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RESUMO 

 
 
Esta dissertação discorre a respeito do conhecimento da Guarda Municipal de um 
Município localizado no sul do Brasil acerca da surdez e da língua de sinais, devido 
ao número incipiente de trabalhos que evidenciam essa temática. Volta-se para a 
discussão acerca das políticas públicas de incentivo à acessibilidade, aos direitos 
das pessoas com deficiência, e ao direito das pessoas surdas usuárias da língua de 
sinais de usarem essa língua nos espaços públicos. O objetivo do trabalho foi 
investigar o conhecimento dos integrantes da Guarda Municipal de uma cidade 
localizada no sul do Brasil a respeito dos surdos e da Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS), bem como averiguar as práticas de atendimento desses servidores 
públicos quando se deparam com situações sob as quais necessitam interagir com 
um cidadão surdo. Como metodologia da pesquisa utilizou-se um questionário semi-
estruturado que foi respondido por 50 (cinquenta) policiais da Guarda Municipal do 
município, que aceitaram participar.  Os dados apurados foram tabulados e 
analisados em seu conteúdo, por meio de percentuais quantitativos e eixos de 
análise qualitativa, a partir da Análise do Conteúdo proposta por Bardin. Os 
resultados da pesquisa demonstram que os participantes que trabalham na Guarda 
Municipal possuem um conhecimento da surdez e da língua de sinais limitado, a 
partir de uma visão próxima do senso comum. Ao final desse estudo, entende-se 
que as questões que envolvem o processo de acessibilidade, assim como a própria 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) são fundamentais não somente para a 
população surda, mas para a sociedade como um todo. Além disso, sugere-se que a 
temática da acessibilidade seja incluída nos programas de formação desses 
profissionais, os quais levem em conta as diversidades humanas em várias 
instâncias: social, linguística, cultural, etc., inclusive a aprendizagem de LIBRAS, 
para que o servidor da Guarda Municipal seja capacitado para ter condições 
mínimas de atender a toda a população, incluindo os surdos, nas suas diferenças e 
singularidades.  
 
 
Palavras-chave: LIBRAS. Surdo. Surdez. Acessibilidade. Guarda Municipal.     
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
 
This dissertation discusses the knowledge of the Municipal Guard of a city located in 
the south of Brazil about deafness and sign language, due to the incipient number of 
publications that evidence this theme. We turn to the discussion about public policies 
to encourage accessibility, disabled people´s rights, and deaf people´s right to use 
sign language in public spaces. This work aims to investigate Members of the 
Municipal Guard´s knowledge about deaf people and Brazilian Sign Language 
(LIBRAS), as well as to examine the serving public servant´s practices when they are 
faced with situations under which they need to interact with a deaf citizen. As a 
research methodology, a semi-structured questionnaire was used, which was 
answered by 50 (fifty) police of the Municipal Guard of the city, who accepted to 
participate. The calculated data were tabulated and analyzed in their content, through 
quantitative percentages and axes of qualitative analysis, based on the Content 
Analysis proposed by Bardin. The results of the research demonstrate that 
participants working in the Municipal Guard have some knowledge of deafness and 
limited sign language, from a common sense´s view. At the end of this study, it is 
understood that the issues surrounding the accessibility process, as well as the 
Brazilian Sign Language itself (LIBRAS) are fundamental not only for the deaf 
population but also for society as a whole. In addition, it is suggested that the 
accessibility´s process must be included in the training programs for these 
professionals, taking into account human diversity in various instances: social, 
linguistic, cultural, etc., including the learning of LIBRAS, so that the Server of the 
Municipal Guard should be qualified to have minimum conditions to serve the entire 
population, including the deaf, in their differences and singularities.  
 
Keywords: LIBRAS. Deaf. Accessibility. Municipal Guard. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 Os Avanços das Políticas Públicas para as Pessoas com Deficiência tem 

estabelecido critérios técnicos e regulamentos que definem a participação e inclusão 

dessa população na sociedade, indicando a igualdade de oportunidades, a 

acessibilidade e a não discriminação, como sendo temas inerentes aos direitos 

humanos os quais representam o respeito e a valorização da diversidade humana 

(BRASIL, 2012). 

 Cabe esclarecer que segundo dados do Censo Demográfico realizado no 

Brasil em 2010, há no país cerca de 45,6 milhões de pessoas deficientes, o que 

corresponde a 23,92% do total de cerca de 190,7 milhões de pessoas que 

constituem a população brasileira (BRASIL, IBGE 2010). No Estado do Paraná, 

conforme o citado Censo de 2010 foram identificadas 1.879.355 pessoas que 

apresentam diferentes tipos de deficiência. Destas, 18.988 não conseguem ouvir 

coisa alguma; 100.206, tem grande dificuldade em ouvir e 396.755 apresentam 

alguma dificuldade auditiva1. Especificamente na cidade de Curitiba, foco deste 

trabalho, conforme a pesquisa do Censo de 2010 foram registradas 79.185 pessoas 

com deficiência auditiva, nos diversos graus de dificuldade. 

 Tendo em vista que a população com perda auditiva no Estado do Paraná, e 

em especial na cidade de Curitiba, constitui uma parcela significativa da população e 

que eu, como Guarda Municipal desta cidade, nunca obtive nenhum tipo de 

orientação e treinamento para trabalhar com essas pessoas, nos últimos anos 

passei a refletir sobre ações que poderiam ser realizadas pela segurança pública 

que pudessem favorecer essa população.  

 Nesse sentido, vale mencionar que os Guardas Municipais, em 

conformidade com a Lei n°. 13.022 de 2014, são os profissionais que atuam também 

na proteção dos direitos humanos de qualquer cidadão, na preservação da vida, no 

patrulhamento preventivo e no compromisso com a sociedade e em outras questões, 

a exemplo da comunicação.  

 Apesar de a lei relacionar a atuação da guarda especificamente no que 

concerne a segurança pública dos municípios, ao longo de minha atuação como 

                                                 
1   Disponível em:<http://www.ibge.gov.br/ese 

quetadosat/temas.php?sigla=pr&tema=censodemog2010_defic>. 
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Guarda Municipal nos últimos onze anos, pude constatar que a cada dia aumenta o 

número de problemas que surgem no exercício das atividades de Segurança 

Pública. Dentre esses é possível citar casos nos quais ao realizar a abordagem 

policial com pessoas com alguma dificuldade para se comunicar, como os surdos, 

ocorreram mal entendidos, distorções de informações e interações não efetivas. 

Parte desses problemas ocorreu com a população com perda auditiva, usuária da 

língua de sinais, público foco deste trabalho.  

 Percebi então que a falta de conhecimento a respeito da língua de sinais e 

das próprias pessoas com surdez pode fazer com que os profissionais da guarda 

municipal privem os cidadãos surdos de seu direito à liberdade de comunicação e 

expressão, bem como do direito de ir e vir, o qual pode ser privado devido a alguma 

situação de mal entendido na qual o surdo pode vir a ser preso.  

 A partir dessas constatações, passei a refletir sobre meu trabalho enquanto 

guarda municipal e a me interessar pelas práticas do direito junto às pessoas com 

surdez, usuárias da língua de sinais, consideradas minorias sociais, as quais 

deveriam ter o direito à segurança e à proteção por parte do poder público em 

qualquer evento social. Como os trabalhos que discutem essa temática ainda são 

incipientes na minha área de atuação, e como na minha formação inicial na área da 

Pedagogia tive o mínimo de conteúdos voltados a essa área busquei no Curso de 

Mestrado em Distúrbios da Comunicação subsídios para meu aprofundamento 

teórico a respeito da surdez, da linguagem, das relações e interações entre as 

pessoas e da acessibilidade.   

 Com desse aprofundamento pude constatar que é imprescindível que sejam 

tomadas medidas voltadas à acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência, 

tais como a maior orientação social e empresarial, assim como a melhor adequação 

das escolas e do próprio ambiente; além disso, é necessário atender as 

reivindicações dessa população por meio de políticas públicas e ações da sociedade 

em geral. Assim, ao longo desse estudo o processo de acessibilidade será 

considerado de forma ampla, ou seja, como um direito de todo o cidadão não 

somente às melhores condições de espaço físico e inserção social, mas também 

como garantia de acesso aos bens sociais, culturais, econômicos, linguísticos, 

dentre outros. 

 Tal conceito está de acordo com o Decreto Legislativo nº 186/2008, o qual 

descreve que garantir a acessibilidade é “assegurar às pessoas com deficiência o 

acesso, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, ao meio físico, ao 
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transporte, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da 

informação e comunicação.” 

 No caso específico da acessibilidade dos surdos, é preciso esclarecer que a 

lei 10.436/2002 (BRASIL, 2002) reconhece em seu artigo 1° a LIBRAS – Língua 

Brasileira de Sinais, como meio legal de comunicação e expressão, e em seu artigo 

2° garante que o poder público em geral deve apoiar o uso e difusão da LIBRAS de 

forma institucionalizada, sendo este o meio de comunicação objetiva e de utilização 

corrente das comunidades surdas do Brasil. 

 Cabe destacar que apesar dessa norma legal existir desde 2002, e ter sido 

regulamentada pelo Decreto nº 5.626/2005, que reitera a importância da difusão da 

LIBRAS por parte do Poder Público, principalmente no artigo 26, § 2º, que dispõe 

sobre o dever de implementar medidas que assegurem o direito ao atendimento 

diferenciado às pessoas surdas e com deficiência, verifica-se que essa 

obrigatoriedade não vem sendo cumprida, mesmo após mais de uma década de sua 

normatização.  

 Ora, é importante refletir que, mesmo que tais leis e decretos existam, a 

Língua Brasileira de Sinais ainda é desconhecida por grande parte da população 

brasileira, em especial, por parte daquela que trabalha em órgãos públicos, o que 

faz com que uma boa parcela da comunidade surda brasileira tenha seus direitos de 

igualdade negados ou restringidos. 

 Com relação, particularmente, às instituições de Segurança Pública, essas, 

em geral, adotam práticas muito similares quanto à operacionalidade no quesito 

abordagem policial, desta forma cabe esclarecer que o início das abordagens 

policiais é baseado primeiramente na utilização da linguagem oral, o que dificulta o 

entendimento de uma parcela de cidadãos surdos, os quais são usuários da língua 

de sinais e que, muitas vezes não realizam a leitura labial com proficiência 

apresentando dificuldades para entender a língua falada pelo policial.  

 Assim é comum que um cidadão surdo, ao ser abordado sob suspeita ou 

por prática de atitudes ilícitas, não consiga entender a abordagem, nem se 

comunicar com a polícia e se explicar, ocorrendo em muitas ocasiões mal 

entendidos que podem se tornar de alto risco. Por outro lado, há também o cidadão 

surdo que é vítima de crime, que também apresenta dificuldades em se dirigir a uma 

Delegacia de Polícia e fazer um boletim de ocorrência ou solicitar ajuda, 

principalmente na falta de um intérprete de língua de sinais. 
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 Diante desse quadro, o objetivo desta pesquisa é investigar o conhecimento 

dos integrantes da Guarda Municipal de Curitiba a respeito dos surdos e da Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS), bem como averiguar as práticas de atendimento 

desses servidores públicos quando se deparam com situações sob as quais 

necessitam interagir com um cidadão surdo.  

 A hipótese do estudo considera que as atividades da Guarda Municipal são 

importantes, sob todos os aspectos, e, em se tratando da população com surdez, há 

necessidade de um preparo específico e conhecimento da LIBRAS, considerando 

inclusive a obrigatoriedade que a Lei de nº. 10.436/2002 requer, das organizações e 

entidades de serviços públicos.  

 Para isso, essa dissertação está dividida em cinco capítulos. No primeiro 

capítulo é abordado o tema acessibilidade, considerando seus aspectos principais, 

em especial no que diz respeito às pessoas surdas, e nesse tópico, também será 

elucidado um breve histórico da Guarda Municipal e a importância das suas ações 

em um contexto social e educativo.  

