

sessenta minutos, com duração de uma hora e o assunto não sair do foco principal, com 

a participação de moderadores, um para apoio e outro que conduziu a entrevista, e como 

não foi possível a presença de um psicólogo, houve a participação de um pedagogo, no 

primeiro grupo de alunos já que se tratava de adolescentes.  

  No próximo capítulo, a pesquisa foi finalizada com a apresentação e apreciação 

da análise dos dados, com resultados obtidos pelo grupo focal com os alunos do 

Instituto de Surdos do Ceará, acerca da opinião dos mesmos sobre a inclusão social na 

educação, no trabalho, e na vida em geral. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 



 

Para a construção deste trabalho foi realizada uma entrevista com grupo focal 

composta por dois grupos de alunos do Instituto Cearense de Educação de Surdos, em 

dois horários diferentes, pois um grupo foi composto apenas de estudantes e o outro de 

alunos que já trabalham. 

 

5.1  Perfil dos respondentes 

Os cinco alunos surdos entrevistados do primeiro grupo à tarde são denominados 

nestes capítulos de entrevistados A, B, C, D e E na intenção de manter o anonimato. 

Todos têm idades de dezessete a vinte e quatro anos, quatro são mulheres e apenas um 

homem, o estado civil de todos solteiros e apenas um separado. Todos moram com os 

pais, e estão fazendo curso profissionalizante de informática, oficina de português, e 

hardware. Em relação ao mercado de trabalho, dois alunos nunca trabalharam outros 

dois já trabalharam no passado, mas hoje só estudam e o outro está trabalhando. Os 

cinco alunos entrevistados do grupo da noite são denominados neste capítulo de 

entrevistados F, G, H, I e J na mesma intenção de manter o anonimato. No segundo 

grupo três são mulheres e dois homens, todos já trabalham, com idades de vinte a vinte 

e cinco anos, todos trabalham no ICES, apenas um dos alunos já trabalhou fora do 

Instituto, a maioria está de um a dois anos no emprego, na Coordenação e Secretaria. 

Em relação ao nível de satisfação no emprego atual, todos estão muito satisfeitos. 

 

5.2  Entrevista 

 

a) Inclusão social no cotidiano 

 

A primeira entrevista foi realizada com o primeiro grupo focal de alunos surdos, 

direcionadas ao cotidiano em geral, e a princípio, todos os alunos responderam que não 

gostam de ser chamados de deficientes, pois acham um termo negativo, e que intitula 

diversas categorias de deficiência, e como são considerados uma comunidade não se 

classificam como deficientes, mas apenas surdos. 

 

As pessoas ouvintes fora da escola tem dificuldade de se comunicar com você? 

Quais dificuldades você enfrenta? 

 



 

Depende, algumas pessoas usam bastante mímica, mas varia muito de cada 

pessoa, mas há sim bastante comunicação, até porque depende também do 

desenvolvimento do surdo, geralmente preciso  de intérprete para uma 

consulta ao médico pois não entendo muito bem a letra do Dr. na Receita 

Médica, mas na minha casa percebo quando há algum problema pois sinto as 

pessoas estranhas, e ninguém fala pra mim daí fica um clima chato 

(ENTREVISTADO C). 

 

 
Comigo sempre tive facilidade principalmente dentro de casa, pois minha 

mãe fez curso de Libras aqui no ICES, e quando vou ao médico faço leitura 

labial e como sempre vou com minha mãe não sinto dificuldade, já nas ruas 

faço questão de ser simpático e digo logo que sou surdo, vou quebrando o 

gelo, e deixando as pessoas ouvintes mais a vontade e acostumadas comigo 

(ENTREVISTADO A). 

 

Geralmente quando uso serviço público de saúde, ou transporte sinto muita 

dificuldade de entender os ouvintes pois eles não tem muita paciência para 

explicar e falar com calma pois faço leitura labial (ENTREVISTADO B).  

 

De acordo com a pesquisa realizada neste trabalho, a Língua de Sinais, tenha sua 

estrutura própria, surdos de países com línguas de sinais diferentes comunicam-se mais 

rapidamente uns com os outros, fato que não ocorre entre falantes de línguas orais, que 

necessitam de um tempo bem maior para um entendimento. As respostas desta pergunta 

demonstra a facilidade que a maioria dos alunos tem em se comunicar mesmo com 

pessoas que não sabem Libras, o quanto a capacidade de interpretação e entendimento 

dos mesmos é elevada. 

 

Os serviços ofertados pelo governo como saúde, segurança, lazer e esporte atendem 

às necessidades da comunidade surda? Você tem dificuldade de acesso a eles por 

ser surdo? 

 

O serviço de saúde, é o pior, porque os médicos escrevem a receita médica com 

uma letra ilegível, muito difícil de entender a escrita(ENTREVISTADO C). 

 

 Também concordo pois o serviço de saúde nos faz entender que necessitamos 

sempre de um intérprete para nos auxiliar numa consulta e mais, temos que 

achar uma pessoa que tenha ética (ENTREVISTADO A). 

 
Quando eu vou ao médico levo minha mãe ou algum amigo que sabe Libras de 

minha confiança para que eu possa ser consultada(ENTREVISTADO B). 

 

 Na sociedade Brasileira, a legislação sobre os surdos é presente e de forma 

abundante. Estas legislações estabelecem alguns fatos obrigatórios por exemplo a 

educação especial, a educação inclusiva que, mesmo não garantindo o acesso a cultura 

surda, garantem o direito à educação mas de acordo com os alunos entrevistados, ainda 



 

há muitas falhas nas Leis que garantem os Direitos dos surdos principalmente na 

questão de saúde, pela falta de intérpretes nos hospitais, o que dificulta o entendimento 

dos surdos numa consulta médica. 

 

Você sente dificuldade em se comunicar no uso de serviços cotidianos, como 

ônibus, comercio, repartições publicas, por exemplo? Precisa de intérprete de 

Libras? 

 

Sim, muitas vezes preciso de intérprete quando vou ao médico, ou então 

preciso ir tirar algum documento numa repartição pública (ENTREVISTADO 

C). 

 

Como tenho pessoas na família que também sabem Libras, tenho algum 

parente que sempre me acompanha (ENTREVISTADO D). 

 

Falta intérpretes para isso, pois a maioria vão trabalhar em universidades, e há 
uma certa carência para a comunidade surda em relação a alguns serviços 

principalmente o serviço médico (ENTREVISTADO A). 

 

O fato da falta de intérpretes nos locais como hospitais, escolas regulares, 

repartições públicas e demais lugares públicos, representa a falha que ainda existe no 

cumprimento das Leis. Os alunos demonstraram muita insatisfação na questão do 

serviço médico. 

 

Você usa fila preferencial? 

 

As vezes uso quando vejo uma plaquinha informando mas se não tiver eu não 

uso porque tenho vergonha (ENTREVISTADO A). 

 

 Eu sempre usei (ENTREVISTADO C). 

 

Uso as vezes porque nas placas só tem o termo “deficiente” e não especifica 

qual deficiência, aí tenho medo de usar e as pessoas acharem que não sou 

surdo, uma vez estava com meu irmão na fila que é ouvinte, e passei na frente 

das pessoas, aí uma Srª perguntou a mim se eu não tinha vergonha de fazer 
aquilo passar na frente das pessoas, ai meu irmão falou que eu sou surdo e 

traduziu quando eu disse a ele que se ela não parasse de falar eu iria procurar 

os meus direitos e iria processá-la (ENTREVISTADO E). 

Não somente em educação, mas em outros campos e entre eles na 

comunicação as Leis se mostra presente para garantir o direito. Na Lei Nº 10.098, de 19 

de dezembro de 2000 garante acessibilidade aos surdos no que se refere aos meios 

essenciais de participação social e da qual nos pode beneficiar. A partir destas respostas, 

entende-se o porquê de a maioria dos surdos entrevistados não usarem fila preferencial, 



 

assim como eles admitem que o Governo poderia especificar qual tipo de deficiência 

permite o uso da fila preferencial.  

 

Você já sofreu algum preconceito? De que forma? Como se sentiu? 

 

Sim, quando fui tentar o Enem no ano passado, chamei o intérprete ele falou 

que não podia traduzir a prova toda pois eram ordens da direção ele só poderia 

traduzir algumas  palavras, me senti magoada, pois me preparei, estudei para a 

prova, e senti que me tiraram um sonho (ENTREVISTADO B). 

 

 Eu também fui fazer o Enem e me senti da mesma forma, pois se é um 

programa do governo e não é particular, questionei porque eles dificultam para 

algumas pessoas (ENTREVISTADO D). 

