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ORIENTAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO DE SURDOS  

NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

 

PARTE 1 | Sobre atuação do profissional surdo e do intérprete 

 

1. Opção por profissionais surdos 

 

Os profissionais surdos contratados para 
atuarem nas escolas municipais do Rio receberam a 
designação de instrutor.  

Optamos por nomeá-los de profissionais surdos 
por entendermos que instrutor seja uma designação 
que busca representatividade quanto às funções dentro 
do espaço educacional, sendo reconhecidos como 
monitores ou assistentes educacionais. 

Existe também o reconhecimento dos 
profissionais surdos como professores de LIBRAS. 

Para execer a função que cabe aos profissionais 
surdos, no Município do Rio, foi exigida a formação 
mínima no Ensino Médio. 

Apesar dos conflitos de nomes, esperamos 
garantir a presença no espaço educacional do modelo de 
representação linguística do sujeito surdo. 

 

2. A atuação do profissional surdo 

 

2.1 Em que casos indicamos a atuação do profissional surdo?  

 

O profissional surdo atuará nas seguintes ações: 

 

Casos prioritários 

 

No acompanhamento dos alunos surdos nas salas de recursos para trabalho pedagógico, em 
parceria, com o professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE).  As ações são as seguintes: 
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 Colaborar com o AEE na contextualização significativa de temas e conteúdos, por meio da 
LIBRAS.  

 Auxiliar o AEE no estudo dos termos científicos próprios das áreas específicas, em LIBRAS, 
inclusive, na necessidade de criação de novos sinais respeitando a consulta a grupos surdos 
na área de conhecimento específico, lideranças surdas, surdos adultos mais experientes e 
mais velhos como também intérpretes mais experientes e que vivenciem a comunidade 
surda. 

 Contribuir na criação de recursos visuais e linguísticos dentro de metodologias apropriadas 
ao ensino do surdo. 

 Alavancar a divulgação e o ensino da LIBRAS na escola, num modelo de iniciativa bilíngue, 
conforme orientado pelo Laboratório de LIBRAS-IHA. 

 

Casos estudados pelas equipes 

 

No acompanhamento dos alunos surdos em turmas comuns, da Educação Infantil ao Ensino 
Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos (EJA), nos casos indicados pelas Equipes de 
Acompanhamento do IHA. As ações são as seguintes: 

 Auxiliar na transformação da idéia de “pouca fluência na LIBRAS” por parte dos alunos 
surdos (mito do surdo não saber LIBRAS), desenvolvendo a LIBRAS dos alunos surdos das 
escolas municipais enfatizando a vivência trazida por eles. 

 Alavancar a divulgação e o ensino da LIBRAS na escola, num modelo de inciativa bilíngue, 
conforme orientado pelo Laboratório de LIBRAS-IHA. 

 

No acompanhamento aos alunos surdos de classes especiais (ainda existentes na rede municipal 
de educação) em que o professor regente idealiza um processo de inserção dos alunos em turma 
comum. As ações são as seguintes: 

 Auxiliar na transformação da idéia de “pouca fluência em LIBRAS”, com a ênfase da vivência 
na LIBRAS, participando junto ao professor, na indicação e na motivação das turmas comuns 
que atenderão aos grupos de alunos surdos no processo de inclusão.  

 Alavancar a divulgação e o ensino da LIBRAS na escola, num modelo de inciativa bilíngue, 
conforme orientado pelo Laboratório de LIBRAS IHA. 

 

3. Qual é a perspectiva de educação de surdos defendida pelo IHA? 

 

O Laboratório de LIBRAS do IHA concebe a educação de surdos numa abordagem bilíngue 
sinalizando a importância dos pares surdos como agentes fundamentais na constituição da subjetividade 
surda. Além da importância desses pares na busca por práticas pedagógicas que considerem as 
especificidades dos surdos, isto é, práticas mediadas pela língua de sinais como língua de domínio e de 
instrução, e a língua portuguesa sendo ensinada como segunda língua; não desconsiderando a 
importância do ensino da língua portuguesa escrita para o surdo. 
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3.1 Laboratório de LIBRAS IHA 

 

O que é o Laboratório de LIBRAS? 