 No capítulo 2, são discutidas questões que envolvem a linguagem em uma 

perspectiva dialógica, a base legal em relação a LIBRAS e a surdez a partir de duas 

perspectivas, sendo uma de um viés clínico patológico e a outra na visão sócio 

antropológica. 

 No capítulo 3 está explicitada a metodologia deste estudo, caracterizando a 

amostra representativa de 50 Guardas Municipais de Curitiba, que participaram e 

responderam um questionário a respeito do tema. O questionário foi elaborado com 

questões abertas e fechadas voltadas para a identificaçãodo conhecimento desses 

profissionais acerca da língua de sinais e dos surdos, e das práticas de atendimento 

adotadas pelos participantes quando interagiram com algum surdo.  

 O capítulo 4 é dedicado a demonstrar os resultados, a análise e a discussão 

dos achados. 

 Por fim, as considerações finais apresentam sugestões e recomendações 

do estudo, da exposição feita e das conclusões alcançadas. 
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2  GUARDA MUNICIPAL X ACESSIBILIDADE  

 

 Neste capítulo apresenta-se um breve histórico de como a Guarda Municipal 

iniciou seus trabalhos no Brasil, da formação brasileira desses profissionais, das leis 

que direcionam sua atuação e participação na comunidade na qualidade de 

servidores públicos, além da estrutura de sua organização. No decorrer do capítulo, 

serão discutidos temas, tais como: requisitos para o ingresso na corporação, 

formação, qualificação, exigências e otimização para a prestação de serviço de 

excelência, e as normas que definem tal atuação, ou seja, a Lei 13.022/2014 que 

regula todas as ações das Guardas Municipais no território nacional.  

 Depois disso, tal capítulo discorrerá a respeito da acessibilidade, entendida 

como um atributo essencial, ou seja, como direito que todo o cidadão tem de 

alcançar sob as mais variadas circunstâncias, a melhoria da sua qualidade de vida. 

Esse direito deve estar presente nos espaços, no meio físico, no transporte, na 

informação e na comunicação, em especial nas instituições públicas.  

 A regulamentação da acessibilidade é apresentada nas leis e decretos 

nacionais, especialmente relacionando as pessoas com surdez, usuárias da língua 

de sinais e o papel da Guarda Municipal junto a essa parcela da população. 

 

2.1 A GUARDA MUNICIPAL  

 

 Inicialmente cabe esclarecer que os integrantes das Guardas Municipais 

vêm atuando no território nacional desde o tempo do Império, sendo que o principal 

objetivo desses servidores é prestar serviços à comunidade e trazer paz e harmonia 

para a sociedade (VENTRIS, 2010). Sua atuação independe diretamente dos 

momentos políticos, de partidos, das condições socioculturais e econômicas da 

nação, porém requer a visão do gestor, que conduz as atividades a serem realizadas 

por esses profissionais em cada município, em geral, voltadas para a proteção da 

população e a garantia do exercício da cidadania nos Municípios. 

 Os serviços da Guarda Municipal Brasileira foram estruturados a partir do 

Decreto de 14 de junho de 1831, elaborado pela “Regência Provisória, em Nome do 

Imperador, e em cumprimento do artigo 10° da Carta de Lei de 6 do corrente mez e 

anno”, no qual ficou estabelecido que em cada distrito da nação deveria haver os 
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Juízes de Paz e os guardas municipais, com ações específicas, hierarquia pré 

estabelecida, para cada distrito, e um juramento acerca de suas incumbências. 

 No caso específico do Paraná, com sua Emancipação Política, em 10 de 

agosto de 1854, por meio da Lei n.º 07/1854, a Província passou a contar com a 

nova Força Pública, vindo a somar no policiamento de Curitiba com as Guardas 

Municipais. Já em Curitiba, nesta época, a Câmara Municipal detinha a tarefa de 

alistar os Guardas Municipais e direcioná-los para atuar no policiamento da cidade, 

nos bairros e freguesias. A citada lei permaneceu em vigor ao longo do tempo, até 

que, em 1969, a Guarda Civil que pertencia ao Governo do Estado do Paraná desde 

o ano de 1937, passou a estar diretamente subordinada à Polícia Militar do Estado, 

sendo esta corporação efetivamente extinta em 17 de julho de 1970. 

Com a queda do Regime Militar e a segurança municipal deficitária, começou 

a se cogitar a possibilidade de reorganizar as Guardas Municipais nas grandes 

cidades e regiões metropolitanas. 

Após a promulgação da nova Carta Constitucional de 1988, os municípios 

puderam novamente exercer o poder de criar as suas próprias Guardas Municipais. Em 

Curitiba, a criação foi disciplinada por meio da Lei 7.356/89 que transformou o Serviço 

de Vigilância Municipal (VIGISERV) em Guarda Municipal. Na ocasião observou-se a 

“preocupação do constituinte em prever a criação de um órgão incumbido de garantir a 

execução desses serviços” (PARANÁ, CURITIBA, 1989).  

 A partir da Constituição Brasileira de 1988, a Guarda Municipal passou a 

exercer uma relação mais direta com a população, interagindo mais, realizando 

mediações em seu cotidiano e servindo como referência (SOUZA, 2012).   

 Ao resgatar as origens da Guarda Municipal no Brasil, e mais 

especificamente em Curitiba, Carvalho (2011), descreve em resumo histórico da 

Guarda Municipal, sua criação e as atribuições e competências de seus servidores. 

Segundo o autor, a Guarda Municipal de Curitiba tem como lema: “Pro lege semper 

vigilans”, ou seja, proteger, preservar e armazenar o patrimônio da sociedade, e, 

além disso, os guardas municipais devem assegurar a proteção dos bens públicos, 

garantir os direitos da população, a segurança das escolas e das famílias, além do 

seu exercício de cidadania, em seu sentido mais amplo (CARVALHO, 2011).  

 As ações da Guarda Municipal de Curitiba foram estabelecidas de maneira 

geral, com a vigência da Constituição Federal de 1988 fundamentada nos seguintes 

termos: 
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Art. 144.  A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 

de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio,[...]: 

 
§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à 

proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a 
lei. 

 
 Assim, a partir dessa regulamentação constitucional de 1988, a Guarda 

Municipal se fez presente e devidamente integrada às forças de segurança. Como 

exemplo de suas atribuições, pode-se citar a tarefa de comparecer a restaurantes, 

supermercados ou eventos onde se ofereçam a venda de comidas e bebidas, para 

assegurar que a fiscalização sanitária municipal seja efetuada, ou ainda, a presença 

nas operações que fazem a vigilância do descarte de lixo e entulho, garantindo a 

fiscalização, acompanhando os responsáveis para atuarem diante da possível 

violação à legislação do município, cumprindo assim, o que prevê o artigo 54, § 2º, 

inciso V da lei de crimes ambientais - Lei 9.605/98.    

 Como citado anteriormente, as atribuições dos Guardas Municipais são 

direcionadas a partir do texto constitucional, o qual define como sua missão: a 

proteção dos bens, serviços e instalações municipais, que não se resumem ao 

patrimônio, mas envolve também a guarda e vigilância de logradouros públicos, a 

tarefa de garantir o Poder de Polícia dos funcionários públicos municipais no 

exercício de suas atribuições; realizar a guarda externa dos estabelecimentos 

prisionais ou destinados à recuperação de menores infratores, sempre que 

solicitado. Destaca-se também o fato de a regulamentação estabelecer a interação 

humana dos funcionários da Guarda Municipal por meio de uma relação direta com 

as pessoas da comunidade, considerando que suas ações envolvem e dependem 

da interação e do diálogo com a população.  

 Cabe aos seus integrantes, ainda como principais funções, promover a 

guarda das áreas de preservação do patrimônio natural e cultural no âmbito do 

município, bem como preservar os mananciais, a fauna e a flora; manter vigilância 

sobre áreas, obras, bens, veículos e edifícios onde funcionam repartições 

municipais; fiscalizar a entrada e saída de pessoas nas dependências de edifícios 

municipais, prestando informações, fazendo os encaminhamentos e garantindo a 

segurança do local; efetuar prisões e/ou apreensões nos casos de ruptura da ordem 

pública que digam respeito ao município, e apresentar o infrator à autoridade 

competente (PARANÁ, CURITIBA, 1989).  
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 Também se destaca a legitimidade na ação das guardas municipais ao 

atuar na segurança dos cidadãos, dos usuários das ruas, praças e estradas 

municipais, e na fiscalização de trânsito, para evitar danos às vias públicas 

municipais; considerando ainda que a plena execução dos serviços dos municípios 

alcança também a manutenção dos direitos e garantias, tanto individuais quanto 

coletivos, segundo a legislação (PARANÁ, CURITIBA, 1989). 

 Como defende Carvalho (2007, s.n.), “a Segurança Pública é uma atividade 

exclusiva do Poder Estatal, sendo desenvolvida pela União, Estados Membros, 

Distrito Federal e Municípios”. Cada instância tem o dever legal de oferecer à 

população, uma prestação de serviço de excelência, reduzindo a insegurança a 

cada dia, de maneira significativa e otimizando a prestação de serviços. 

 Entende-se, pois que as Guardas Municipais são instituições que tem por 

objetivo garantir a segurança e a proteção dos usuários dos serviços e do patrimônio 

público nas mais variadas esferas da sociedade. No entanto, por um longo tempo o 

país sofreu com a falta de uma norma regulamentadora em âmbito federal, que 

viesse delimitar e especificar as atribuições das Guardas Municipais, uma vez que 

cada município, por seus representantes, estipulava suas ações de acordo com suas 

próprias necessidades. 

 Para suprir tais necessidades, a Secretaria Nacional de Segurança Pública 

organizou um grupo de trabalho a fim de elaborar um projeto de lei - o Projeto de 

Emenda Constitucional - PEC 534/02, o qual tinha como objetivo regulamentar as 

atribuições das guardas municipais de todo país, visando, em especial estabelecer 

meios de controle de desvios funcionais, especialmente no que diz respeito às ações 

de órgãos públicos, legislativos e judiciários, ao mesmo tempo em que delimitou as 

tarefas das Guardas Municipais (BRASIL. SENADO FEDERAL, 2002).  

 A partir disso, outros projetos e solicitações foram direcionados ao sistema 

legislativo, até que, no que tange ao trabalho da guarda municipal na atualidade, a 

partir de 08 de agosto de 2014 foi sancionada a Lei 13.022/2014, a partir da qual 

todas as Guardas Municipais do país passaram a ser regidas por um Estatuto único, 

que implantou o Estatuto Geral das Guardas Municipais em todo o território nacional.  

 Nesse sentido, tal lei veio disciplinar com maior amplitude as ações das 

Guardas Municipais, seu artigo 144, § 8º, seu artigo 3º, elencam os “princípios 

mínimos de atuação” dos guardas municipais:  
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           I proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania 

e das liberdades públicas; 
 
II      preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das 
        perdas;   
 
III patrulhamento preventivo; 
 
 IV   compromisso com a evolução social da comunidade; e 
 
V  uso progressivo da força.  

 

 A mencionada lei veio estabelecer as competências específicas das 

guardas municipais, subordinadas às próprias competências dos órgãos federais e 

estaduais, além de ampliar suas ações, de maneira uniforme em todo o território 

nacional, por meio de uma atuação preventiva e permanente, em favor da proteção 

da população, em especial quando utiliza bens, serviços e instalações do município. 