 

As pessoas me olham diferente na fila de um banco, ou num local público 

quando estou me comunicando, mas logo dou um sorriso e recebo simpatia 
também (ENTREVISTADO A).  

  

 Segundo os entrevistados, todos sofreram algum tipo de preconceito, 

principalmente em relação a educação, em vestibulares nacionais, percebeu-se a 

motivação pessoal elevada de cada aluno para ingressar numa faculdade. 

 

Busca informações a respeito do seu direito? 

 

Sim sempre pesquiso e levo dentro da bolsa meus direitos (ENTREVISTADO 

A). 

 

Pesquiso meus direitos mas acho que está muito falho pois para tirar a Carteira 

Nacional de Habilitação, deveríamos ter um intérprete, como também quando 

vamos ao médico da mesma forma, dentro dos Hospitais é muito difícil 

encontrar intérpretes (ENTREVISTADO D). 
 

 Com certeza, até porque quando alguém me questionar na rua, ou em qualquer 

outro lugar terei como me defender (ENTREVISTADO E). 

 

A maioria dos alunos entrevistados procuram saber quais suas possibilidades de 

crescimento e evolução no mundo, mas ainda acham que as Leis asseguram poucas 

atividades para a comunidade surda, eles ainda se sentem impossibilitados em realizar 

certos exames como tirar a carteira de habilitação, pela falta de intérpretes. 

 

b) Inclusão social na educação 

 



 

 Nessa parte da entrevista, o primeiro grupo focal, foi entrevistado com perguntas 

direcionadas especificamente sobre a educação de surdos, e o que acham sobre a 

inclusão do aluno surdo em escolas regulares, se já estudaram em escolas regulares e 

sofreram algum tipo de preconceito e o que acham do Instituto de surdos. 

 

Você já estudou em escola regular? Se sim, por que saiu? 

 

Sim, havia apenas eu de surda na sala de aula, e na escola havia cinco surdos 

no total, mas sai no oitavo ano pois estava tendo muitas despesas, aí fui para 

um colégio do Estado, e depois para o ICES. No momento que estive na escola 

regular, me senti muito mal, presa, pois na sala eu era a única surda, e o 

professor não sabia Libras, mas como fiz leitura labial por muito tempo, ele 
primeiro explicava para a turma depois ficava perto de mim fazia leitura labial 

e desenhava na lousa mas como isso demorava muito as vezes não dava tempo 

e eu ficava sem entender a matéria (ENTREVISTADO A). 

 

Eu também sai do colégio regular pelas despesas e também porque os 

Professores não sabiam Libras e minhas notas variavam muito, aí minha mãe 

me colocou nas aulas de reforço, mas os professores acabavam me passando de 

ano sem me avaliar então acabei fazendo fonoaudiologia, hoje sou bimodal, ou 

seja falo um pouco a língua oral e também a minha língua materna a Libras 

(ENTREVISTADO C). 

 

            Sempre estudei no ICES (ENTREVISTADO B). 
 

Bueno (1994), afirma que a inclusão muitas vezes em vez de colaborar para o 

acesso aos direitos de cidadania, camufla os problemas existentes, na medida em que 

induz os usuários a pensarem que, de certa forma, ao ingressarem no ensino, receberão 

escolarização e tratamento. As respostas obtidas demonstraram que a maioria dos alunos 

entrevistados que saíram das escolas regulares para o Instituto, não tiveram resultados 

satisfatórios nem níveis regulares de aprendizado, nota-se o quanto as escolas regulares 

estão despreparadas para receberem alunos que precisam de adaptações. 

 

Voce é a favor de uma escola separada para alunos surdos? 

 

Sim, acho que o ICES é melhor para mim pois a Inclusão gera muita confusão, 

porque quando estive numa turma regular com alunos ouvintes todos falavam 

muito e faziam chacota, me chamando de burro, e aqui me sinto bem melhor, 
praticamente me sinto em casa (ENTREVISTADO A). 

 

Acho que o ICES tem uma pedagogia visual preparada para os surdos, coisa 

que nunca um colégio regular teria (ENTREVISTADO E). 

 

Nas escolas regulares os professores tem pena da gente e acabam passando a 

gente para a série seguinte, e também essas escolas não possui intérpretes em 

Libras (ENTREVISTADO B). 
 



 

Segundo Góes e Souza (2008), A educação dos surdos tem gerado importantes 

discussões pois as propostas educacionais direcionadas a esse grupo tem como objetivo 

proporcionar o desenvolvimento pleno de suas capacidades.  No geral, as diferentes 

propostas pedagógicas apresentam uma série de limitações, de modo que, ao final da 

escolarização básica, esses sujeitos não se mostram capazes de ler e escrever 

satisfatoriamente ou ter um domínio adequado dos conteúdos acadêmicos. Com as 

respostas obtidas, percebeu-se a unanimidade em responderem positivamente que o 

desejo de cada um é ter Instituto Especial, onde esteja adaptado para toda os alunos que 

necessitam dele, ou seja, são totalmente a favor de uma escola separada para surdos. 

 

Faz algum outro curso além da escola? Onde? É uma instituição regular ou 

especial? 

 

Sim, eu fiz curso de computação e hardware numa instituição regular e aqui 

também (ENTREVISTADO A). 

 

 Faço apenas oficina de Português e E-Jovem um projeto sobre novas 

tecnologias do ICES (ENTREVISTADO B). 

 

 Faço curso de artes no ICES (ENTREVISTADO C). 

 

De acordo com Soares (1990), a operacionalização de um projeto que assegure 

uma educação de qualidade aos alunos surdos ainda encontra obstáculos. Faltam 

recursos humanos e materiais, principalmente quando se trata da inclusão pela língua de 

sinais. Apenas um aluno fez curso extra fora do Instituto. 

 

A escola fornece curso de Libras para a família do aluno? 

 

Sim, minha mãe faz oficina de Libras aqui no ICES, ela no começo achava 

muito difícil e se comunicava comigo por mímica, e usava a escrita, hoje ela já 

domina a Libras (ENTREVISTADO A). 
 

Sim oferece, meus pais fizeram o curso de Libras (ENTREVISTADO C). 

 

Fornece sim, mas minha família não tem tempo e acha muito difícil, ai quando 

estou em casa uso um aparelho auditivo e escuto apenas ruídos, aí sei quando 

minha mãe esta querendo se comunicar comigo, mas ela escreve num papel 

(ENTREVISTADO B). 

 

Os alunos responderam que o ICES fornece cursos de Libras para a família do 

aluno surdo, mas que a família por falta de tempo ou entendimento a respeito da 



 

importância do aprendizado do aluno, acaba não fazendo o curso. De acordo com Bueno 

(1994) a falta de uma clara delimitação entre as responsabilidades dos serviços de saúde 

e de educação impede o estabelecimento de políticas que respondam efetivamente a 

essas necessidades. 

 

Você tem vontade de entrar numa faculdade, trabalhar? 

 

Sim, claro que quero entrar numa faculdade e trabalhar, mas para isso, vou 

insistir no Enem e provar para todos que vou conseguir passar 

(ENTREVISTADO A). 

 

Eu quero estudar moda e trabalhar com corte de cabelo (ENTREVISTADO C). 
 

Eu quero passar num concurso, ter um trabalho efetivo que eu tenha 

estabilidade, pois serviço terceirizado não compensa (ENTREVISTADO B). 

 

A sociedade, no transcorrer dos tempos, tem adquirido novas formas de ver e 

lidar com as deficiências dos indivíduos, de acordo com a cultura, a época e até mesmo 

os valores vigentes. Todos os alunos responderam que sentem muita vontade de 

ingressar numa faculdade, e trabalhar.  

 

A escola fornece orientação para os alunos que desejam ingressar na universidade 

ou no mercado de trabalho? 

 

Sim o ICES possui um programa para auxiliar a entrada do aluno no vestibular, 

assim como estudar para o Enem (ENTREVISTADO A). 

 

 O ICES possui cursos de auxiliar administrativo que prepara o aluno para o 

mercado de trabalho, acho muito importante (ENTREVISTADO B). 

 

Sim além dos cursos de capacitação para o trabalho, temos orientações para o 

vestibular (ENTREVISTADO C). 

 

Nota-se o quanto o Instituto está preparado para atender as necessidades dos 

alunos em termos de cursos, palestras, e preparação para o ingresso dos mesmos em 

faculdades e mercado de trabalho. Pelas respostas obtidas, os alunos estão satisfeitos 

com os cursos fornecidos pelo ICES. 

 

Todos dominam o português escrito ou só a Libras? 

 

Eu domino, mas estudei muito para aprender (ENTREVISTADO C). 