O Laboratório de LIBRAS do IHA é um espaço destinado à promoção de experiências linguísticas 
e culturais para surdos, professores e familiares, visando o intercâmbio de vivências, a aprendizagem 
da língua de sinais e o aprimoramento no uso da LIBRAS.  

Atualmente, com a entrada de profissionais surdos e intérpretes nas escolas da rede municipal 
do Rio de Janeiro, o Laboratório de LIBRAS tem a incumbência de colaborar com o acompanhamento 
aos profissionais, por meio de visitas em campo, e a implantação de propostas de recursos e de 
metodologias de ensino voltadas para a educação de surdos.  

 

 

3.2 Específico de Surdez IHA 

 

O que é o Específico de Surdez? 

O trabalho de estudo e de pesquisa que ocorre no IHA, semanalmente, orienta e fundamenta os 
processos de criação de metodologias, bem como a elaboração de materiais e de conhecimento técnico 
especializado. Textos sobre a prática pedagógica são produzidos nos centros de estudo, e postados no 
site da instituição, na aba “Documentos”, na aba “Apresentações” e na aba “FAQ” encontram-se no 
veículo complementar de orientação e informação da instituição: 
http://www.ihainforma.wordpress.com 

 

3.3 Opção por intérpretes educacionais 
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Por que necessitamos de intérpretes educacionais? 

Os intérpretes educacionais contratados para atuarem nas escolas municipais do Rio receberam 
a designação de intérprete de LIBRAS.  

Optamos por nomeá-los de intérpretes educacionais por considerá-los modelos linguísticos com a 
incumbência de mediarem duas línguas distintas, LIBRAS e Língua Portuguesa, por meio da tradução e 
da interpretação, em situações diversas, dentro da especificidade do contexto escolar o que envolve uma 
dimensão pedagógica. 

A presença do intérprete em sala de aula e na escola representa a interação entre pares surdos e 
ouvintes para além da interpretação e da tradução, envolvendo a diminuição de barreiras 
comunicacionais e atitudinais no processo de escolarização do surdo. 

 

 

3.4 A atuação do intérprete educacional 

 

Em que casos indicamos a atuação do intérprete educacional?  

O intérprete educacional atuará nas seguintes ações: 

 

Casos prioritários 

 

No acompanhamento dos alunos surdos nas turmas comuns, no Ensino Fundamental e na 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), em parceria com o professor regente. 

 Auxiliar o aluno surdo na construção de conceitos possibilitando a ampliação das 
competências linguísticas e acadêmicas no dia-a-dia da sala de aula por meio do uso da 
LIBRAS ou de recursos linguísticos, em conjunto com o professor. 
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 Incentivar/Colaborar na criação de glossários em Língua Portuguesa, com o uso de imagens, 
e solicitar/utilizar, sob empréstimo ou doação, dicionários de LIBRAS na sala de aula. 

 Auxiliar o professor regente na aplicação de avaliação da aprendizagem, em provas e testes, 
por meio da LIBRAS. Testes e provas são oferecidos em Língua Portuguesa escrita 
necessitando do acesso as temáticas e aos enunciados (e de apoio ao vocabulário escrito) 
também em LIBRAS.  

Observação importante: O intérprete educacional, por perceber quais são as necessidades 
linguísticas do aluno surdo, pode e deve orientar o professor regente, por intermédio de negociações, 
em como proceder à frente a aplicação de teste e de prova. Isso não significa atribuir nota ou conceito 
ao aluno ou definir sobre a aprovação (ou não) do aluno para o ano de escolaridade seguinte. 

 Alavancar a divulgação e o ensino da LIBRAS na escola, num modelo de iniciativa bilíngue, 
conforme orientado pelo Laboratório de LIBRAS IHA. 

 

Casos estudados pelas equipes 

 

No acompanhamento dos alunos surdos nas salas de recursos nos trabalhos voltados ao 
pedagógico, em parceria, com o professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE).  

 Em casos indicados pelas Equipes de Acompanhamento do IHA as ações são as seguintes: 

 Incentivar/Colaborar na criação de glossários em Língua Portuguesa, com o uso de imagens, 
e solicitar/utilizar, sob empréstimo ou doação, dicionários de LIBRAS na sala de aula. 