Nos termos da Lei 13.022/2014, em seu artigo 5º, as principais ações das guardas 

municipais, em todo o território nacional compreendem atividades como: 

 
I zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município; 
 
II  prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, 

infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem 
contra os bens, serviços e instalações municipais; 

 
III  atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para 

a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e 
instalações municipais; 

 
IV  colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, 

em ações conjuntas que contribuam com a paz social; 
 
V  colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes 

presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais 
das pessoas; 

 
VI  exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas, nas 

vias e logradouros municipais, nos termos da Lei no 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), ou de forma 
concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de trânsito 
estadual ou municipal; 

 
VII  proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e 

ambiental do Município, inclusive adotando medidas educativas e 
preventivas; 

 
VIII cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades;  
 
IX  interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de 

problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de 
segurança das comunidades; 
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 A partir dessa Lei, entende-se que a principal atribuição da Guarda 

Municipal é colaborar com a pacificação de conflitos, atuar no controle do trânsito, 

nos logradouros públicos, principalmente municipais, além de cooperar com todos os 

órgãos de defesa civil, interagindo em benefício das soluções de problemas e 

projetos, com ações interdisciplinares voltadas para a segurança. Tal trabalho é 

realizado por meio de ações educativas e preventivas de âmbito primário quanto à 

violência, em escolas e eventos direcionados às comunidades, inclusive, em 

colaboração conjunta com outros órgãos de segurança pública de todas as áreas.  

 Além das atribuições estabelecidas pela Lei 13.022/2014, as diretrizes do 

Ministério da Justiça e da Secretaria Nacional de Segurança, desde a Lei nº. 9.503, 

de 23 de setembro de 1997, afirmam que os Guardas Municipais devem atuar no 

controle e na fiscalização do trânsito, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro.  

     Cabe, também, à Guarda Municipal exercer o poder de polícia, oferecendo 

apoio aos demais agentes públicos para que, no exercício da segurança pública, 

possam interromper e fazer cessar toda e qualquer atividade que prejudique o bem 

estar da população. Seus agentes atuam na prevenção de condutas ilegais, como os 

flagrantes delitos em conformidade com os termos dos artigos 301 a 303 do Código 

de Processo Penal, fundamentado no inciso LXI do artigo 5°, da Constituição 

Federal (BRASIL, 1988). 

A Guarda Municipal tem a tarefa de agir em legítima defesa, tanto por seus 

direitos como dos direitos do outro cidadão, em especial quando se refere à defesa 

dos direitos garantidos pela Constituição Federal, como por exemplo: os direitos à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, todos disciplinados pelo 

artigo 5° da Constituição Federal, assim como atuar em apoio a atividades de 

socorro e proteção às vítimas de calamidades públicas, junto à Defesa Civil.  

Cabe ainda aos integrantes da Guarda Municipal garantir o funcionamento 

dos serviços públicos de responsabilidade do Município, inclusive, exercendo 

vigilância sobre os bens municipais, como parques, jardins, escolas, teatros, 

museus, bibliotecas, cemitérios, mercados, feiras-livres, sempre visando proteger 

dos crimes contra o patrimônio, assim como orientar o público quanto ao uso e 

funcionamento desse patrimônio.  

Ainda menciona-se que compete à guarda municipal exercer atividades 

preventivas, ações de proteção social e individual, zelando e protegendo as pessoas 

e o patrimônio público municipal. Desta forma, é compromisso determinado pela Lei 

nº. 13.022/2014, que a Guarda Municipal deve agir prevenindo as infrações penais; 
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agir no exercício do poder de polícia administrativa contra atividades que violem as 

normas de saúde, sossego, higiene, moralidade e outras de interesse da 

coletividade.  

Parte de seu trabalho é atuar em benefício da segurança em eventos, 

segurança das autoridades municipais, garantindo a proteção dos serviços de 

transporte coletivo e em terminais rodoviários, dando orientação à comunidade 

quanto ao uso dos serviços públicos e procedimentos para melhoria da segurança 

pública local, além de estabelecer o controle de fluxo de pessoas e veículos, tanto 

em estabelecimentos públicos como em áreas públicas do município. 

Para o exercício dessas atividades, a Lei nº. 13.022/2014 estabelece as 

diretrizes para a capacitação dos integrantes da Guarda Municipal e em seu art. 11°, 

apresenta uma definição que fundamenta o alvo básico desse trabalho, ao 

mencionar: “O exercício das atribuições dos cargos da guarda municipal requer 

capacitação específica, com matriz curricular compatível com suas atividades”. 

 Nessa capacitação, o art. 10° trata dos principais requisitos que 

fundamentam a possibilidade de exercício da função de guarda municipal, em todo o 

território nacional, nos seguintes termos:  

 

Art. 10.  São requisitos básicos para investidura em cargo público na guarda 
municipal: 

 
I  nacionalidade brasileira; 

 
II  gozo dos direitos políticos; 

 
III  quitação com as obrigações militares e eleitorais; 

 
IV  nível médio completo de escolaridade; 

 
V  idade mínima de 18 (dezoito) anos;  

 
VI  aptidão física, mental e psicológica; e 

 
VII  idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões 

expedidas perante o Poder Judiciário estadual, federal e distrital.   
 

Parágrafo único. Outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei 
municipal. 

 
 

No que diz respeito à capacitação, especificamente, o já mencionado artigo 

11, parágrafo único ainda acrescenta: “para fins do disposto no caput, poderá ser 

adaptada a matriz curricular nacional para formação em segurança pública, 

elaborada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) do Ministério 

da Justiça”. No cumprimento desse padrão, além de ter o curso completo do ensino 
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médio, cada participante está vinculado ao município, ao qual cabe a tarefa de criar 

um órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da guarda 

municipal, tendo como princípios norteadores os mencionados no art. 3º, em 

conformidade com o art. 12 da citada lei.    

 Como dispositivos facilitadores, a Lei 13.022/2014, no art. 12, dispõe: 

 

§ 1º. Os Municípios poderão firmar convênios ou consorciar-se, visando ao 
atendimento do disposto no caput deste artigo.   
 
§ 2º. O Estado poderá, mediante convênio com os Municípios interessados, 
manter órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado, em cujo 
conselho gestor seja assegurada a participação dos Municípios 
conveniados.  
 
§ 3º.  O órgão referido no § 2º. não pode ser o mesmo destinado a 
formação, treinamento ou aperfeiçoamento de forças militares.   
 

 
Vale mencionar também que, em Curitiba, a regulamentação da Lei municipal 

nº 14.522 de 14 de outubro de 2014, já instituiu, inclusive, um plano de carreira para 

os servidores que integram a Guarda Municipal, o que possibilita maior 

direcionamento no cumprimento de suas tarefas e a busca de ascensão na carreira. 

 A partir do que ficou estabelecido por tal lei, é preciso destacar que no 

exercício de suas ações e tarefas junto à população do município, a Guarda 

Municipal, é orientada para agir sem discriminação, sem distinção dentro do 

princípio da igualdade estabelecido na Constituição Federal de 1988 (artigo. 4º, 

inciso VIII; artigo 5º, I, VIII e XXXVIII); tem em seus integrantes uma autoridade 

pública, direcionada a auxiliar e proteger a comunidade, a aplicar a lei e atos 

normativos “de maneira igualitária, sem estabelecimento de diferenciações em razão 

de sexo, religião, convicções filosóficas ou políticas, raça e classe social” (MORAES, 

2002, p. 65). 

 Sob esse direcionamento, entende-se também que, em sua atividade, os 

integrantes da Guarda Municipal também precisam ser habilitados para trabalhar 

com pessoas com dificuldades específicas, a exemplo dos surdos, cabendo ao 

Município estabelecer as diretrizes para a formação, treinamento e aperfeiçoamento 

dos integrantes da Guarda Municipal. Até porque essa definição já está prevista na 

Lei 14.522/14 e na matriz curricular sugerida pelo Ministério da Justiça (MJ), a qual 

apresenta na sua ementa os assuntos considerados mais relevantes para uma 

formação adequada para os profissionais das guardas municipais. 
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 Ao realizar a pesquisa na Matriz Curricular Nacional para Guardas Municipais, 

nota-se a preocupação em estabelecer um padrão na formação e capacitação das 

Guardas Municipais de todo o território nacional. Este documento destaca como 

objetivo principal, a contribuição na construção da identidade profissional da Guarda 

Municipal considerando a ampliação das atribuições que aconteceram naturalmente 

de acordo com o crescimento urbano das cidades. 

A prevenção quanto a prática de crimes e atos ilícitos contra a população 

também faz parte da missão das guardas municipais, e é no espaço público que ela 

irá exercer a maior parte das suas atribuições, prezando sempre pela utilização do 

diálogo e persuasão como recursos para o gerenciamento de conflitos e orientações 

educativas quanto ao uso correto dos espaços e serviços públicos. Como essência, 

esta matriz curricular também apresenta a formação com o objetivo de capacitar os 

profissionais das guardas municipais a ponto de se tornarem verdadeiros agentes de 

cidadania. 

Cabe esclarecer que o Curso de Formação da Guarda Municipal de Curitiba 

possui uma carga horária de 720 horas e na grade curricular encontram-se as 

disciplinas relacionadas à segurança pública e direitos humanos.  

Chama a atenção o fato que a disciplina que aborda os temas referentes à 

Declaração Universal dos Direitos Humanos; garantia de direitos (com noções 

legais) voltados para o idoso; criança e adolescente; pessoa com deficiência; 

consumidor; etnia/raça; gênero; religião e orientação sexual é ministrada de maneira 

restrita em apenas 16 horas aulas, exatamente como propõe a Matriz Curricular, que 

pode ser utilizada para nortear os cursos de formação. Nota-se que este fato não 

limita os municípios em gerir e administrar a formação dos seus servidores, cabendo 

a cada município seguir tal matriz curricular como lhe convier.  

Conforme já mencionado, os guardas municipais são responsáveis por 

prestar vários serviços em estabelecimentos e locais públicos nos quais podem se 

deparar com as mais diversas pessoas, incluindo as pessoas com deficiência. 

Dentre elas, algumas podem apresentar outras maneiras de interagir por possuírem 

peculiaridades linguísticas, tais como as pessoas com graves comprometimentos 

orais e as pessoas surdas usuárias das línguas de sinais. Em vistas de entender 

como a acessibilidade vem sendo discutida e contemplada, especialmente nas leis e 

decretos nacionais, no próximo subitem discutiremos a acessibilidade, 

especialmente no que tange as pessoas surdas, foco deste trabalho. 
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2.2      ACESSIBILIDADE NO CONTEXTO DA SURDEZ 

 

Inicialmente cabe esclarecer que a discussão dos conceitos de acessibilidade, 

inclusão de pessoas com deficiência foi abordada e defendida por diversos 

movimentos que atuavam em prol desses temas. Porém, esse tema passou a ser 

discutido de forma mais efetiva e mais intensa a partir de 1986, tendo por base o 

Plano Governamental de Ação Conjunta para Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, o qual teve direcionamento em contexto nacional por meio da 

Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 

(CORDE). Essa organização foi instituída e ligada ao Gabinete Civil da Presidência 

da República, como um órgão de Assessoria da Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos da Presidência da República (BRASIL, 1986). 

 A CORDE exerce a tarefa de implementar as ações desta área no âmbito 

federal, articular as políticas públicas existentes em todas as esferas 

governamentais, tendo como principal objetivo o de se responsabilizar pela gestão 

de políticas voltadas para integração da pessoa com deficiência, atuando com foco 

na defesa dos seus direitos e na promoção de sua plena cidadania. 

 Após a criação desta Coordenadoria, foi homologada e editada a Lei nº. 

7.853/1989, devidamente regulamentada dez anos depois, por meio do Decreto nº. 

3.298 de 20 de dezembro de 1999, ao mesmo tempo em que o MEC (Ministério da 

Educação e Cultura) emitiu a Portaria n.º 1.679 de 2 de dezembro de 1999 (BRASIL, 

1999).Tais documentos discutem a acessibilidade especificamente para as pessoas 

com deficiência, no que concerne ao credenciamento de instituições que se dispõem 

a ministrar cursos e ensinar a respeito da prestação de serviços e cuidados voltados 

para a acessibilidade, educação, promoção ao trabalho e à garantia dos direitos e 

práticas da cidadania.  