 

 

Eu tenho dificuldades quando por exemplo, uso o celular que é só para passar 

mensagem, aí quando recebo mensagem de algum ouvinte não entendo pois ele 

usa muita gíria, e me confundo acabo não entendendo (ENTREVISTADO B). 

 

Não muito, me confundo às vezes, porque misturo o vocabulário 

(ENTREVISTADO A). 

 

Apesar dos cursos oferecidos no ICES, os alunos responderam que ainda assim, 

persiste a dificuldade em aprender a língua portuguesa para entender melhor os 

ouvintes.  

 

c) Inclusão social no mercado de trabalho 

 

 A segunda entrevista abordou assuntos sobre o mercado de trabalho e foi 

realizada com o segundo grupo focal de alunos surdos. Atualmente todos trabalham no 

Instituto, e foram bem participativos, colaborando para a análise dos dados do presente 

trabalho. 

 

Você encontra ou encontrou dificuldades para conseguir emprego? Quais? 

 

Não sei como é o mundo lá fora pois sempre trabalhei no ICES, não tive 

dificuldade em empenhar minhas funções (ENTREVISTADO C). 
 

Sim, antes de trabalhar aqui no ICES eu procurei emprego em um escritório de 

contabilidade, fui com minha irmã que é ouvinte e a empresa falou que não 

contratava deficientes porque não tinham adaptações para surdos 

(ENTREVISTADO A). 

 

Sim, acho que para todo mundo há dificuldades, não é só porque sou surdo, 

acredito que as empresas tenham medo de não dar certo ter uma pessoa com 

determinada peculiaridade dentro do seu trabalho (ENTREVISTADO B). 
 

Luchesi (2003), comenta que Movimentos de inclusão promovem a inclusão dos 

deficientes em todos os âmbitos sociais, ainda que isto represente características de 

exclusão, pois se reforça os estereótipos e medidas separatistas. A integração do surdo 

no mercado de trabalho faz com que este adquira sua independência econômica e sinta-

se produtivo dentro da comunidade em que vive, assim como todo indivíduo deseja. 

Pelas respostas obtidas, percebeu-se que a maioria dos alunos entrevistados não 

encontrou dificuldade em conseguir o atual emprego, porém apenas dois alunos que 

trabalharam fora do ICES, respondeu que fora do ICES, a dificuldade que encontraram 



 

foi muito maior pelas empresas ainda se fecharem para aceitar a ideia de um deficiente 

na organização. 

 

Você acha que está no cargo atual porque é surdo ou poderia exercer alguma outra 

função? 

 

Acho que cada pessoa tem uma habilidade diferente da outra, eu gosto de 

digitar, de trabalhar com papeis, declarações, folhas de pagamento, mas claro 

que serviço de secretaria, como atender telefones é impossível para um surdo 

porque trabalhar com o público, o cliente externo, requer muita comunicação 

oral, para manter o elo entre  a empresa e o cliente (ENTREVISTADO C) 

 

Eu gosto do que faço, acredito que estou nesse setor porque sou dedicado e 

gosto de aprender, mas depende da empresa também porque as vezes é ela que 

determina em que tipo de cargo e perfil a pessoa tem para a empresa 

(ENTREVISTADO B). 
 

Estou nesse cargo porque aprendi o que iria fazer, e se eu for para outro setor 

irei me dedicar mais ainda, não estou nele apenas porque sou surdo as pessoas 

me valorizam bastante (ENTREVISTADO A). 

 

Os surdos são capazes de exercer qualquer função, desde que devidamente 

treinados, orientados e acompanhados (PEREIRA, 2006). De acordo com o trabalho, a 

primeira barreira que o indivíduo surdo encontra ao tentar se inserir no mercado de 

trabalho é a comunicação, mas todos responderam positivamente que estão no cargo 

atual porque são capazes e não porque são surdos. 

 

Quais as principais dificuldades encontradas no dia-a-dia do seu trabalho? 

 

Trabalho com papeis, digitação, declarações de alunos, folhas de pagamento e 

matrícula, então como fiz cursos de informática, não sinto dificuldades 

(ENTREVISTADO A). 

 

Também não sinto dificuldades (ENTREVISTADO C). 

 

Sempre que tenho dificuldades, recorro a alguém que esteja disposto a me 

ajudar, e daí aprendo cada vez mais, no começo tinha muitas dúvidas mas 

sempre me esforcei para aprender hoje em dia me sinto mais capacitado 

(ENTREVISTADO B). 

 

Para Luchesi (2003), o surdo e sua família devem buscar parcerias que ofereçam 

profissionalização. O empregador vai encontrar resistência na hora de contratar, pois 

desconhece as capacidades profissionais destas pessoas mas todos que responderam a 

pergunta se profissionalizaram, ou se esforçaram para aprender a função que exerceria, 

e responderam que não sentem dificuldades no ambiente de trabalho. 



 

 

No seu trabalho há outros surdos ou outros deficientes? 

 

Há apenas surdos (ENTREVISTADO C). 

 
No antigo trabalho tinha cegos também, e pessoas com um atraso intelectual, 

mas atualmente somente surdos (ENTREVISTADO A). 

 

Somente surdos (ENTREVISTADO B). 

  

Pela resposta dos alunos, todos trabalham apenas com surdos, somente um aluno 

respondeu que trabalha com cego também. 

 

Você enfrenta alguma dificuldade de relacionamento com as pessoas do trabalho? 

 

Como sempre trabalhei no ICES as dificuldades que enfrentei foram superadas 
facilmente pois a comunicação entre os funcionários ouvintes que sabem 

Libras torna o trabalho mais flexível e prazeroso (ENTREVISTADO A). 

 

Não, sempre foi tudo tranquilo, as pessoas que trabalham comigo sabem que 

sou surdo e tem paciência comigo (ENTREVISTADO B). 

 

Não, até agora não enfrentei dificuldades com as pessoas no trabalho 

(ENTREVISTADO C). 

 

Para Lacerda (1998), a capacitação do surdo para o trabalho começa a partir do 

momento que ele inicia sua relação com a sociedade, captando informações diversas, 

participando de decisões, emitindo opiniões, influenciando e sendo influenciado. Dessa 

forma, a escola tem papel fundamental nesse processo, porque será a grande 

estimuladora desse aluno. Pelas respostas, analisou-se que como a maioria dos alunos 

trabalhou apenas no ICES, todos responderam que não sentem dificuldades com as 

pessoas com quem trabalham. 

 

Há algum tipo de seleção de emprego para surdos? 

 

 

Não sei se há seleções por aí, mas aqui no ICES, me senti muito adaptada com 

minha função, pois já conhecia as pessoas ouvintes que trabalham aqui, aí 

foram muito pacientes comigo e logo me adaptei (ENTREVISTADO A). 

 

Quando trabalhei numa rede de mercantis na parte de auxiliar do caixa, fizeram 

uma prova para ver se eu era boa no português escrito, se eu era simpática, e 

depois fizeram um treinamento de adaptação de 2 meses, e consegui 

(ENTREVISTADO B) 

 



 

No ICES é oferecido cursos de capacitação e geralmente procuramos aquilo 

que já temos tendência ou gostamos, mas antes de entrar no meu trabalho 

fizeram apenas um treinamento comigo (ENTREVISTADO C). 

 

Segundo Souza e Souza (2004), a capacitação profissional da pessoa surda é 

um desafio para as escolas repensarem suas finalidades, seu currículo, suas formas de 

atuação. É um direito da comunidade surda se fazer presente nas discussões das 

políticas sociais. De acordo com os alunos, a maioria respondeu que recebeu um 

treinamento e tempo de adaptação para o cargo que iria exercer. 

 

5.3  Análise dos dados 

Analisando a entrevista de grupo focal realizada com os alunos do Instituto 

Cearense de Educação de Surdos, percebe-se que a Inclusão Social para eles tem 

aspectos diferentes, em termos de cotidiano, educação e mercado de trabalho. 

A Inclusão Social no cotidiano na visão dos surdos entrevistados, ainda está 

cheia de falhas, principalmente no quesito saúde, pois há escassez de profissionais 

intérpretes em hospitais, o que ocasiona insatisfação na comunidade surda, pois no caso 

de uma consulta médica, o próprio médico que não entende Libras, ao passar a Receita 

ao paciente surdo, escreve com letra ilegível, e para um surdo que sabe o português 

escrito já é complicado então para um surdo que não entende o português escrito fica 

mais complicado ainda. 