 Apoiar o AEE na organização dos termos em LIBRAS, em seus vários contextos solicitando 
apoio de profissional surdo para criação ou contextualização de sinais específicos e/ou 
novos. 

 Auxiliar o professor de AEE na orientação e/ou na aplicação de avaliação da aprendizagem, 
em provas e testes, por meio da LIBRAS. Testes e provas são oferecidos em Língua 
Portuguesa escrita necessitando do acesso as temáticas e aos enunciados (e de apoio ao 
vocabulário escrito) também em LIBRAS.  

 Auxiliar o AEE na orientação aos pais sobre o aprendizado e o uso da LIBRAS respeitadas as 
decisões da família, de outros incentivos, como do apoio ao surdo por meio de intervenções 
terapêuticas ou clínicas. 

 Alavancar a divulgação e o ensino da LIBRAS na escola, num modelo de iniciativa bilíngue, 
conforme orientado pelo Laboratório de LIBRAS IHA. 

 

3.5 O Atendimento Educacional Especializado (AEE) em sala de recursos 

 

Qual é o papel do professor de sala de recursos em relação ao aluno surdo? 

Em primeiro lugar, devemos lembrar que temos um texto do Específico de Surdez, publicado 
no site IHA Informa, na aba “Documentos”, com o título: Orientações sobre a prática pedagógica voltada 
para o ensino do aluno surdo. 
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No texto sobre a prática pedagógica voltada para o surdo sinalizamos que, no quadro de 
atribuições e de organização de espaço de sala de recursos do AEE para o atendimento a surdez, 
preconizado pela SEESP/MEC, não está delimitado a existência de espaço de exclusividade no 
atendimento dos surdos.  

No entanto, alertamos no mesmo texto de orientação, do IHA, que o profissional da Sala de 
Recursos que agrega grupos de alunos surdos, precisa estar atento para que esse espaço seja focado na 
utilização das práticas bilíngues.  

As salas de recursos que agregam alunos surdos devem levar em consideração que esses 
alunos precisam estar reunidos em grupos, num mesmo horário e nos mesmos dias de atendimento, e 
de que não é favorável se trabalhar o aluno surdo de forma isolada.  

Verificamos que há famílias de surdos que dão preferência a matriculá-los bem próximos as 
suas residências e, não necessariamente, desejam ou acatam a indicação de escolas com a proposta de 
formação de grupos de alunos surdos. As Equipes de Acompanhamento do IHA e os profissionais de 
AEE se engajam e se organizam no convencimento e na estruturação de trabalhos de qualidade para o 
encaminhamento dos alunos surdos, em grupos, para determinadas escolas com maior incidência de 
comunidades surdas. 

Diante da entrada de profissionais surdos e de intérpretes educacionais na rede municipal do 
Rio, esperamos que o AEE realize as seguintes ações em parceria com os referidos profissionais:  

 Divulgar a LIBRAS dentro dos espaços escolares por meio de atividades e oficinas em 
colocaboração com os profissionais surdos e/ou intérpretes de LIBRAS, num modelo de 
iniciativa bilíngue, conforme orientado pelo Laboratório de LIBRAS IHA. 

 Discutir com as escolas as dúvidas sobre a surdez dos professores, dos diretores e dos 
coordenadores pedagógicos. Estes profissionais das escolas estão postando as suas dúvidas 
no site “IHA Informa”.  

o Observação importante: Na aba “FAQ” encontram-se as perguntas e as respostas 
correspondentes as dúvidas mais frequente (Em anexo disponibilizamos o material 
de orientação do site IHA Informa levado para TODAS as escolas).  
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 Trabalhar a Língua Portuguesa escrita a partir de práticas pedagógicas apropriadas ao 
ensino da pessoa surda. A LIBRAS, como 1ª língua, precisa estar presente no acesso aos 
textos escritos em Língua Portuguesa, auxiliando na compreensão e na aquisição da 
mesma. 

o Observação importante: Os alunos das escolas municipais participarão de 
avaliação escrita de redação. Será importante que os alunos surdos estejam 
respaldados por meio das orientações do IHA. Esse aluno tem direito a receber 
instruções em LIBRAS durante a prova de produção de texto (redação). O AEE e/ou 
o professor regente pode construir um roteiro de perguntas (em LIBRAS) que 
oriente e provoque a escrita do surdo e o aluno poderá utilizar dicionários e outros 
apoios para consulta da grafia de palavras, como em alguns casos contar com a 
intervenção do profissional surdo ou do intérprete de LIBRAS, de acordo com o que 
for negociado previamente ou diante das necessidades surgidas.  