 Cabe ressaltar que entre os anos 1980 e 2000, a acessibilidade, 

predominantemente, partia de um conceito que, segundo Nunes e Sobrinho (2010), 

estabelecia uma relação direta com os serviços de reabilitação profissional, os quais 

visavam oportunizar o acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, 

sendo que tal conceito basicamente fundamentava-se na redução das barreiras 

físicas e arquitetônicas.  
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Além disso, em se tratando especificamente da área da surdez, a 

acessibilidade foi contemplada por meio da Lei nº. 10.098, de 19 de dezembro de 

2000, em seu art.17, o qual estabelece:  

    

(...) a eliminação de barreiras na comunicação e estabelecer mecanismos e 
alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas de comunicação e 
sinalização as pessoas portadoras de deficiência sensorial e com 
dificuldade de comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso à 
informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à 
cultura, ao esporte e ao lazer (BRASIL, 2000). 
 
 

 Ao longo dos anos, o conceito de acessibilidade passou a ser discutido de 

forma mais ampla, levando em consideração a promoção da qualidade de vida de 

todos os indivíduos, independentemente do tipo de necessidade ou deficiência que 

apresenta.  

Manzini (2005) esclarece que a acessibilidade tem uma amplitude 

abrangente, pois pode ser entendida desde a acessibilidade para a comunicação 

como, também, para as questões físicas e arquitetônicas, uma vez que seu 

fundamento técnico incluso na Norma Brasileira – NBR nº. 9.050 da ABNT define “o 

termo acessível como o espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou 

elemento que possa ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer 

pessoa, inclusive aquelas com mobilidade reduzida”•(MANZINI, 2005, p. 32). 

 Em concordância com organismos internacionais, o Brasil a partir da década 

de 1990 estabeleceu que a acessibilidade deveria ser devidamente regulamentada, 

a fim de atender as necessidades de todos os cidadãos. Para tanto, iniciou-se um 

movimento de discussões em torno da temática, do qual resultaram as leis 

reguladoras relacionadas aos mais diversos acessos, incluindo o conceito adotado 

pelo Desenho Universal, a partir de 2001.  

 A proposta de Desenho Universal surgiu com vistas a alcançar todos os 

sujeitos: pessoas com deficiências temporárias ou permanentes; com mobilidade 

reduzida, a exemplo de idosos, gestantes, obesos, com baixa estatura; além de 

adultos com crianças de colo, entre outros. Sua aplicação está vinculada aos 

critérios defendidos pelas políticas públicas, para que todas as pessoas possam 

viver com conforto, acessibilidade e democracia.  

O conceito de Desenho Universal foi elaborado por profissionais da área de 

arquitetura a fim de estabelecer diretrizes e projetos de produtos e ambientes. 

Reúne diversos critérios facilitadores para atender o maior número de pessoas que 
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apresentem dificuldades, que possam ser usado por todos os indivíduos, sem 

necessidade de adaptação. 

 Tal proposta apresenta que todos os indivíduos devem ter acesso a 

segurança e autonomia em todos os espaços coletivos disponíveis. Assim, a partir 

dos anos 2000, o Desenho Universal e seus critérios passaram a ser mundialmente 

adotados e planejados em obras e desenvolvimento de produtos (GABRILLI, 2008), 

a fim de estabelecer o uso equitativo e flexível dos espaços, com informações 

simples, que oferecessem garantias de segurança, mínimo de esforço físico, 

elementos e equipamentos eficientes, seguros e confortáveis para toda e qualquer 

parcela da população.  

 No Brasil, além do Desenho Universal, o Programa Nacional de Direitos 

Humanos (PNDH) estabeleceu os eixos e diretrizes orientadores para assegurar o 

pleno desenvolvimento de todo cidadão, além da garantia da igualdade na 

diversidade, da proteção legal dos direitos das pessoas, assim como sua 

acessibilidade. 

Esse conceito universal de acessibilidade apresenta e destaca a própria 

diversidade humana, uma vez que esta contempla a “concepção de produtos, 

ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem 

necessidade de adaptação ou de projeto específico,” incluindo os recursos de 

tecnologia assistiva, conforme recomenda o Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 

2009 (BRASIL, 2009). 

 Seguindo a tendência da acessibilidade o Decreto Federal n.º 5.296/2004, 

estabeleceu como objetivo maior priorizar o atendimento de pessoas com deficiência 

ou mobilidade reduzida, nos mais diversos campos visando proporcionar condições 

e instrumentos facilitadores para sua vivência.  

O mesmo Decreto citado estabeleceu as normas para todos os aspectos de 

acessibilidade, quer seja de comunicação e/ou físicos, de tal forma que seus termos 

passaram a ser utilizados desde a preparação para a produção de móveis, 

acessórios e ambientes, até o direcionamento das necessidades de adaptações 

especiais, voltadas para atender pessoas com deficiência.  

 Mais recentemente a Lei nº. 13.146/15 prevê que se deve evitar, 

 
(...) qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou 
impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o 
exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de 
expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à 
circulação com segurança, entre outros (BRASIL, 2015). 
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 Nesses termos, a acessibilidade deve ser compreendida como um processo 

dinâmico, que se associa não apenas à mobilidade e ao desenvolvimento 

tecnológico, mas se relaciona ao próprio desenvolvimento da sociedade, já que nela 

se inserem grupos de cidadãos diversos, os quais têm direitos de participar de todo 

o processo social, quer de atividades econômicas, de lazer, e de educação.   

Percebe-se a partir do que vem sendo discutido até o momento, que leis e 

documentos foram produzidos ao longo das três últimas décadas a fim de garantir a 

acessibilidade a toda população. Como o foco deste trabalho recai especificamente 

nas pessoas com surdez usuárias de língua de sinais, a partir de então, a reflexão 

será a respeito da acessibilidade das pessoas surdas.  

Neste caso, é preciso observar que conforme refere Capovilla (2001, p. 

1.480), predomina socialmente, desde a Antiguidade, uma visão hegemônica da 

surdez, a qual percebe os surdos como pessoas com deficiência auditiva, os quais 

devem ser curados a partir de trabalhos baseados no desenvolvimento da audição e 

da fala. Tais formas de pensar baseadas em um preconceito social, em geral, 

subordinam a educação dos surdos ao treinamento das habilidades articulatórias e 

auditivas, e rejeitam o uso da língua de sinais como uma língua capaz de promover 

a integração do surdo na sociedade.  

Contrariando tal posição Wilcox (1994), estabelece que: 

 
   Numa ótica sociológica [...] o surdo não é um deficiente, mas uma pessoa 

que tem uma forma de ver o mundo distinta da sociedade majoritária; os 
problemas enfrentados em sua vida não são físicos e intrínsecos ao 
indivíduo, mas de natureza política e relacional, pois residem precisamente 
no ponto de contato do indivíduo com uma sociedade despreparada para 
recebê-lo (WILCOX, 1994, apud SALES, 2010). 

 

 Assim, sob o ponto de vista sociológico, entende-se que o surdo não é um 

deficiente, mas uma pessoa diferente, usuária da língua de sinais que precisa ser 

considerada e respeitada, deste modo, os problemas enfrentados por essa parcela 

da população ao longo da vida não são relacionados apenas aos aspectos auditivos, 

mas são também de natureza política e interacional, e precisam ser considerados 

pela sociedade e as autoridades tendo em vista que, independentemente das 

restrições que apresentam, tais pessoas podem ter as mesmas oportunidades que 

quaisquer outras (SKLIAR, 2005). Cabe esclarecer que tais visões serão 

aprofundadas no próximo capítulo.  
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Ainda com relação à acessibilidade de pessoas com surdez, conforme o 

Decreto nº. 5.626 de dezembro de 2005, art. 17, essa parcela da população tem o 

direito a um intérprete de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais -, nos espaços 

públicos, a estudar em escolas bilíngues, direito a saúde, entre outros critérios.  

Passados 10 anos da publicação do decreto citado, em 2015, a Lei nº 13.146 

estabeleceu que a acessibilidade deve ser compreendida como a retirada de 

quaisquer barreiras que impeçam as pessoas com deficiência de participarem de 

maneira ativa do seu dia-a-dia.  

 
(...) possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 
autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 
transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 
tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, 
de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na 
rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 
2015) 

  

 A partir da entrada em vigor da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei nº. 13.146/15, as normas 

legais voltaram a discutir o acesso dos surdos por meio de outros dispositivos, tais 

como dispõe o Art. 67, nos seguintes termos:  

 
Art 67. Os serviços de radiodifusão de sons e imagens devem permitir o uso 

dos seguintes recursos, entre outros: 
 
I  subtitulação por meio de legenda oculta; 
 
II  janela com intérprete da Libras; 
 

III  áudio descrição (BRASIL, 2015) 

 

 Principalmente a janela com intérprete de LIBRAS citada no inciso II deste 

artigo, já demonstra a necessidade do acesso aos surdos aos meios de 

comunicação, a exemplo da mídia. Além disso, é preciso eliminar as barreiras 

linguísticas enfrentadas por essa parcela da população usuária de LIBRAS. Uma 

das formas de eliminação de tais barreiras é possibilitada pela obrigatoriedade de 

intérpretes nos locais públicos tais como unidades de saúde, hospitais, delegacias 

de polícia, entre outros. 

Apesar de a Lei determinar a obrigatoriedade dos intérpretes, é notória a falta 

de profissionais intérpretes nos locais onde os serviços públicos são ofertados. 

Assim, é preciso repensar que, mesmo com o advento de leis e decretos que, 

teoricamente, deveriam garantir a acessibilidade ao direito de comunicação, dentre 
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outros, ainda é evidente que, na maioria das instituições públicas, reina a falta de 

adaptação para a realidade da parcela surda usuária de língua de sinais (DIAS, 

2013).  

 Além do profissional intérprete de Libras, é preciso que parte da população 

que trabalha no serviço público esteja preparada para se deparar com as mais 

diferentes pessoas, que apresentem os mais diferentes questões, incluindo outros 

modos de interagir.  

Deste modo, como esse trabalho baseia-se na Guarda Municipal da cidade de 

Curitiba, entende-se que tais profissionais têm um papel importante nos locais onde 

são ofertados os serviços públicos na cidade, já que servem como um referencial 

visual para os surdos pelo uso do uniforme, e, além disso, esses guardas estão 

presentes em locais públicos, especialmente para resolver conflitos que possam 

ocorrer nestes ambientes.   

 A partir do que foi discutido cabe refletir se a formação oferecida para os 

guardas municipais contempla a parcela da população com alguma deficiência e os 

surdos usuários da língua de sinais. Os documentos que discorrem sobre a 

formação dos guardas municipais frisam o diálogo como ponto chave para a 

resolução de conflitos que possam ocorrer nos locais de atuação desses 

profissionais, porém até o momento nos parece que a parcela da população usuária 

da língua de sinais foi excluída dessa relação dialógica.  

 Assim, apesar da lei de Libras ter sido reconhecida como meio legal de 

expressão e comunicação dos surdos pela lei 10.436/2002, parece-nos que boa 

parte dos profissionais brasileiros ainda não reconhece essa língua como língua da 

comunidade surda brasileira e não tem noções de como interagir com seus usuários.  

 Em vista disso, no próximo capítulo amplia-se a discussão a respeito dos 

surdos, da surdez, da língua de sinais e da linguagem. 
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3 SURDEZ, LIBRAS E LINGUAGEM 

 

 Neste capítulo, são abordados tópicos referentes à surdez, em seus 

aspectos fisiológico, clínico, médico e patológico, bem como na perspectiva sócio- 

antropológica da surdez. 