No que diz respeito a educação regular, Quadros (1997) afirma que a inclusão do 

aluno surdo no ensino regular é, portanto, determinante para o seu desenvolvimento 

enquanto participante de um contexto sociocultural, pois valida o comprometimento do 

real propósito escolar. Porém, de acordo com os resultados obtidos na entrevista, a 

maioria dos alunos surdos entrevistados, não tiveram bons rendimentos em escolas 

regulares, e também não aceitam a ideia de inclusão de surdos na educação, pois para 

eles, isso gera atraso no aprendizado e as escolas regulares não tem adaptações para 

fornecer resultados positivos no aprendizado deles, enfatizando também a falta de 

intérpretes nessas escolas. 

Identificou-se também unanimidade no fato deles não aceitarem o termo 

deficiente porque para um surdo, deficiência, intitula várias categorias e classificações, 

então eles acabam se sentindo incomodados quando são chamados de deficientes, pois 

alegam que apenas nasceram surdos e fazem parte de uma cultura e comunidade 

diferenciadas. 



 

Quanto às pessoas ouvintes fora da escola, um aluno respondeu que sua 

comunicação com elas varia muito, pois algumas pessoas usam bastante mímica até 

porque depende também do desenvolvimento do surdo e o modo como ele se expressa, 

um dos entrevistados falou que sempre tentou ser simpático com as pessoas e já 

mostrando que é surdo para que as pessoas se acostumem com ele e também sejam 

simpáticas, já outro aluno quando usa serviço público de saúde sente muita dificuldade 

de entender os ouvintes pois eles não tem muita paciência para explicar e falar com 

calma já que ele faz leitura labial, e acaba levando a mãe que fez curso de Libras, ou um 

intérprete. 

A respeito da fila preferencial, a maioria respondeu que não usa pois tem 

vergonha e medo de alguém achar que estão se aproveitando pois não apresentam 

nenhuma deficiência e são apenas surdos e nas placas só tem o termo “deficiente” e não 

especifica qual deficiência, apenas um aluno respondeu que usa quando procura a placa 

informando mas se não tiver  não usa porque tenho vergonha. 

Na abordagem do preconceito, a maioria dos alunos respondeu que se sentiu 

muito magoado por não ter recebido auxílio de um intérprete ao fazer a prova do 

ENEM, pois por ordens da direção, o intérprete faria a tradução apenas de algumas 

palavras. Outros dois alunos respondeu que quando estão na fila de um banco, ou de 

alguma repartição pública, as pessoas olham diferente para eles ao se comunicarem por 

gestos, mas logo lançam um sorriso e ignoram. 

Foi questionado também se eles buscam informações sobre seus direitos e foram 

unânimes respondendo que além de procurarem seus direitos, imprimem e carregam 

dentro da bolsa para caso ocorra alguma eventualidade já tem como se defender, um dos 

alunos respondeu que acha muito falho os direitos dos surdos pois para tirar a Carteira 

Nacional de Habilitação, deveria ter um intérprete, como também quando vão ao 

médico da mesma forma, dentro dos Hospitais é muito difícil encontrar intérpretes. 

Na parte da educação, foi questionado se já estudaram em escola regular, e 

porque saíram, e apenas dois respondeu que sempre estudou no ICES, a maioria veio de 

escola regular e responderam que saíram pelo alto custo de despesas e pelas notas que 

variavam bastante pelo fato dos professores primeiro explicarem para a turma depois 

ficava perto deles fazendo leitura labial e desenhava na lousa mas como isso demorava 

muito as vezes não dava tempo e ficavam sem entender a matéria, como os professores 

não sabiam Libras, acabava os passando de ano sem avaliar, e isso prejudicava. 



 

Verifica-se que ao questionar se são a favor de uma escola separada para surdos, 

todos foram unânimes ao afirmar pois alegaram que o ICES é melhor para eles pois a 

Inclusão gera muita confusão, porque quando estiveram numa turma regular com alunos 

ouvintes todos falavam muito e faziam chacota, chamando de burro, e no ICES se 

sentem bem melhor. Outro aluno respondeu que no ICES há uma pedagogia visual 

preparada para os surdos, coisa que nunca um colégio regular teria e que nas escolas 

regulares os professores tem pena dos surdos e acabam os passando para a série seguinte 

sem avaliar, e também as escolas regulares não possui intérprete. 

Foi levantada a questão dos cursos fora do ICES, se já cursaram ou não, todos 

foram unânimes, respondendo que sim, cursaram tanto fora do ICES como lá mesmo, 

cursos de computação, hardware, oficina de português, e curso de artes. Abordou-se o 

fato de a escola fornecer orientação para os alunos que desejam ingressar na 

universidade ou no mercado de trabalho, e todos os alunos reconhecem a importância 

que o ICES possui em ter programas para auxiliar a entrada do aluno no vestibular, 

assim como estudar para o Enem, e possui cursos de auxiliar administrativo que prepara 

o aluno para o mercado de trabalho. 

Quando abordou-se o fato da escola possuir curso de Libras para a família do 

aluno surdo, a maioria respondeu que a família se esforça para aprender, mas acha 

muito difícil, ou não tem tempo. Quanto ao português escrito, a maioria respondeu que 

se esforça para aprender, um dos alunos falou que quando usa o celular que é só para 

passar mensagem e recebe mensagem de algum ouvinte, não entende, pois o ouvinte usa 

muita gíria, acaba se confundindo e misturando o vocabulário. 

Na questão dos objetivos, todos foram unânimes respondendo positivamente que 

desejam muito entrar numa faculdade e trabalhar, passar num concurso pois disseram 

que trabalho terceirizado não tem estabilidade e não compensa, outro aluno respondeu 

que quer estudar moda e trabalhar com corte de cabelo. 

No quesito mercado de trabalho, foi questionado se encontram ou encontraram 

dificuldades para conseguir emprego, e quais, apenas um aluno respondeu que como  

sempre trabalhou no ICES, não teve dificuldade em empenhar suas funções,  outro 

entrevistado respondeu que antes de trabalhar no ICES procurou emprego em um 

escritório de contabilidade, foi com a irmã que é ouvinte e a empresa falou que não 

contratava deficientes porque não tinham adaptações para surdos, um dos alunos acha 

que para todo mundo há dificuldades, não é só porque é surdo, acredita que as empresas 



 

tem medo de não dar certo ter uma pessoa com determinada peculiaridade dentro do seu 

trabalho. 

Questionou-se se havia seleção de emprego para surdos, um aluno respondeu 

que não sabe se há seleções por aí, mas que no ICES, se sentiu muito adaptado com a 

função, pois já conhecia as pessoas ouvintes que trabalham lá, aí foram muito pacientes 

e logo se adaptou, outro entrevistado respondeu que quando trabalhou numa rede de 

mercantis na parte de auxiliar do caixa, fizeram uma prova para ver se ele era bom no 

português escrito, se tinha simpatia, e depois fizeram um treinamento de adaptação de 

dois meses, já outro aluno disse que no ICES é oferecido cursos de capacitação e 

geralmente procuram aquilo que já tem tendência ou gosta, mas antes de entrar no 

trabalho fizeram apenas um treinamento com ele. 

Quanto ao fato de estarem no cargo porque é surdo ou se podia exercer outra 

função, um aluno respondeu que cada pessoa tem uma habilidade diferente da outra, e 

que gosta de digitar, de trabalhar com papeis, declarações, folhas de pagamento, mas 

afirma que serviço de secretaria, como atender telefones é impossível para um surdo 

porque trabalhar com o público, o cliente externo, requer muita comunicação oral, para 

manter o elo entre  a empresa e o cliente. Já os demais responderam que gostava do que 

fazia e acredita que está nesse setor porque é dedicado e gosta de aprender, mas 

salientam que depende da empresa também porque às vezes é ela que determina em que 

tipo de cargo e perfil a pessoa tem para a empresa, um dos alunos respondeu que está 

nesse cargo porque aprendeu o que iria fazer, e se for para outro setor irá se dedicar 

mais ainda e que não está nele apenas porque é surdo as pessoas o valorizam bastante.   

Analisa-se que ao questionar as principais dificuldades encontradas no dia-a-dia 

do trabalho, todos foram unânimes respondendo que não sentem dificuldades. Um dos 

alunos respondeu que como trabalha com papeis, digitação, declarações de alunos, 

folhas de pagamento e matrícula, fez cursos de informática e não sentiu dificuldades, 

outro entrevistado respondeu que sempre recorro a alguém que esteja disposto a ajudar, 

e daí aprende cada vez mais, no começo tinha muitas dúvidas mas sempre se esforçou 

para aprender hoje em dia se sinto mais capacitado. 