 

 

 

2ª PARTE | Perguntas gerais de professores sobre a surdez 

 

Estas respostas a dúvidas frequentes de professores encontram-se postados na aba “FAQ” da 
instituição: http://www.ihainforma.wordpress.com 

 

1. O que é LIBRAS? Qual a Legislação da LIBRAS? 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) foi reconhecida oficialmente como a língua das 
comunidades surdas em nosso país, na Lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002.  E posteriormente foi 
regulamentada no Decreto-Lei nº 5.626 de 22 e dezembro de 2005; que aborda a importância de 
incluir a LIBRAS no currículo de formação de professores, como disciplina nas demais licenciaturas, na 
oferta de intérpretes de LIBRAS, no acesso à educação bilingue aos alunos surdos na Educação Básica 
(LIBRAS-Português). 
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2. Como praticar LIBRAS? 

O professor da Educação Especial e de AEE precisam dar continuidade ao aprendizado da 
LIBRAS ao longo de toda a vida profissional. 

É necessário participar continuamente de eventos culturais e educacionais voltados à 
comunidade surda. Sejam esses eventos peças teatrais com atores surdos, encontros comemorativos 
com a presença de grupos de surdos, congressos e seminários na área da surdez. 

Estamos enfatizando que é importante estar próximo a grupos de surdos Jovens e Adultos para 
manter-se atualizado e fluente em LIBRAS. 

Sinalizamos também que não se domina a LIBRAS fazendo apenas um Curso de LIBRAS, pois a 
língua só é aprendida quando é vivenciada e praticada. 

O profissional de AEE pode reunir os alunos surdos que acompanha, em eventos das escolas, 
interna e externamente, de modo a dar oportunidade de que TODOS usufruam da língua e de novos 
sinais que possam surgir e se modificar ao londo do tempo. A língua é viva. Vivencie LIBRAS! 

3. Como ter acesso a dicionário de LIBRAS? 

O dicionário de LIBRAS é um bom recurso. Não podemos esquecer-nos de verificar os 
regionalismos. Ou seja, podemos consultar um sinal que tenha sido cunhado em São Paulo, e nos 
depararmos no Rio de Janeiro com outro sinal para o mesmo vocábulo. 

Dicionário on-line em LIBRAS pode ser consultado em www.acessebrasil.org.br.  Clique no link 
Dicionário em LIBRAS e acessar vocabulário e vídeos que mostram o sinal. O uso de dicionário em 
LIBRAS não é o suficiente para a escola e para os alunos surdos, mas é um bom começo para o 
entrosamento com a língua e com o aluno surdo. 

Solicitação de materiais impressos e mídias em vídeo voltados para a educação de surdos, 
como CD com dicionário de LIBRAS, histórias infantis em língua de sinais (legenda em Língua 
Portuguesa), e outros materiais em vídeo, por exemplo, o Atlas Geográfico, podem ser feitas ao INES.  

Os interessados em adquirir os materiais do INES que são distribuídos a nível nacional para as 
instituições e escolas, precisam enviar por fax a carta ofício da escola apontando o número de alunos 
surdos que possui e solicitando a inclusão da escola na Mala Direta do INES para o recebimento de 
materiais didáticos. Colocar endereço completo incluindo o CEP e e-mail da escola. 

Lembramos que algumas Salas de Leitura das escolas da rede municipal do Rio de Janeiro 
receberam CDs e DVDs intitulados Educação de Surdos com farto material conforme o indicado 
anteriormente, lendas brasileiras, histórias infantis e outros materiais em LIBRAS. Estes materiais 
foram uma realização do INES, SEESP/MEC. 