 Também são abordados temas que tratam da linguagem, em sua 

perspectiva dialógica, a partir de conceituações que destacam a língua e seu uso, e 

também a própria língua de sinais 

 

3.1 SURDEZ E SUAS DIFERENTES PERSPECTIVAS  

 

 Em geral, percebe-se que a surdez é concebida a partir de um ponto de 

vista clínico patológico, o qual se apóia em uma concepção baseada na 

medicalização. Nesse viés, a surdez é vista como uma deficiência física que precisa 

de recursos para tornar o surdo uma pessoa "normal"; é percebida como uma 

anormalidade, uma doença que necessita da cura para que o indivíduo possa ser 

incluído no grupo considerado padrão, ou seja, o grupo dos ouvintes. 

 Tal perspectiva reconhece a surdez como deficiência auditiva, a qual pode 

ser quantificada e classificada de acordo com o grau de comprometimento auditivo 

(grau e/ou intensidade da perda auditiva).  

 Em seus aspectos clínicos, conforme Lopes Filho (1997), a surdez é 

identificada pelo seu grau da perda auditiva, que, quanto maior for, maiores também 

serão as dificuldades na reabilitação da pessoa surda. 

 Esta classificação foi estabelecida por Davis e Silverman (1970), 

mencionados por Figuerêdo (2014), e é medida por diversos níveis de decibéis (dB), 

segundo a sensibilidade auditiva da pessoa. Nesta considera-se audição normal até 

25 dB; em seguida, tem-se a perda auditiva leve, de 26 a 40 dB. Nesse caso, a 

pessoa pode apresentar dificuldades para ouvir sons de menor intensidade. 

 Já a perda auditiva moderada é representada pelo nível de audição entre 41 

a 70 dB, sendo que a pessoa tem dificuldades para ouvir uma conversação em voz 

baixa. Quanto à perda auditiva severa essa é classificada entre 71 a 90 dB. Com 

esse grau de perda auditiva, em geral, a pessoa tem dificuldades para ouvir os sons 

de uma conversação normal; se caracteriza pela dificuldade da pessoa em ouvir o 

toque do telefone ou da campainha. E a perda auditiva profunda, incide no nível 
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acima de 91 dB, e a pessoa geralmente só é capaz de ouvir sons de intensidade 

muito alta.  

 Observa-se que os indivíduos que apresentam níveis de perda auditiva leve, 

moderada e severa, são com frequência, denominados ”deficientes auditivos”, 

porém, os que apresentam níveis de perda auditiva profunda são comumente 

chamados de surdos (DIAZ, 2009). 

 Conceitua Silva (2010), que “a deficiência auditiva é a diminuição da 

capacidade de percepção normal dos sons, sendo considerado surdo o indivíduo 

cuja audição não é funcional com ou sem prótese auditiva” (SILVA, 2010, p.9).  

 Para Sales et al. (2010),  

 

(...) o indivíduo com incapacidade auditiva é aquele cuja percepção de sons 
não é funcional na vida comum. Aquele cuja percepção de sons ainda que 
comprometida, mas funcional com ou sem prótese auditiva, é chamado de 
pessoa com deficiência auditiva (SALES et al, 2010, p. 89). 

 

 Portanto, para os autores que reconhecem a surdez apenas a partir de 

aspectos orgânicos, a perda auditiva é um fator que impede a percepção, o 

reconhecimento, a compreensão e interpretação dos sons, características que 

requerem um conjunto de estruturas que funcionam com o estímulo sonoro do 

sistema auditivo humano.  

 Sob esta visão, a deficiência auditiva, ao ser identificada de maneira 

precoce, pode ser acompanhada por equipe multiprofissional. Nesses casos a 

criança pode se desenvolver com maior facilidade, mas, para tanto, é necessário 

que se conheçam as causas e consequências da deficiência auditiva apresentada, 

para que haja uma intervenção profissional diversificada e ampla, segundo a 

necessidade de cada indivíduo (SILVA, 2010).  

 Uma outra maneira de perceber a surdez é a partir de uma perspectiva 

sócio-antropológica, a qual aponta que os surdos filhos de pais surdos usuários da 

língua de sinais desenvolvem-se de maneira bastante semelhante às crianças 

ouvintes. Essa perspectiva explicita que as pessoas precisam de uma língua para 

interagir, pois é por meio das línguas que nos constituímos como seres humanos, 

comunicamo-nos com nossos semelhantes, construímos nossas identidades e 

subjetividades, adquirimos e partilhamos informações (VYGOTSKY, 1984; 

QUADROS, 1997). 

 A perspectiva sócio-antropológica de surdez a considera como diferença, 

valoriza o uso da língua de sinais e não considera a ausência da audição como uma 
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deficiência. Esta passou a ser discutida no Brasil a partir do final da década de 1980, 

e segundo Bisol e Stelb (2010) se dedica a pensar os conceitos de identidade, 

cultura, poder e linguagem. 

 Trata-se de um modelo cultural que teve seu início embasado na luta por 

direitos civis, desenvolvida por minorias linguísticas especialmente, nos Estados 

Unidos a partir da década de 1960, e envolvia mulheres afro-americanas, tribos 

indígenas, indivíduos com deficiências, além de gays e lésbicas. 

 Esse modelo sócio-antropológico apresenta a surdez como uma diferença 

cultural, vivida por pessoas que fazem parte de uma minoria étnica e linguística, 

independentemente de seu país de origem, mas que compõem um quadro 

específico, que foi inicialmente identificado como “virada cultural”. No que tange aos 

surdos, segundo explica Perlin (2004, p. 78),  

 

A virada cultural torna-se visível com as transformações, como a pedagogia 
de surdos, o atual ensino de língua de sinais, a existência do professor de 
língua de sinais e do professor surdo, as pesquisas de surdos, os 
pesquisadores surdos, o modo de vida das famílias surdas, o estilo de vida 
surda, o aumento de mulheres surdas que residem sozinhas (PERLIN, 
2004, p. 78) 

  

 “Ser Surdo” é uma forma de reconhecimento de uma identidade 

compartilhada, ou seja, praticada por pessoas surdas que utilizam a língua de sinais 

para interagir. Tais pessoas se autodenominam surdos e consideram-se “membros 

de uma minoria linguística e cultural com normas, atitudes e valores distintos e uma 

constituição física distinta” (LANE, 2008. p. 284).  

 Ou seja, nessa perspectiva, a língua de sinais atua, tanto como símbolo de 

identidade cultural, como forma de interagir em sociedade, além de fundamentar um 

meio de aquisição e transmissão de conhecimentos. Nesse sentido, Gesser (2008, 

p. 232) afirma que a língua de sinais, portanto, “é um símbolo importante de 

identidade cultural; o que não significa dizer, por outro lado, que o surdo também 

não construa outras culturas e identidades na língua portuguesa, por exemplo.” 

Entende-se então que, a partir da aquisição da língua de sinais, a criança 

surda constrói sua subjetividade, aproximasse de seus pares e pode aprender uma 

segunda língua, no caso do Brasil a língua portuguesa, tornando-se bilíngue. A 

língua de sinais, portanto, representa um papel importante na vida dos surdos, pois, 

oferece para a criança surda a oportunidade de ter acesso à aquisição de linguagem 

e de conhecimento de mundo e de si mesma. 
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 A partir do que foi discutido até o momento, cabe esclarecer e expor que 

esse trabalho afasta-se de uma a visão da linguagem enquanto comunicação, 

aproximando-se de uma visão que concebe a linguagem como um trabalho 

dialógico, conforme apresentado a seguir.  

 

3.2 LINGUAGEM E LÍNGUA NA PERSPECTIVA DIALÓGICA 

 

 O homem é um ser social que interage com o mundo por meio da 

linguagem, sob suas variadas formas, o que caracteriza a importância da mesma 

durante as interações sociais que se realizam ao longo de toda a vida. Deste modo, 

as relações sociais estabelecidas entre as pessoas são importantes para que se 

apropriem da linguagem e constituam-se como sujeitos Sendo assim, entende-se 

que a partir da linguagem o homem pode argumentar, opinar, informar, aprender, 

persuadir, educar, socializar, interagir, dialogar, distrair.  

 A partir dessa perspectiva, concorda-se com a visão de Bakhtin acerca do 

papel da linguagem nos processos de socialização dos sujeitos, independentemente 

de serem ouvintes ou surdos, uma vez que é na centralidade da comunicação, do 

diálogo e da linguagem que o indivíduo alcança a sua inserção na sociedade da qual 

faz parte (FARACO, 2009).  

 Em geral, é por meio da linguagem verbal que se alcança a construção de 

novos saberes, conceitos e paradigmas, que podem ofertar cada vez mais 

esclarecimentos, agregar conhecimentos, além de ser pela linguagem que 

percebemos o mundo e a realidade em que vivemos (BRASIL, ME, 2000). 

 Conforme expõe Faraco (2009), o ponto de partida de Bakhtin para pensar a 

linguagem é a utilização da mesma, nas mais diferentes esferas da atividade 

humana. A linguagem é dialógica, sendo que é por meio das interações diálogicas 

que ocorrem todas as mediações durante seu processo de apropriação, assim é 

através da linguagem que as crianças começam a interagir e se relacionar com o 

meio em que vivem. 

 Assim, ao mesmo tempo em que na perspectiva bakhtiniana a interação 

ganha destaque, é a linguagem que torna possível tais interações, já que não é 

possível nessa perspectiva pensar em si mesmo sem pensar na relação com o 

outro. 

 Segundo Faraco (2001, p. 8), “a linguagem é vista como uma realidade 

extremamente complexa e multifacetada”, seus estudos na perspectiva bakhtiniana 
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vão além de seus aspectos linguísticos, e passam a compreender a linguagem a 

partir de uma concepção de língua-discurso, ou seja, “a língua em sua integridade 

concreta e viva (e, por consequência, concreta e viva na boca de seus falantes)”. 

 Sob essa perspectiva, a língua passa a ser percebida, não mais como um 

código pronto e acabado, mas como dialógica. A partir disso, seu uso ocorre por 

meio de enunciados que acontecem nas interações dialógicas entre sujeitos datados 

que fazem parte de comunidades linguísticas (BAKHTIN, 2006).  

 Com relação à importância das interações sociais por meio da linguagem, 

cabe esclarecer que o domínio da língua tem estreita relação com a interação e 

participação social dos indivíduos, pois é por meio dela que o homem se comunica, 

estabelece diálogos, acessa informações, se expressa, expõe seus pontos de vista, 

e constrói a sua visão de mundo, além de produzir conhecimentos (BRASIL, 

MEC/SEF, 1998). 

 Para Bakhtin (1992), as atividades humanas estão sempre relacionadas ao 

uso da língua. A língua serve para expressar os enunciados, sejam eles orais ou 

escritos, e a verdadeira substância da língua se manifesta na sua interpretação, 

constituída como fenômeno social da interação verbal realizada por meio da 

enunciação ou das emissões. Para o citado autor, a língua não pode estar isolada, 

fechada, ou seja, desvinculada de seu contexto linguístico real. 

 Pode-se considerar que a língua é utilizada por grupos de indivíduos que 

formam comunidades linguísticas e que cada grupo possui sua língua, e sua 

maneira de utilizá-la, de acordo com as influências e necessidades específicas, a 

exemplo do português, do alemão, dentre outras línguas orais e também das línguas 

de sinais. 

 Deste modo, cada língua possui suas particularidades e seus signos 

linguísticos, determinados por fatores históricos e sociais, sendo que um dos 

objetivos das línguas é oportunizar as interações entre os grupos que as utilizam. A 

partir desse conceito, percebe-se que também as línguas de sinais utilizadas pelas 

comunidades surdas também surgem com o objetivo de oportunizar interações entre 

seus usuários.  

 É preciso esclarecer que os estudos a respeito das línguas de sinais, em 

especial a ASL (American Sign Language) datam da década de 1960, a partir dos 

estudos do linguista Willian Stokoe (1960), que foi o primeiro a descrever os níveis 

fonológicos e morfológicos desta língua, além disso, esse pesquisador apontou 

alguns dos principais parâmetros da língua de sinais, nomeando-os como 
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configuração de mão (CM), ponto de articulação (PA), e de movimento (M) (LODI, 

2004). 