Verificou-se que não há outros deficientes trabalhando com os entrevistados, 

apenas um respondeu que no antigo trabalho, tinha um cego também. Quanto ao fato de 

enfrentarem alguma dificuldade de relacionamento com as pessoas do trabalho um dos 

alunos respondeu que como sempre trabalhou no ICES as dificuldades que enfrentou 

foram superadas facilmente pois a comunicação entre os funcionários ouvintes que 



 

sabem Libras tornou o trabalho mais flexível e prazeroso, outros dois entrevistados 

respondeu que não, sempre foi tudo tranquilo, as pessoas que trabalham com eles sabem 

que são surdos e tem paciência. 

Verifica-se que os entrevistados se sentem bem ao falar do ICES, e que são 

dedicados, possuem sonhos de entrar numa faculdade, trabalhar, formar uma base para 

ter um futuro melhor.  

Portanto, nota-se que a inclusão social tem diferentes dimensões para os surdos 

entrevistados, cada esfera possui uma vantagem e desvantagem, mas no quesito 

educação, todos são bem positivos ao alegar que não se pode incluir uma parcela 

mínima de alunos surdos dentro de uma classe onde a maioria de ouvintes impera, pois 

isso causa o preconceito, o atraso de aprendizagem até porque para haver a inclusão na 

educação precisa haver também adaptações para isso, inclusive aumentar os concursos 

para os cargos de intérpretes nas escolas regulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A inclusão social torna-se um tema atual, mas ao mesmo tempo contraditório, de 

fato, uma temática delicada. Se por um lado simboliza tornar algo a participar da vida 

social, econômica e política, contribuindo o respeito aos direitos do cidadão no âmbito 

da Sociedade, do Estado e do Poder Público, por outro, contribui para a segregação, 

como no caso da inclusão na educação. É necessário um conjunto de medidas para 

realmente chegar a uma conclusão de que a inclusão é para o bem de todos. Nesse 

contexto, esta pesquisa visou dar uma colaboração aos estudos relacionados ao tema. 

Indiretamente, tenta mudar a ideia de que implantar a inclusão gera resultados positivos 

em todos os setores da vida de um cidadão. 

O levantamento bibliográfico deste trabalho proporcionou um apanhado 

conceitual sobre o tema da inclusão, diversidade, deficiência, assim como a análise 

documental, forneceu embasamento teórico acerca de Leis, Projetos de Leis, Decretos, e 

toda a Legislação Brasileira que versa a respeito da temática do trabalho. Os dois grupos 

focais concedidos pelos alunos do Instituto Cearense de Educação de surdos pôde 

apresentar a opinião dos deficientes surdos sobre diversos temas abordados na teoria do 

trabalho. 

A análise dos dados da pesquisa de campo confirma a contradição de alguns 

autores sobre a inclusão na educação. Essa contradição surgiu da resposta que todos os 

alunos surdos entrevistados revelaram  quanto a inclusão pode prejudicar um surdo na 

educação, ao contrário do que muitos pensam, incluir um aluno deficiente dentro de 

uma sala de aula de colégio regular onde a maioria não possui deficiência, causa atraso 

no aprendizado, falta de ânimo para ir às aulas, despreparo de adaptação nas escolas 

regulares, e principalmente o trauma que o aluno fica em se sentir diminuído, sem 

atenção dos professores.  

Embora os surdos sejam assegurados por Leis, constatou-se na entrevista que na 

prática não é bem como a Lei determina, pois há escassez de intérpretes em escolas 

regulares, serviços públicos em geral, principalmente dentro de hospitais, pois foi 

revelado pela maioria dos entrevistados o quanto um deficiente surdo sofre em 

atendimento médico, pela falta de intérpretes para ajudar na leitura da receita médica, 

pois os médicos não colaboram por escrever ilegível e o deficiente surdo por não ter um 

bom entendimento em português escrito, acaba perdendo a consulta.  



 

Neste trabalho de conclusão de curso, alcançaram-se os objetivos geral e 

específicos estabelecidos, pois foi possível identificar que a visão do deficiente Surdo a 

respeito dos parâmetros nacionais de inclusão social respondeu ao objetivo do trabalho 

pois com o grupo focal, compreendeu-se que os surdos ainda desejam que a Legislação 

Brasileira cumpra com as Leis a respeito de deficientes no Brasil , e dentro deste, 

identificou a opinião dos mesmos acerca dos parâmetros de inclusão social delineados 

pela literatura nacional, dispositivos legais nacionais que tratam de inclusão social das 

Pessoas Portadoras de Deficiência, e analisou como percebem sua inclusão social na 

educação e no mercado de trabalho. 

Compreende-se que a inclusão social tem diferentes dimensões para os 

deficientes surdos entrevistados, cada esfera possui uma vantagem e desvantagem, mas 

no setor da educação, todos foram bem positivos a favor de escolas especiais, ou seja, 

da continuidade de Institutos de educação e preparação para o mercado de trabalho, pois 

para eles esses Institutos se tornam acolhedores, integrando-os dentro de uma 

comunidade onde ele tem como língua materna a Libras- Língua Brasileira de Sinais. 

A pesquisa de campo ficou limitada quanto ao fato do perfil dos entrevistados, 

pois a principal dificuldade observada foi em relação a encontrar deficientes surdos que 

trabalham fora do Instituto, pois de todos os entrevistados, apenas um já trabalhou em 

uma rede de supermercados.  

Como proposta de continuidade ao presente trabalho, sugere-se que seja 

identificada e analisada a visão de outros tipos de deficientes, que trabalham fora dos 

seus Institutos de Classe, não apenas sobre a inclusão social em geral, mas a respeito 

dos seus projetos de trabalho, seus estudos, suas metas, conquistas na sociedade, 

comparar outros tipos de limitação, o que eles acham sobre a deficiência propriamente 

dita, pois assim, contribui-se não só com os próprios deficientes, mas como também 

com a responsabilidade social do mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 
 

 

ALCÂNTARA,   I.  Os efeitos  da  interpretação  na  linguagem  de  uma  criança  

surda  [dissertação].  São  Paulo:  Pontifícia  Universidade  Católica  de  São Paulo; 

2000.  

 

 

ALVES, M. A. e GALEÃO-SILVA, L. G. A crítica da gestão da diversidade nas 

organizações.  Revista de Administração de Empresas , v.44, n.3, p.20-29, 2004. 

 

 

AMARAL, L. A.- Conhecendo a deficiência em companhia de Hércules, S. P., Hobe 

editorial, 1995. 

 

 

AMARAL, L. G. Intervenção “extra-muros”: resgatar e prevenir.São Paulo: Casa 

do Psicólogo, 1997. 

 

 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. 

– 9 ed.- São Paulo: Atlas, 2009. 

 

 
BARBOUR, R.S.; KITZINGER, J. Developing focus group research. London: Sage, 1999. 

 

 

BERTHOU, F. X.   Mentalidade Includente, Sociedade Inclusiva. São Paulo: 

Memnon, 2009.  

 

 

BERTOCHI, Marilza Célia. A luta pela  inclusão social da pessoa portadora de 

necessidades especiais. In  Revista Leopoldianum. Santos, São Paulo: Universitária, 

1998. 

 

 

BOGARDUS, E. S. The Group Interview, Journal of  Applied Sociology, 10: 372-382, 

1926. 

 

 

BOOTH, Tony. Inclusion and the Four-Nation Project. Conferência apresentada no 

III  

rth-South Dialogue, Nova Delhi, Índia, 2005. 

 

 

BORDIEU, P.  Escritos de Educação. 4 ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 

 



 

 

BUENO , JGS.  A  inclusão  de  alunos  deficientes  auditivos  nas  classes comuns 

do ensino regular. Temas Desenvolv 2001;9 (54):21-7. 

 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, 

Brasília: Senado, 1988. 

 

 

BRASIL, Decreto nº.5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei n
o
 10.436, 

de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 

18 da Lei n
o
 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil, Brasília, 22 dezembro. 2005. 
 

 

BRASIL. Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Dispõe sobre a implementação do 

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, em regime de 

colaboração com Municípios, Distrito Federal e Estados, e a participação das famílias e 

da comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica e financeira, visando 

a mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica. Constituição da 

República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 2007. 

 
 

 

BRASIL, Governo Federal do. – Ministério da Educação,1994. Demanda que os 

Estados assegurem que a educação de pessoas com deficiências seja parte integrante do 

sistema educacional. Declaração de Salamanca, 1994. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf> Acesso em: 19 mar. 2012. 

 

 

BRASIL, Governo Federal do. Ministério Público do Trabalho. Disponível em: < 

www.mpt.gov.br/ > Acesso em: 19 mar. 2012 

 

 

BRASIL. Lei n°7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e dá outras 

providências. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: 

Senado,1995. 