Contato 

Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) – Divisão de Estudos e Pesquisas - Rua das 
Laranjeiras, nº 232. Laranjeiras. Rio de Janeiro.    CEP: 22240-001 Telefax: (21) 2285-7284 (21) 2205-
0224 site: www.ines.gov.br e-mail: diesp@ines.gov.br 

 

http://www.acessebrasil.org.br/
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4. A escrita do surdo é diferente? 

Necessário esclarecer ao público em geral e, principalmente, aos professores que atuam com 
crianças e jovens surdos, de que o desenvolvimento da linguagem do surdo, bem como a construção de 
conceitos, se dá por meio da LIBRAS como 1ª Língua, e da Língua Portuguesa, escrita, como 2ª Língua. 

Em respeito à especificidade linguística, o surdo não deverá ser reprovado porque não faz o 
uso de conectivos ou não conjuga o verbo em língua portuguesa da forma correta. A gramática da 
LIBRAS é diferente da gramática da língua portuguesa 

O que o Decreto 5.626 de 22/12/2005 prevê em seus dispositivos e artigos que as pessoas 
surdas e os alunos surdos têm prioridade na acessibilidade, na educação e na formação em sua língua 
de domínio, a LIBRAS, e o ensino da língua portuguesa como 2ª língua. 

É preciso compreender que o surdo se utiliza das outras línguas, como línguas estrangeiras, 
mesmo a língua portuguesa. O português escrito e o inglês escrito pela pessoa surda podem mostrar 
erros gramaticais a serem superados com o exercício intenso de compreensão de outra língua que se 
dá a partir da leitura de textos variados e de recursos visuais. 

 O uso de imagens que apoiem o entendimento do texto e o uso de dicionário da língua 
estrangeira são efetivos quando em conjunto com a transposição de situações vivenciadas em LIBRAS.  
A forma escrita em outra língua (seja em português, em inglês etc) se dá a partir da compreensão da 
situação com imagem e/ou da enunciação em LIBRAS (desmistificação do conceito “cola”). 

É importante saber que o uso de tecnologias e de mídias também influencia no 
desenvolvimento do letramento visual na língua portuguesa no uso de mensagens escritas em 
“torpedo” pelo celular e em MSN, a troca de mensagens e de imagens pelas redes sociais no ORKUT, no 
Twitter e no facebook. 

No mundo competitivo e globalizado de hoje, tanto a língua portuguesa quanto a língua inglesa 
são instrumentos essenciais para o uso da internet e na disputa de mercado de trabalho. 

Isso significa que a pessoa surda pode chegar ao mesmo patamar de uso escrito e domínio das 
ferramentas culturais da língua portuguesa, e na fase jovem e adulta pode necessitar desse 
instrumental tanto quanto o ouvinte em situações de uma língua estrangeira. O trabalho da língua 
portuguesa como língua instrumental precisa ser intenso conforme já descrito na condição de 2ª 
língua.  

O surdo não pode ser penalizado pelo 
não domínio da língua portuguesa. Estratégias 
de avaliação diferenciadas precisam ser 
oferecidas.  

“(...) tenho necessidade dos outros, de 
trocas. Tenho necessidade de uma comunidade. 
Não poderia viver sem os ouvintes nem sem os 
Surdos. A comunicação é minha paixão... quero 
me comunicar... Dou uma enorme importância 
ao que é escrito... E escrever na língua materna 
de vocês. A língua de meus pais. Minha língua 
adotiva...” (LABORIT, 1996) 
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Instituto Municipal Helena Antipoff 
Rua Mata Machado, nº 15  

Maracanã – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.271-260 
Telefone: (21) 2234-7962 (Apoio à Direção) e (21) 2234-9914 (Equipes) 

Correio Eletrônico: smeiha@pcrj.rj.gov.br 

 
Texto “Orientações sobre a Educação de Surdos no Município do Rio de Janeiro” redigido pelas professoras  

Cristiane Correia Taveira, Mônica Astuto Lopes Martins e Laura Jane Messias Belém, divulgado em 30 de março de 2011.  
 
                                                                                                                                  