 Além destes parâmetros importantes das línguas de sinais, fazem parte 

dessa língua outros componentes não manuais, tais como a expressão facial e 

corporal. 

 Os sinais da língua de sinais representam o conjunto de configurações que 

envolve a configuração das mãos, articulados com movimentos destinados a 

expressar um significado próprio, pré-determinado, a fim de constituir um meio de 

comunicação, uma língua. Aliados à disposição e orientação das mãos a língua de 

sinais é complementada com expressões faciais e corporais, como recursos 

auxiliares da construção de sua estrutura sintática (QUADROS, 1997). 

 Gesser (2009) esclarece que à semelhança das línguas orais, as línguas de 

sinais também apresentam variações linguísticas, de acordo com a regionalidade e 

por isso, segundo a autora, considerar uma língua única seria uma inverdade, pois 

esta variação pode ocorrer nos níveis fonológico, morfológico e sintático, assim, as 

línguas de sinais também sofrem influências dos fatores sociais como idade, gênero, 

raça, educação, situação econômica e geográfica, por ser uma língua viva e de uso 

constante. 

 No Brasil, pode-se dizer que a difusão da língua de sinais se iniciou 

tardiamente, já que a escolaridade dos surdos seguiu os preceitos de uma educação 

baseada em uma abordagem oralista, na qual apenas o uso da fala era enfatizado 

(GESSER, 2009; STROBEL, 2009).  

 A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) apenas foi reconhecida oficialmente 

pela Lei n° 10.436/2002 como a primeira língua da comunidade surda brasileira e 

com esta regulamentação, passou a ser discutida a abordagem educacional 

reconhecida como “bilinguismo”. Essa é uma proposta educacional específica para a 

surdez que se fundamenta na possibilidade da presença de duas línguas durante o 

processo educacional dos surdos, a saber, língua de sinais e a língua portuguesa, 

por meio das modalidades oral e escrita (QUADROS e KARNOPP, 2004). 

 Comumente identificada como Lei de LIBRAS, esta lei determina que todos 

os órgãos públicos e empresas concessionárias de serviços públicos difundam o uso 

da LIBRAS, este fato é de fundamental importância, pois a partir dessa Lei, barreiras 

linguísticas encontradas pelos surdos tendem a ser minimizadas, o que pode 

melhorar suas condições de interação. 
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 A referida lei foi regulamentada pelo Decreto nº. 5.626/2005 que estabelece, 

entre outros aspectos, a inclusão da LIBRAS como disciplina curricular nos cursos 

de licenciaturas e fonoaudiologia das instituições públicas e privadas de ensino 

superior, além de direcionar a educação sob a modalidade bilíngue para os surdos 

que frequentam a educação básica. Essa regulamentação estabelece a garantia do 

atendimento específico aos alunos com surdez, bem como a presença de um 

intérprete na sala de aula. 

 A partir desses documentos legais e de movimentos sociais envolvendo as 

comunidades surda e acadêmica, percebe-se que embora lentamente, a sociedade 

vem dando maior atenção às línguas de sinais e a acessibilidade dessa parcela da 

população. 

 Segundo Skliar (2005, p. 27), usufruir da língua de sinais “é um direito dos 

surdos e não uma concessão de alguns professores e escolas”. Isto porque os 

surdos têm pleno direito de receber uma educação e de se comunicar de forma que 

privilegie a língua de sinais, a qual, em conformidade com a legislação brasileira, 

não pode ser negada. 

 As leis brasileiras regulamentam normas em relação à população de surdos, 

que refletem o direito de receberem uma educação diferenciada, mesmo em classes 

regulares; e também terem suas limitações e possibilidades respeitadas a partir do 

direito de se comunicarem, de serem entendidos não somente pela oralidade, mas 

também por meio da língua de sinais. 

 A partir do que foi discutido até então se entende neste trabalho que a 

linguagem é dialógica, e que sendo os profissionais da guarda municipal pessoas 

que podem ter contato com a comunidade surda usuária da língua de sinais, por 

meio do atendimento das pessoas surdas e da prestação de serviços, é preciso que 

esses profissionais tenham conhecimento do que é ser surdo e da língua que parte 

dessa população utiliza.  

 Considera-se então que a partir dessa visão de língua e de linguagem, tais 

profissionais, que direcionam seus atos de trabalho para a proteção e o cuidado de 

toda a população, deveriam se envolver diretamente com a interação, orientação e 

acolhimento da população brasileira. 

 O próximo capítulo apresenta a metodologia desse trabalho, descrevendo 

como esse foi realizado. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1  ASPECTOS ÉTICOS 

 

 Cabe esclarecer primeiramente, que este Projeto de Pesquisa foi submetido à 

apreciação do Comitê de Ética do Hospital IPO, indicado pela Plataforma Brasil e 

aprovado de acordo com o parecer n° 1.315.024 sob o CAAE n°4988715.5.000.5529 

na data de 09 de novembro de 2015 (Anexo 1). 

 

4.2 TIPO DO ESTUDO 

  

 Além da pesquisa bibliográfica, realizou-se uma investigação sob a forma de 

pesquisa de campo junto aos profissionais que atuam na Guarda Municipal de 

Curitiba, Estado do Paraná. Esta pesquisa consiste em um estudo transversal de 

caráter quantitativo e qualitativo, identificado pela metodologia atual, como método 

misto de pesquisa. 

  

4.3 PARTICIPANTES 

 

Inicialmente cabe esclarecer que atualmente o efetivo da corporação é de 

1.341 servidores de acordo com o CODS (Centro de Operações da Guarda 

Municipal de Curitiba). Entre esses, participaram da pesquisa, 50 (cinquenta) 

policiais da Guarda Municipal de Curitiba.  

Como critério de inclusão na pesquisa estabeleceu-se que o participante 

deveria ser integrante da Carreira de Segurança Municipal na cidade de Curitiba, 

exercendo o cargo de Guarda Municipal e que concordasse voluntariamente em 

participar da pesquisa.  

O critério de exclusão foi definido para os integrantes da Carreira de 

Segurança Municipal no cargo de Guarda Municipal que não aceitaram participar da 

pesquisa. 

Todos os indivíduos que aceitaram e participaram da pesquisa, para melhor 

proteção de seu anonimato, foram identificados como “P” – participante, e “n” 

(numerados)de 1 a 50 – pela sequência das tabulações.  
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4.4   INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

  -  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), garantindo 

a confidencialidade das informações prestadas, a interrupção da 

participação na pesquisa a qualquer momento sem ser 

penalizado, os riscos e benefícios do estudo, os custos da 

pesquisa para o participante, a explicação detalhada dos 

procedimentos para a coleta de dados e o tempo de duração 

destes procedimentos (Apêndice 1). 

   

  - Questionário semi-estruturado, com questões abertas e 

fechadas cujo teor refere-se ao conhecimento desses 

profissionais sobre a língua de sinais e sobre os surdos, além de 

perguntas referentes às práticas de atendimento adotadas pelos 

profissionais da Guarda Municipal quando, no exercício de suas 

atividades, se deparam com algum surdo ou deficiente auditivo 

(Apêndice 2). 

  

4.5 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS 

 

 Após a aprovação do Comitê de Ética do Hospital IPO foi realizada uma 

visita na Sede da Guarda Municipal de Curitiba, Estado do Paraná, para agendar 

uma reunião com os gestores da corporação, a fim de explicar acerca do projeto e 

seus objetivos.  

 Depois deste encontro, foi solicitado ao Departamento da Gerência de 

Instruções da Guarda Municipal, para que fosse estabelecida uma data possível 

para a coleta de dados destinada à realização da pesquisa. Sugeriu-se então que os 

dados fossem coletados de acordo com o cronograma do próximo curso de 

qualificação profissional: "Bom Retorno", disponibilizado pela Guarda Municipal. No 

decorrer desses cursos é possível que vários guardas municipais respondam a um 

questionário ao mesmo tempo, o que facilita o acesso a um número maior de 

participantes. 

 Tais cursos de qualificação profissional acontecem de janeiro a novembro 

todos os anos, com todos os guardas municipais que retornam ao trabalho, após o 



43 

 

gozo de férias, licença prêmio, ou afastamento por licença para tratamento de saúde 

por longo período. 

 Inicialmente o questionário foi aplicado para um grupo piloto composto por 

cinco Guarda Municipais que trabalham na Secretaria Municipal da Defesa Social, a 

fim de verificar se o referido instrumento de coleta de dados se achava devidamente 

adequado e se as questões apresentadas eram suficientes e direcionadas para se 

atingir o objetivo da pesquisa. 

 Após essa comprovação, na data e local combinados com a Direção da 

Guarda Municipal, os demais Guardas Municipais de Curitiba que frequentavam o 

curso “Bom Retorno” foram informados acerca do Projeto e em seguida, convidados 

a participar da pesquisa.  

 Dos participantes que frequentavam o curso “Bom Retorno”, 50 Guardas 

Municipais aceitaram participar da pesquisa. Todos receberam inicialmente o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 1), que lhes foi entregue pelo 

pesquisador, que fez a leitura do mesmo, em sua íntegra e abriu um espaço de 

tempo para que os presentes fizessem perguntas sobre o referido Termo. A seguir 

cada participante assinou tal Termo.   

 Após serem realizados os esclarecimentos, um questionário previamente 

elaborado foi distribuído aos participantes que tiveram 30 minutos para respondê-lo 

(Apêndice 2). 

 Cada profissional respondeu por escrito o questionário individualmente e 

sem a interferência de terceiros, e, na medida em que terminavam de responder, 

entregavam o questionário ao pesquisador, sendo dispensados da sala em que 

acontecia a coleta de dados. 

 

4.6  PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

 O método de análise das respostas fornecidas pelos 50 (cinquenta) policiais 

da Guarda Municipal de Curitiba é a Análise do Conteúdo proposta por Bardin 

(BARDIN, 2011). 

 Essa análise permite o reconhecimento de significações de diferentes tipos 

de discursos, baseando-se na dedução de critérios específicos que possibilitam o 

entendimento de dados arrolados em estruturas temáticas, a exemplo desta 

pesquisa. 



44 

 

 A análise de conteúdo, conforme a autora é "[...] um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens" (BARDIN, 2011, p. 48) 

 Estes procedimentos são criteriosos, com muitos aspectos observáveis, mas 

que colaboram bastante no desvendar dos conteúdos dos documentos.  A 

metodologia sob a orientação de Bardin contribui muito para se ter uma visão 

panorâmica bem detalhada, fundamentada em algumas palavras e conceitos 

coletados pelo instrumento de pesquisa utilizado. 

Bardin (2011) elenca três fases importantes na análise de conteúdo, as quais 

nortearam a organização dos dados para o desenvolvimento da análise da pesquisa, 

que são as fases de pré-análise, fase de exploração do material e fase de 

tratamento dos resultados. 

 

4.6.1   Fase de pré-análise 

 

Nesta fase iniciou-se a exploração do material; as ideias iniciais são 

sistematizadas a partir da formulação de hipóteses e dos objetivos que 

fundamentam a interpretação final. A organização do material deste estudo se deu 

inicialmente com uma leitura prévia e superficial dos resultados, com a finalidade de 

categorizar as respostas por frequência e similaridade, respeitando as regras de 

exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência. Tal procedimento 

gerou quatro eixos conforme demonstrado a seguir: 

 

Eixo 1 - Caracterização geral da amostra: Neste primeiro eixo, as questões 

referentes à identificação dos participantes (nome, idade, sexo, escolaridade, e 

tempo de serviço na corporação) foram agrupadas para se obter um panorama do 

perfil deste grupo de profissionais da guarda municipal que aceitou participar deste 

estudo. Estes dados possibilitaram o cruzamento das informações com alguns 

aspectos dos outros eixos. 