 

 

BRASIL. Lei Federal n° 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Define os crimes resultantes de 

preconceito de raça ou de cor.. Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília: Senado, 1989. 

 

BRASIL. Lei Federal n° 7853, de 24 de outubro de 1989 art. 8º Dispõe sobre o apoio às 

pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria 

Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Constituição da 

República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 1989. 

 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf
http://www.mpt.gov.br/


 

 

 

 

BRASIL. Lei Federal n°8.160, de 8 de janeiro de 1991. Dispõe sobre a caracterização 

de símbolo que permita a identificação de pessoas portadoras de deficiência auditiva. 

Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 1991. 

 

 

BRASIL. Lei Federal nº 8213/91, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de 

Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Constituição da República 

Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 2000. 

 

 

BRASIL. Lei n° 9.029, de 13 de abril de 1995. Proíbe a exigência de atestados de 

gravidez e esterilização, e outras práticas discriminatórias, para efeitos admissionais ou 

de permanência da relação jurídica de trabalho, e dá outras providências. Constituição 

da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado,1995. 
 

 

BRASIL. Lei Federal n°9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional. Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília: Senado, 1996. 

 

 

 

BRASIL. Lei Federal n°10.097, de 19 de dezembro de 2000. Altera os dispositivos da 

Consolidação das Leis do Trabalho –CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1º de 

maio de 194. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 

2000. 

 

 

BRASIL. Lei Federal n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais 

e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou 

com modalidade reduzida, e dá outras providências. Constituição da República 

Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 2000. 

 

 

BRASIL, Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de 

Sinais - Libras e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do 

Brasil, Brasília, 22 abril 2002. 
 

 

BRASIL. Lei Federal nº 10.558, de 13 de novembro de 2002. Cria o Programa na 

Universidade, e dá outras providências. Constituição da República Federativa do 

Brasil. Brasília: Senado, 2002. 

 

BRASIL. Projeto de Lei 1078, de 15 julho de 2007. Dispõe sobre a adoção de legenda 

em filmes nacionais e em exibições de peças teatrais. Câmara dos Deputados, Brasília, 

15 julho. 2007. 



 

BRASIL. Lei n°10.778, de 24 de julho de 1985. Estabelece a notificação compulsória, 

no território nacional, do caso de violência contra a mulher que for atendida em serviços 

de saúde públicos ou privados.. Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília: Senado,1985. 

 

BRASIL. Lei Federal n° 12.288, de 20 de julho de 2011. Institui o Estatuto da Igualdade 

Racial; altera as Leis n
os

 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 

7.347, de 24 de julho de 1985, e 10.778, de 24 de novembro de 2003. Constituição da 

República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 2011. 

 

 

BRASIL, Portal da Saúde do Governo do, 2007. Inclusão Social- Módulo 4, Relações  

Étnico-raciais e de gênero, Brasília, DF, 2007. Disponível em: 

<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/inclusaosocial> Acesso em: 19 mar. 2012. 

 

CARVALHO-FREITAS, Maria Nivalda de,.: MARQUES, Antônio Luiz. A 

Diversidade Através da História: a Inserção no Trabalho de Pessoas com 

Deficiência. Disponível em: http://www.revistaoes.ufba.br/viewarticle.php?id=183> 

Acesso em 4 mar.2012. 

 

 

CARVALHO - FREITAS, Maria Nivalda de, Inserção de Gestão de Trabalho de 

Pessoas com Deficiência: Um Estudo de Caso.  RAC, Curitiba, v.13, Edição Especial, 

art. 8, p. 121 - 138, jun. 2009. 

 

 

CAVARLHO-FREITAS, Maria Nivalda de ET AL. Socialização Organizacional de 

Pessoas Com Deficiência. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-75902010000300003&script=sci_arttext> 

Acesso em 4 mar. 2012. 
 

 

 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia Científica. 3 ed. São 

Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1983. 
 

 

CONSTANT, Benjamin Instituto.Rio de Janeiro, 1854. Disponível em : 

http://www.ibc.gov.br/?catid=13&blogid=1&itemid=89> Acesso em 30 mar. 2012. 

 

  

ELLIOT, AJ. A linguagem da criança. Rio de Janeiro: Zahar; 1982. A visão Piaget 

sobre a linguagem;  p. 46-53.  

 
 

FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SURDOS. 

Disponível em: 

<http://www.feneis.org.br/page/noticias_detalhe.asp?categ=1&cod=1418 
http://www.cbds.org.br/>.Acesso em: 30 mar. 2012. 

 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/inclusaosocial
http://www.revistaoes.ufba.br/viewarticle.php?id=183
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-75902010000300003&script=sci_arttext
http://www.ibc.gov.br/?catid=13&blogid=1&itemid=89
http://www.feneis.org.br/page/noticias_detalhe.asp?categ=1&cod=1418
http://www.cbds.org.br/


 

 

FLEURY, Maria Tereza Leme. Gerenciando a Diversidade Cultural: experiências de 

empresas Brasileiras. [artigo], RAE  - Revista de Administração de Empresa . São 

Paulo, V. 40 n.3 p.18-25, 2000. 

 

 

FLICK, Uwe. Uma introdução à pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Bookman, 2004. 

 

 

FRANCISCO,  CVP.  Deficiência  auditiva  na  primeira  infância:  o  direito  a 

educação. [dissertação].  São  Paulo:  Pontifícia  Universidade  Católica  de São Paulo; 

1994. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 35 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003. 
 

 

FREITAS, Vilma da Conceição Gavarrão de. A Inclusão Social do deficiente visual 

em Sorocaba-SP. 2006.197 p. Tese (Especialização em Educação) Programa de Pós-

Graduação em Educação, Universidade Metodista de Piracicaba. 

 

 

GASKEL, G.; BAUER, M. W. (Org.). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e 

som: um manual prático. Petrópolis: Vozes, 2002. 

 

 

GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

 

 

GIL, M. O Que as Empresas Podem Fazer Pela Inclusão das Pessoas com 

Deficiência. São Paulo: Instituto Ethos, 2002.  

 

 

GÓES, MCR,  Souza  RM.  A  linguagem  e  estratégias  comunicativas  na 

Interlocução  entre  educadores  ouvintes  e  alunos  surdos.  Disturb  Comun 

1998;10(1):50-76. 

 

 

GOMES, M. E. S.; BARBOSA, E. F. A técnica educativa de grupos focais para 

obtenção de dados qualitativos. Educativa, 1999. Disponível em: 

<http://www.dppg.cefetmg.br/mtp/TecnicadeGruposFocais.doc>. Acesso em: 14 abril. 

2012. 

 

 

GREENBAUM, T. L. The Handbook for Focus Group Research. Thousand Oaks: 

Sage, 1998. 
 

 

IERVOLINO, SA.; PELICIONI, MCF. A utilização do grupo focal como 

metodologia qualitativa na promoção da saúde. Rev Esc Enf USP, v. 35, n.2, p.115-

http://www.dppg.cefetmg.br/mtp/TecnicadeGruposFocais.doc


 

21, jun, 2001. Disponível em:< http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v35n2/v35n2a03.pdf> 

Acesso em 4 mar.2012. 

 

LACERDA, CBF, Mantelatto SAC. As diferentes concepções de linguagem na 

prática  fonoaudiológica.  In:  Lacerda  CBF,  Nakamura H,  Lima  MC, 

organizadoras. Fonoaudiologia: surdez e abordagem bilíngüe. São Paulo: Plexus; 2000. 

p.23-43.   

 

 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica. 2. 

ed. São Paulo: Atlas, 1991. 

 

LIMA, Maria Fausta Barbosa. A aquisição da Língua Brasileira de Sinais (Libras) 

pela família do surdo. 2004, 67 p. Monografia (Especialização em Educação Especial). 

Universidade Estadual do Vale do Acaraú. 

 

LUCHESI, MRC.  Educação  de  pessoas  surdas:  experiências  vividas, histórias 

narradas. Campinas,SP: Papirus; 2003. 

 

MACÊDO, Ely Souza Josenete Ribeiro. Inclusão social do surdo: Um desafio à 

sociedade,aos profissionais e a educação, 2002.p 17. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Licenciatura Plena em Pedagogia), Universidade  Federal do Pará. 

 

 

MACHADO, PR, Vivenciando o processo de pesquisa com grupo focal. In: 

Erdtmann, BK, Koerich MS, organizadores. Cuidar e pesquisar na enfermagem: relatos 

e experiências. Florianópolis (SC): Papa-Livro; 2004. p. 180-90. 

 

 

MANTOAN,M.T.E. Compreendendo a deficiência mental: novos caminhos 

educacionais. São Paulo: Editora Scipione, 1988. 

 

 

MANZINI, E. J. Considerações sobre a elaboração de roteiro para entrevista semi-

estruturada. In: MARQUEZINE, M.C.; ALMEIDA, M.A; OMOTE, S. (Orgs.) 

Colóquios Sobre Pesquisa em Educação Especial. Londrina: Ed. UEL, 2003, p.11-25. 

 

 

MARCONI, M. de A.,  LAKATOS, E. M.  Técnicas de pesquisa.  2 ed.  São Paulo:  

Atlas,  p. 75, 1990. 

 

 

MARCONI, M.A, LAKATOS, E.A. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução 

de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e 

interpretação de dados. – 6. Ed. – 2. reimpr.- São Paulo: Atlas, 2007. 

http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v35n2/v35n2a03.pdf


 

 

 

MERTON, R. & KENDALL, P. (1946). The Focused Interview, American Journal of 

Sociology, 1: 541-57. 

 

 

MORGAN, D. L. Focus group as qualitative research. London: Sage, 1997. 

 

 

 

NONATO,  JL. Leitura, escrita e surdez: a representação do surdo sobre seu 

processo  de  escolarização  [dissertação].  São  Paulo:  Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo; 2006. 

 

 

NOVAES,  CA,  Balieiro  CR.  Terapia  fonoaudiológica  da criança  surda.  In: 

Piccolotto-Ferreira  L,  Befi-Lopes  DM,  Limongi  SCO, organizadoras. Tratado de 

fonoaudiologia. São Paulo: Rocca; 2004.  p.732-39. 

 

 

NOVAES, Carvalho Edmarcius, SURDOS - Educação, Direito e Cidadania  Rio de 

Janeiro: Wak Ed, p. 188. 

 

 

UNIDAS, Organizações das Nações no Brasil. 2012. Disponível em: 

<http://www.onu.org.br/> Acesso em 30 mar. 2012. 

 

 

OLIVEIRA, MAC. A educação especial de deficientes auditivos: uma proposta de  

intervenção.  [dissertação].  São Paulo:  Pontifícia  Universidade  Católica de São 

Paulo; 1996.   

 

 

PALHARES, Manoel. A capacitação profissional do surdo.Disponível em: 

<http://www.webartigos.com/artigos/a-influencia-da-formacao-educacional-na-vida-

profissional-do-surdo/17321/.>  Acesso em 01abril. 2012. 

 

 

QUADROS, Ronice Muller.  Educação de surdos. Porto Alegre: Artes Médicas, 

1997. 

 

 

SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: Construindo uma sociedade para todos. Rio 

de Janeiro: WVA(r) Editora e Distribuidora Ltda, 1997. 174 p.  
 

 

PEREIRA, MCC. Leitura, escrita, surdez. São Paulo: Secretaria da Educação, CENP; 

2006.   
 

http://www.onu.org.br/
http://www.webartigos.com/artigos/a-influencia-da-formacao-educacional-na-vida-profissional-do-surdo/17321/
http://www.webartigos.com/artigos/a-influencia-da-formacao-educacional-na-vida-profissional-do-surdo/17321/


 

 

QUEIROZ, Marco Antonio de. Site técnico sobre acessibilidade web. Disponível em 

< http://www.bengalalegal.com/> Acesso em 4 mar. 2012. 

 

 

RESSEL, Lucia Beatriz; GUALDA, Dulce Maria Rosa; GONZÁLES, Rosa Maria  

Braccini. Grupo focal como uma estratégia para coletar dados de pesquisa em  

enfermagem. International Journal of Qualitative Methods 1, Article 5, p. 2, 2002. 

 

 

RALLIS, S.; ROSSMAN, G. Learning in the field: an introduction to qualitative 

research. Thousand Oaks: Sage, 1998. 
 

 

REVISTA SENTIDOS. Cidade Bimestral. : pág. N° mês e ano: Ed. Escala. 

 

SELLTIZ, Claire. Métodos de observação. São Paulo, Editora: Herder, 1967. p. 223-

261. 

 

SOARES, MAL. A educação do deficiente auditivo: reabilitação ou escolaridade?  

[dissertação].  São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; 1990.  
 

SANTOS, MP.  A  família  e  o  movimento  pela  inclusão.  In:  Ministério  da 

Educação  e  Cultura.  Salto  para  o  futuro:  educação  especial:  tendências atuais. 

Brasília, DF: MEC,SED; 1999.  p.73-9.   
 

 

SASSAKI, K. R. Inclusão: Construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: 

W.V.A., 1997. 
 

 

 SASSAKI, Romeu Kazumi. Panorama Geral da Inclusão Social. In:1º Seminário de 

Políticas Públicas do Município de Limeira sobre Pessoas com Deficiência. Limeira, 24 

de setembro de 2003.3 p.  

 

 

SAÚDE, Comunicado de imprensa da Organização Mundial de, 15 de Novembro de 

2001. Disponível em: <http://www.pcd.pt/apd/claint.php> Acesso em: 20 mar 2012. 

 

 

SCHLITTLER, José Maria Martins. Como fazer Monografias. São Paulo: Servanda 

Editora, 2008. 

 

 

http://www.bengalalegal.com/
http://www.pcd.pt/apd/claint.php


 

SELLTIZ, Claire . Coleta de dados. In:______.Métodos de pesquisa nas relações 

sociais.São Paulo: Herder e Editora da Universidade de São Paulo, 1967,cap. 6, p. 223-

261.  

 

 

SOUZA, D. L.; SOUZA, P.L.  Representações de surdos no contexto da relação 

empregado-empregador.  Monografia (Curso de Especialização em Educação 

Especial). Universida-de Estadual de Ponta Grossa, 2004. 

 

 

SOUZA,  João  Batista  Rezende ;  RAMALHO,  Ednéia  Cristina.  Dificuldades  da  

Inc lusão  do  Deficiente  Físico no  Mercado  de  Trabalho. Revista  Científica  

Eletrônica  de  Ciências  Contábeis. São Paulo, Ano IV, n.8, out.  

2006. 

 

 

SOUZA,  J.; RAMALHO, E., 2006 . Fatores de  Interferência  no Processo de 

Contratação de Pessoas com Deficiência : Um Estudo sobre a Integração e 

Socialização. In: VII SEGeT  –  Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia. Rio 

de Janeiro, 2010. 14 p. 

 

 

SPECTOR, Nelson. Manual para redação e teses. – 2. Ed.- Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2001. 

 

 

TANAKA, E.D.O. Preparação profissional e social do portador de deficiência 

mental para o mercado de trabalho: comparação entre dois estudos. 1996. 

Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Estadual de Londrina, Londrina.  

 

 

 

TEMPLETON, J. F. Focus groups: a strategic guide to organizing, conducting and 

analyzing the focus group interview. New York: McGraw-Hill, 1994. 

 

 

TENOR, Ana Cláudia. A inclusão do aluno surdo no ensino regular na perspectiva 

professores da rede municipal de ensino de Botucatu. [dissertação].São Paulo, 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, p. 117, 2008. 

 

 

THOMPSON, J .D., & Demerath, N. N. Some experiences with the group interview. 

Social Forces, 31, 148-154, 1952. 

 

 

TRENCHE,  MCB. A  criança  surda e  a  linguagem  no  contexto  escolar  [tese].  

São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; 1995. 
 

 



 

TODOS, Declaração Mundial sobre Educação para. Aprovada pela Conferência 

Mundial sobre Educação para Todos - Satisfação das Necessidades  

Básicas de Aprendizagem. Jomtien, Tailândia - 5 a 9 de março de 1990. Declaração 

sobre Educação para Todos (1990). Disponível em: 

<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/DireitoaEduca%C3%A7%C3%A3o/dec

laracao-mundial-sobre-educacao-para-todos.html> Acesso em: 19 mar. 2012. 

 

 

 

WERNECK, Cláudia. Comunicação em Inclusão: Escola da Gente. Disponível em:  

< http://www.escoladegente.org.br/cenario.php > Acesso em: 19 mar. 2012. 

 

 

KAKUMASU, Kiyoko, 1985, 'Urubu-Kaapor Girl's Puberty Rites' em Five Amazonian 

Studies On World View and Cultural Change, Redator William R. Merrifield, Dallas 

TX: The International Museum of Cultures. 

WIDELL, Jonna. As fases históricas da cultura surda. Revista do GELES, Rio de 

Janeiro, n.6, p. 2049, 1992. 

 

 

KUPFER, MCM; PETRI, R. Por que ensinar a quem não quer aprender? Estilos da 

Clínica. Revista sobre a infância com problemas , v 5, n 9, 2000. 