 

Eixo 2 - Conhecimento sobre LIBRAS e Surdez: Esse eixo tem o objetivo de 

identificar o conhecimento dos profissionais sobre essa temática, as questões que 

compuseram tal eixo foram: Q 1 (Você sabe o que é LIBRAS?), Q 1.1 (Se sim, 

defina LIBRAS:), Q 2 (Você sabe quem utiliza a LIBRAS?),  Q 2.1 (Se sim, quem 

você acha que utiliza a LIBRAS), Q 3 (Você já fez algum curso de LIBRAS?), Q 3.1 
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(Se sim, qual?), Q 3.2 (Aonde?), Q 3.3 (Por quantas horas?), Q 4 (Como você 

definiria a surdez?), Q 5 (Como você acha que os surdos se comunicam?), Q 11 (Na 

sua opinião, qual é a forma mais adequada para se comunicar com um surdo?).  

 
Eixo 3 –Práticas de atendimento junto ao público com surdez: Esse eixo 

objetiva perceber a realidade nas ações do cotidiano desses participantes quando se 

deparam com um cidadão surdo. As questões Q 7 (Você já atendeu alguma 

ocorrência envolvendo um sujeito surdo?), Q 7.1 (Se sim, descreva como esta 

aconteceu? E aonde?), Q 8 (Teve alguma dificuldade para entendê-lo?), Q 8.1 

(Justifique:), Q 9 (Você conseguiu se comunicar com ele?), Q 9.1 (Se sim, como 

vocês se comunicaram?), Q 10 (Você conhece algum Guarda Municipal que atendeu 

alguma ocorrência envolvendo um sujeito surdo?), Q 10.1 (Se sim, descreva) fazem 

parte desse eixo. 

 

Eixo 4 - Formação e opinião sobre a importância de uma disciplina de 

LIBRAS nos cursos de formação, a partir das perguntas Q 12 (No curso de formação 

profissional da Guarda Municipal, você recebeu alguma orientação sobre como 

abordar um sujeito com surdez?), Q 12.1 (Se sim, qual?), Q 13 (Você acha 

importante a inclusão da Língua Brasileira de Sinais e de informações a respeito da 

surdez como disciplinas no curso de formação para Guarda Municipal?), e Q 

13.1(Por quê?). 

 

4.6.2 Fase de exploração do material 

 

 Nesta etapa de procedimentos, o material resultante da coleta dos dados foi 

explorado detalhadamente, em seus quatro eixos e critérios; e a partir da 

categorização por contagem frequencial, as categorias de respostas foram geradas 

e organizadas de maneira quantitativa, baseando-se nos procedimentos 

metodológicos descritos por Bardin (2011); para a definição de tais categorias, 

procurou-se garantir algumas qualidades descritas pela autora, que se fundam em:  

 

-  Exclusão mútua: um elemento não pode ser atribuído a mais de uma 

categoria, ao mesmo tempo;  

 

- Homogeneidade: elementos com a mesma característica;  
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-  Pertinência: devem ser adequadas ao material de análise e às 

intenções de investigação;  

 

-  Objetividade e fidelidade: o material deve ser codificado da mesma 

maneira, de modo a deixar claras as variáveis e os índices que definem 

a entrada de um elemento em uma categoria;  

 

-  Produtividade: o conjunto de categorias criadas deve fornecer 

resultados produtivos em índices de inferência, em hipóteses e em 

dados exatos.  

 

 A exploração do material consiste numa etapa importante, porque vai 

possibilitar, ou não, a riqueza das interpretações e inferências orientadas pelas 

hipóteses e referenciais teóricos.  

 

4.6.3 Fase de tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação 

 

 De acordo com a análise de conteúdo, adotada como método para esta 

pesquisa, o pesquisador deve fazer a inferência dos resultados antes da 

interpretação, como um procedimento intermediário, o que possibilita ao pesquisador 

fazer deduções e adiantar interpretações, formulando questionamentos que auxiliem 

na reflexão e estabeleçam relação com a bibliografia base do estudo.  

 Para auxiliar na organização dos dados quantitativos elaborou-se inicialmente 

uma planilha contendo todas as informações necessárias para a condução dos 

trabalhos, e a partir da codificação das respostas foram elaboradas tabelas e 

utilizados testes estatísticos de significância (Qui-quadrado ou Fischer quando a 

soma das frequências foi inferior a 30 para avaliar a correlação significativa entre 

algumas questões com resultados quantitativos). 

 No próximo capítulo serão apresentados os resultados da análise dos dados 

dos participantes, que foram organizados e interpretados a partir das inferências do 

pesquisador e testes estatísticos, e mediados pela bibliografia pesquisada, para 

propiciar a reflexão sobre o conhecimento dos integrantes da guarda municipal em 

relação aos surdos e a LIBRAS. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados da pesquisa, 

que foram separados de acordo com os eixos explicitados na metodologia deste 

trabalho.  

 

Eixo 1 - Caracterização geral da amostra 

 

Tabela 1 – Distribuição da amostra segundo a idade, o sexo, a escolaridade e o 

tempo de serviço (n = 50) 

VARIÁVEL FREQUÊNCIA % 

   

Idade   

Menos de 30 anos 2 4% 

30 a 39 anos 12 24% 

40 a 49 anos 26 52% 

50 anos ou mais 10 20% 

   

Sexo   

Masculino 47 94% 

Feminino 3 6% 

   

Escolaridade   

Ensino Médio 23 46% 

Superior 18 36% 

Pós-graduação 9 18% 

   

Tempo de serviço   

Menos de 10 anos 20 40% 

10 a 19 anos 11 22% 

20 anos ou mais 19 38% 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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 De acordo com a Tabela 1, pode-se constatar que a idade média da amostra 

pesquisada foi de 43,5 anos, variando entre a idade mínima de 25 anos e máxima 

de 58 anos, sendo que o desvio padrão de idade foi de 8,22 anos de idade. A 

caracterização da amostra revela também que a grande maioria dos participantes é 

do sexo masculino, ou seja, 47 participantes, o que representa 94% do total, e 

apenas três são do sexo feminino, representando 6% da amostra. Vale mencionar 

que dados de 2013 informam que havia na Guarda Municipal de Curitiba um efetivo 

de 1.533 homens e somente 133 2 mulheres, o que representa 8,69% desse total.  

Com relação ao nível de escolaridade, foi possível constatar que quase 

metade dos participantes, ou seja, 46% da amostra concluiu apenas o ensino médio, 

36% da amostra declarou ter cursado o ensino superior, e 18% relata ter algum 

curso de pós graduação.  

O fato de quase a metade da amostra ser formada por indivíduos que 

cursaram apenas o Ensino Médio, pode ser justificado uma vez que apenas esse 

nível de ensino é exigido como pré-requisito para o ingresso na carreira de Guarda 

Municipal. Este panorama também pode ter relação com a falta de incentivo 

principalmente financeiro, para os servidores que procuram estudar e se qualificar 

para executar um melhor trabalho.  

 Segundo Magalhães et al (2010, p. 53), é essencial que os trabalhadores 

tenham a seu favor uma política de recursos humanos fundamentada no 

treinamento, na melhoria da “capacitação do funcionário para um melhor 

desempenho na prestação de serviços aos cidadãos”.  

 É preciso esclarecer que somente a partir do ano de 2014, após a aprovação 

da Lei 14.522/2014, que instituiu o plano de carreira para os servidores integrantes 

do cargo de Guarda Municipal, que estes servidores receberam o direito a uma 

progressão na carreira, denominada “Avanço por Titulação”. Essa progressão 

estabelece um acréscimo de 10% no salário base do servidor que concluir algum 

curso de graduação que tenha relação com as atividades exercidas pela Guarda 

Municipal; um acréscimo de 4% para cursos de pós-graduação lato sensu; e 4% 

para cursos de mestrado ou doutorado, conforme refere o art. 11° da lei municipal 

14.522/2014 (PARANÁ, 2014).   

Com relação ao tempo de serviço, observou-se neste grupo que a média 

alcançou o índice de 14,92 anos, com tempo mínimo de 6 anos e máximo de 31 

                                                 
2Disponível em: <http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/guardas-municipais-conciliam-vaidade-com-

trabalho-pesado/28767> 
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anos de serviço. Cabe esclarecer que o período de estágio probatório dos servidores 

da Guarda Municipal de Curitiba é de três anos, e que após este período de tempo, 

o servidor é considerado apto para a execução de todas as suas atribuições, tendo 

em vista o tempo médio de serviço. Pode-se inferir a partir desses dados que a 

maioria dos profissionais da amostra já trabalha a algum tempo nessa função, o que 

pode indicar certa experiência na área. 

 A seguir, são apresentados os dados referentes ao Eixo 2, sobre o 

conhecimento acerca de LIBRAS e a Surdez, por parte dos entrevistados. 

 

Eixo 2.  Conhecimento sobre LIBRAS e Surdez 

 

 Neste eixo, os participantes responderam questões a respeito do 

conhecimento da surdez e da língua de sinais. Ao serem inquiridos sobre o 

conhecimento específico sobre LIBRAS, a maioria dos participantes, ou seja, 84% 

relatou saber o que é LIBRAS. Dentre os que responderam afirmativamente, na 

Tabela 2 podem ser visualizadas as categorias geradas a partir das respostas 

obtidas. 

 

Tabela 2 – Distribuição da amostra na categoria de definição de LIBRAS  

CATEGORIAS DE RESPOSTAS FREQUÊNCIA % 

Língua/linguagem de sinais 26 61,90% 

Método de comunicação/código 12 28,57% 

Outros 4 9,52% 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Considerando a LIBRAS como uma língua, com estrutura própria e 

independente das línguas orais, pode-se definir que a maioria dos participantes 

conseguiu definir a Libras como língua. Parte da amostra, ou seja, 28,57% define a 

LIBRAS como um código ou método de comunicação, o que parece indicar que 

esses participantes entendem a língua como um código que serve para os surdos se 

comunicarem, o que difere da visão de língua dialógica adotada nesse trabalho. 

O entendimento dos pesquisados deixa transparecer que, para eles, a 

LIBRAS é um código de comunicação entre os surdos; porém, conforme descreve 

Faraco (2009), a linguagem e a comunicação são elementos de diálogo, de 

interação entre os participantes. Mesmo porque a linguagem é dinâmica e no 
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decorrer das interações vários conhecimentos são compartilhados, assim só é 

possível pensar na linguagem a partir da relação com os outros as quais ocorrem a 

partir do uso de uma língua. Para Bakhtin (2006), a língua tem uma evolução 

ininterrupta de suas normas, sendo utilizada por cada interlocutor para suas 

necessidades enunciativas concretas.  

Para compreender a língua é preciso perceber as formas linguísticas como 

flexíveis e variáveis, e não como imutáveis e idênticas, tal como nós aponta uma 

visão de língua enquanto código.Nesse sentido, entende-se que é importante que a 

população em geral, inclusive os integrantes da Guarda Municipal entendam que 

LIBRAS é uma língua e seus usuários a utilizam para interagir, dialogar, argumentar, 

opinar, discordar, se posicionar etc. 

Outros quatro participantes, representando 9,52% da amostra, definiram 

LIBRAS por meio de informações que não tem relação direta com a língua de sinais, 

como por exemplo, o entrevistado que a definiu seguinte forma:  

 

“é a forma de identificação alfabética para pessoa com deficiência visual”. 

(P37) 

 

O relato acima parece demonstrar que este participante confundiu a LIBRAS 

com o sistema Braile ou que ele não possui conhecimento sobre a língua de sinais, 

mas a localiza no campo das pessoas com deficiências, que, segundo estabelece a 

Lei 13.146/15, em seu art. 2º, é apresentada nos seguintes termos: 

 

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 
e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas 
(BRASIL, 2015).    