 

 

UNIDAS, Assembléia Geral das Nações, 20 de novembro de 1989. Adotou a 

Convenção sobre os Direitos da Criança. Convenção dos Direitos da Criança, 1988. 

Disponível em: <http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10120.htm > Acesso em 17 

mar. 2012. 

 

VASH, Carolyn L. Enfrentando a deficiência. São Paulo: Pioneira, 1988. p. 18. 

Site do  Scielo e Semead. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE A 

 

      
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ-UFC 

http://www.escoladegente.org.br/cenario.php
http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10120.htm


 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA, 

CONTABILIDADE E SECRETARIADO EXECUTIVO 

BACHARELADO SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

MONOGRAFIA “A INCLUSÃO SOCIAL NA PERCEPÇÃO DO DEFICIENTE 

SURDO” 

ALUNA: TERESA RAQUEL MUNIZ GOMES 

ORIENTADORA: PROFª. JOELMA SOARES DA SILVA 
 

Perfil do Respondente: 

1. Idade:__________ 

2. Sexo         (  )Feminino    (  )Masculino     

3. Estado Civil:  (  )solteiro     (  )casado     (  )divorciado     (  )separado    (  ) viúvo 

4. Mora com quem?_____________________  

5. Cursou ou está cursando formação profissionalizante? (  )SIM   (  )NÃO 

Qual?:____________________         

6. Bairro onde mora:_____________    

7. Trabalha?  (    ) Não, mas já trabalhei.    (  )Não, nunca trabalhei.     (  ) Sim, estou 

trabalhando. 

8. Cargo Exercido:___________   

9. Tipo de Empresa:  (  )Negócio próprio   (  )Empresa Privada   (  ) Empresa Pública    

(  )Empresa da família  

10. Quantidade de empregados/funcionários na empresa que tem ocupação: 

(     )até 09 funcionários 

(     )até 19 funcionários;  

(     )até 49 funcionários  

(     )até 99 funcionários;  

(     )até 499 funcionários; 

(     )a partir de 500 funcionários 

11. Segmento da empresa que  tem ocupação: 

(     ) Serviço     (     ) Comércio   (     ) Terceiro Setor 

(     ) Indústria;  (     )  Construção Civil   

(     ) Ógão público/Economia  Mista 

 

12. Este é seu primeiro emprego? (  )SIM   (  )NÃO.  



 

13. Há quantos anos está nele?____________ 

 

14. Como conseguiu este emprego?  ______________ 

(  ) agência    (  ) indicação de amigo   (  ) indicação de parente   (  )internet/e-mail     

(  )jornal      (  ) televisão/rádio 

15. Há quantos anos está no mercado de trabalho, contando com outros 

empregos?________ 

16. Se teve outros empregos, quais os cargos que exerceu?_________ 

17. Dê uma nota de 0 a 10 para classificar sua satisfação com seu emprego_______ 

18. Dê uma nota de 0 a 10 para classificar sua satisfação com a empresa onde você 

trabalha_______ 

19. Dê uma nota de 0 a 10 para classificar sua satisfação com seu cargo  

atual_______ 

20. Que cargo gostaria de ocupar? ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A – Projeto de Lei nº 1078/2007 

 

 

PROJETO DE LEI 1078/2007, DE 2007  

(Do Sr. Maurício Rands )  

  

                         



 

 Dispõe sobre a adoção de legenda em filmes Nacionais e em exibições de 

peças teatrais.  

  

  

 

O Congresso Nacional decreta: 

  

  

  

Art. 1º As distribuidoras de filmes para exibição em salas de cinema e os 

organizadores de exibições de peças teatrais e demais obras dramáticas cenográficas 

ficam obrigados a legendar as obras exibidas ou a oferecer interpretação do texto 

correspondente em linguagem compreensível aos portadores de deficiência auditiva, na 

forma desta lei.  

  

Art. 2º  Os filmes exibidos em salas de cinema deverão ser legendados em 

língua portuguesa.  

  

§ 1º    A  obrigação  estende-se  a  todos  os  filmes comercializados para 

exibição, excetuados:  

  

I – os filmes destinados à divulgação de músicas;        

                

       II – as peças publicitárias;  

  

      III – os filmes de curta metragem, conforme definidos na regulamentação 

desta lei;  

  

IV – as obras exibidas em caráter não comercial ou em festivais e mostras 

competitivas.  

  

§ 2º  Os locais que disponham de mais de uma sala de exibição  oferecendo  

simultaneamente  a  mesma  obra  poderão  limitar  a exibição da cópia legendada a 

apenas uma sala.  



 

  

Art. 3º Na apresentação de peças de teatro e demais obras dramáticas e 

cenográficas, o organizador deverá dispor de  equipamento para  exibição  de  legenda  

ou  recurso  para  interpretação  do  texto  em linguagem  compreensível aos portadores 

de deficiência auditiva.  

  

§ 1º O equipamento ou recurso a que alude o caput deve assegurar ao 

portador de deficiência a fruição do espetáculo em condições de conforto equivalentes 

às oferecidas aos demais espectadores.  

§ 2º Para atender ao disposto neste artigo, o organizador poderá optar pela 

distribuição gratuita de impresso com o texto da obra apresentada.  

  

Art. 4º Constitui infração a exibição de filmes, peças teatrais ou demais 

obras dramáticas ou cenográficas em desacordo com o disposto nesta Lei.  

  

Pena: multa no valor de dois mil reais por exibição, acrescida de um terço 

na reincidência.  

  

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

  

  

  

JUSTIFICAÇÃO 

  

Um dos segmentos da sociedade que encontra maior dificuldade de acesso 

aos eventos culturais é o dos portadores de deficiência. As limitações de audição 

dificultam particularmente a fruição do evento, por impedir a plena compreensão do 

texto apresentado.  

  

Com vista a assegurar aos portadores de deficiência auditiva maior 

aproveitamento nos eventos culturais, oferecemos esta proposta, que obriga  os  

organizadores  a  legendar  os  filmes  exibidos  e  a  oferecer equipamento específico 

para tal fim, no caso de representações teatrais.  

  



 

Não se trata de inovação impensada. Em países desenvolvidos, é usual a 

presença de equipamento para veiculação de legenda em peças teatrais, recurso prático e 

muito utilizado, por exemplo, na exibição de óperas, pois  frequentemente  o  libreto  é  

redigido  em  outros idiomas  e sua tradução  é,  no  mais  das  vezes,  impraticável.  

Também o melhor aproveitamento do evento por portadores de deficiência é importante 

aspecto respeitado naqueles países.  

  

O argumento de que essas pessoas acabam por desenvolver habilidades  de  

leitura  labial  é  irrelevante  nesses  casos,  devido  à  baixa acuidade  da  imagem  

cinematográfica  e  à  grande  distância  entre  o espectador e o palco nas exibições de 

peças.  

  

            No Brasil, infelizmente, há uma despreocupação com esses cidadãos, 

que merecem nosso respeito e que devem ser admitidos no seio da  sociedade  como  

pessoas  capazes  de  conviver  ou  até  superar  suas limitações e oferecer valiosa 

contribuição à Nação. Cabe-nos, portanto, na forma  da  lei,assegurar-lhes  os  direitos  

que  o  costume  não  lhes  tem outorgado.  

    Esperamos, em vista da importância da iniciativa, receber o apoio dos 

ilustres Pares, indispensável à sua aprovação.  

  

          Sala das Sessões, em  08 de abril de 2007.  

  

MAURÍCIO RANDS 

Deputado Federal 

PT/PE 

 

ANEXO B - Lei Nº 10.436, de 24 de abril de 2002. 

 



 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 10.436, DE 24 DE ABRIL DE 2002. 

Regulamento  

Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - 

Libras e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1
o
 É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua 

Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela associados. 

Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de 

comunicação e expressão, em que o sistema lingüístico de natureza visual-motora, com 

estrutura gramatical própria, constituem um sistema lingüístico de transmissão de idéias 

e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. 

Art. 2
o
 Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas 

concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e 

difusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio de comunicação objetiva e de 

utilização corrente das comunidades surdas do Brasil. 

Art. 3
o
 As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de 

assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamento adequado aos portadores 

de deficiência auditiva, de acordo com as normas legais em vigor. 

Art. 4
o
 O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, 

municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de 

Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio e 

superior, do ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, como parte integrante dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, conforme legislação vigente. 

Parágrafo único. A Língua Brasileira de Sinais - Libras não poderá substituir a 

modalidade escrita da língua portuguesa. 

Art. 5
o
 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 24 de abril de 2002; 181
o
 da Independência e 114

o
 da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Paulo Renato Souza 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 25.4.2002 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.436-2002?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm#art1


 

 

 

 