 

Entre as respostas categorizadas como outros, também apareceram relatos 

dizendo que LIBRAS é um curso, o que está de acordo com a realidade, já que 

vários cursos de língua de sinais são chamados de cursos de Libras. Outro 

participante respondeu que Libras são as pessoas com deficiência auditiva, o que 

demonstra que esse participante possui um conhecimento de que ambas as 

palavras fazem parte do mesmo campo semântico. Outro participante respondeu 

falar com as mãos, o que também evidencia que este sabe minimamente do que se 

trata essa língua. 
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Quanto à questão sobre quem utiliza esta língua, 38 participantes, ou seja, 

76% responderam que sabem quem são os usuários da LIBRAS, e 24% afirmaram 

desconhecer quem utiliza esta língua. Esse desconhecimento chama a atenção em 

especial ao se considerar que a LIBRAS é uma língua utilizada por um segmento 

expressivo da população. 

A caracterização das respostas dos participantes está exposta na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Distribuição da amostra na categoria: usuário de LIBRAS. 

CATEGORIAS DE 

RESPOSTAS 

FREQUENCIAS % 

Surdos/Mudos3 17 44,7 

DA (Deficiente Auditivo) 9 23,7 

Outros 12 31,6 

Fonte:Dados da Pesquisa. 

 

Dentre os participantes que responderam que sabem quem utiliza a língua de 

sinais, 68,4% escreveram em suas respostas “surdos, deficientes auditivos ou 

mudos”. Ao distribuir essa porcentagem entre surdo, mudos e DA (deficientes 

auditivos) chegou-se a seguinte porcentagem: 44,7% para surdos ou mudos e 

23,7% para DA. 

É preciso ressaltar que essas respostas relacionam a LIBRAS aos surdos ou 

deficientes auditivos, porém é preciso esclarecer que na área da surdez, em geral, 

essas duas nomenclaturas revelam campos de saber diferenciados.  

Conforme esclarecido no capítulo 3, nos estudos da surdez uma perspectiva a 

define como Deficiência Auditiva; esta se vincula às pesquisas na área clínico-

médica, a qual a percebe enquanto uma deficiência que precisa ser tratada e 

acompanhada. Em geral, a área clínica se refere ao indivíduo surdo como um 

deficiente auditivo, independentemente da sua causa ou severidade (LOPES, 2006). 

Já as pesquisas que tratam a surdez com essa nomenclatura, em geral, estão 

localizadas em outro campo de saber. Nesse sentido, refere Alpendere (2008, p. 8) 

que “os surdos formam uma comunidade linguística minoritária, caracterizada por 

compartilhar uma língua de sinais e valores culturais, hábitos e modos de 

socialização próprios”.  

                                                 
3Forma popular do discurso social para identificar pessoas com deficiência de audição e fala. 
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Menciona-se que, a escolha dos termos para a elaboração da pesquisa foi 

feita de forma a ser o mais compreensível para os participantes. Segundo Cláudio 

(2015) no processo de elaboração dos enunciados não existe neutralidade na 

escolha das palavras. Tal processo está atrelado a um conjunto valorativo do 

sistema da língua (BAKHTIN, 2011).  

A escolha da palavra mudo por parte de alguns participantes desse trabalho 

representa as vozes já ouvidas por esses participantes acerca da surdez e as 

possíveis percepções sociais frente a uma pessoa surda. Para Claudio (2015) o uso 

da palavra “mudo” pode representar não apenas a falta de voz (mudez), mas 

também a visão de incapacidade intelectual atribuída aos surdos ao longo da 

história.  

Na categoria outros, 13 participantes, ou seja, 31,57% da amostra referem 

que os usuários de LIBRAS são “tradutores, intérpretes, familiares de surdos, 

pessoas que necessitam se comunicar com outras pessoas,” entre outras.  

Vale mencionar que tradutores, intérpretes e também familiares, são pessoas 

que estão em contato com surdos, suas necessidades e forma de comunicação, os 

quais muitas vezes também utilizam a LIBRAS.  

Ainda neste eixo, outra questão aborda a temática sobre como o participante 

definiria a surdez, e as respostas possibilitaram a organização dos dados de acordo 

com as categorias demonstradas na Tabela 4. 

 

 

Tabela 4 - Distribuição da amostra segundo as respostas da questão Q.4 

(Como você definiria a surdez?) 

QUESTÃO CATEGORIAS DE RESPOSTAS FREQUENCIA % 

Definição de 

surdez? 

Deficiência física/auditiva 36 72% 

Isolamento, tristeza 5 10% 

Obstáculo/barreira/doença 3 6% 

Outros 3 6% 

Não respondeu 3 6% 

Fonte: Dados da Pesquisa.    

 

 Dentre os participantes, 36, ou seja, 72% relacionaram a surdez a deficiência 

auditiva, perda de audição ou ao não ouvir. Provavelmente esse elevado percentual 

de respostas em torno da perda de audição, relaciona-se às evidências de como a 
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surdez é percebida pela maioria da sociedade, ou seja, como uma deficiência. 

Possivelmente tais respostas estão atreladas a discursos que remetem tal perda 

apenas a um viés patológico, clínico, a partir do qual existem pessoas “normais” e 

pessoas deficientes, e que quem possui alguma deficiência precisa ser curado, 

normalizado e medicado (LOPES, 2006).   

As respostas relacionadas à tristeza, solidão, isolamento também aparecem 

nos dados coletados com um percentual de 10%. Estas parecem remeter à ideias 

negativas em torno da surdez, nas quais o surdo é percebido como incapaz, triste e 

solitário, ou seja, relacionam a falta de audição a sentimentos negativos.  

Na prática, há diferenças entre o comportamento de uma pessoa considerada 

como deficiente, porém, essas diferenças não resultam da diferença em si, mas sim 

da maneira como a sociedade construiu tal conceito. Segundo Omote (1994), não se 

pode restringir a deficiência nos limites corporais do indivíduo com deficiência. “É 

necessário incluir as reações de outras pessoas como parte integrante e crucial do 

fenômeno, pois são essas reações que, em última instância, definem alguém como 

deficiente ou não deficiente” (OMOTE, 1994, p.67). 

Com relação às respostas que definem que a surdez é um tipo de barreira, 

obstáculo ou doença, representado por 6% da amostra, é possível inferir que estas 

também se relacionam a uma visão clínica da surdez, na qual essa é dividida em 

graus e tipos, tal visão explicita que quem é surdo precisa fazer uso de dispositivos 

eletrônicos a fim de estar mais próximo da sociedade ouvinte majoritária. Afirmam 

Santana, Guarinello e Bergamo (2013, p. 445) que a busca por soluções para o 

problema da comunicação dos surdos, inicialmente se assentava sobre duas bases:  

 

(...) uma, oferecida pelas ciências biológicas, que geralmente vêem o surdo 
como deficiente e, portanto, buscam a “normalidade”, a fala, e para isso 
dispõem de avanços tecnológicos (próteses auditivas, implantes cocleares) 
para oferecer ao surdo a possibilidade de ouvir e falar; outra, oferecida 
pelas ciências humanas, que geralmente vêem o surdo como diferente e 
defendem a língua de sinais como sendo a língua dos surdos (SANTANA, 
GUARINELLOe BERGAMO, 2013, p. 445).  

 

Na categoria outros, 6% das respostas estão de certa forma fora do contexto 

esperado, a exemplo do participante P27, que respondeu da seguinte maneira:   

 

“existe dois tipos, surdez aquele de nascido e aquele que adquire com o

 tempo” (P27) 
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O participante pode ter se equivocado, pois fez uma distinção do período em 

que a surdez foi adquirida e não definiu a surdez em si. 

Considerando que os três participantes que não responderam esta questão 

responderam as outras questões desta pesquisa, pode-se inferir que os mesmos 

não conseguiram definir a surdez.  

A Tabela 5 a seguir apresenta os resultados da questão Q.5, com a temática 

sobre como o participante acha que os surdos se comunicam.  

 
Tabela 5 – Distribuição da amostra segundo as respostas da questão Q.5 

(como os surdos se comunicam?) 

QUESTÃO CATEGORIAS 

DE RESPOSTAS 

FREQUÊNCIAS % 

Como os surdos 

se comunicam 

Sinais/libras ou 

gestos 
40 80% 

Sinais/libras ou 

gestos, leitura 

labial, escrita 

7 14% 

Sem resposta 2 4% 

Outros 1 2% 

Fonte: Dados da Pesquisa  
 

 A maioria dos participantes respondeu que os surdos utilizam sinais, Libras ou 

gestos para se comunicar, o que representa 80% da amostra. Outras respostas 

como leitura labial e escrita também apareceram na coleta de dados, mas com uma 

frequência menor, ou seja, 14%.  

 Percebe-se que, entre as respostas não foi mencionada a fala, a expressão 

oral do indivíduo surdo. Essas respostas nos levam a inferir que apesar de grande 

parte de amostra demonstrar uma tendência a aderir a discursos sociais marcados 

por posições atreladas a uma visão clínico-patológica da surdez, a qual vincula a 

surdez a uma deficiência a ser curada, ainda assim os participantes a associam 

mais a língua de sinais do que a fala. Tal argumentação difere-se da visão clínica 

postulada pelos estudiosos da area, que são a favor de uma abordagem oralista, na 

qual há uma imposição social de uma maioria linguística sobre uma minoria 

linguística e, como consequência, ao surdo cabe apenas aprender a língua oral, já 

que está é a língua utilizada pela maioria da população ouvinte (SKLIAR, 1997).  
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 A visão dos participantes dessa pesquisa parece basear-se em um senso 

comum, aqui entendido como aquele que reflete o conhecimento adquirido pelo 

homem partir de experiências, vivências e observações do mundo vinculadas as 

marcas do dia-a-dia. Conforme Viana (2008), o senso comum envolve o saber 

popular, entendido pelo autor como cheio de equívocos, de contradições e 

preconceitos, enquanto que o conhecimento vulgar traduz o pensamento 

fundamentado, verdadeiro. 

Para esse autor, o senso comum se caracteriza por conhecimentos 

empíricos acumulados ao longo da vida e passados de geração em geração. É um 

saber fundamentado na herança cultural e tem a função de orientar a sobrevivência 

humana nos mais variados aspectos. É por meio do senso comum que a criança 

aprende o que é o perigo e a segurança, o que pode e o que não pode comer, o que 

é justo e o que é injusto; aprende a distinguir o bem e o mal, e outras normas de 

vida.  

Afirmam Rios et al (2017, p. 503), que:  

 
A humanidade acumulou saberes que foram sistematizados como 
conhecimentos. A Filosofia nos auxilia nas funções teóricas e práticas a 
chegar a uma concepção do universo por meio da auto-reflexão. O senso 
comum contribui para que a ciência progrida. A partir de problemas do 
cotidiano das pessoas, surge a necessidade de pesquisar, de aprofundar 
interpretações dos achados e propor soluções para superar as dificuldades 
enfrentadas pela população. A ciência existe para esclarecer aspectos 
problemáticos do senso comum, fornecer respaldo aos questionamentos e 
fundamentar cada conhecimento produzido em resposta às demandas.  

 

 Ou seja, o senso comum se articula com a ciência, inclusive a clínico-médica 

e a filosofia para sistematizar o que “aprendemos por processos formais, informais e, 

às vezes inconscientes, e que inclui um conjunto de valorações, que envolvem fatos 

históricos verdadeiros, doutrinas religiosas, informações científicas popularizadas 

pelos meios de comunicação de massa, bem como a experiência pessoal 

acumulada” (RIOS et al, 2017, p. 504). 

 Percebe-se nas respostas dos participantes a respeito de como os surdos se 

comunicam que a maioria dos profissionais identifica que os surdos utilizam outras 

possibilidades de significação e interação, as quais vão além do uso somente da 

oralidade, ou seja, gestos, língua de sinais, escrita etc.  

Observou-se também que dois questionários não tiveram respostas e de 

acordo com a resposta da categoria outros, como no enunciado do participante P20:  
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“de várias formas, depende de onde ele está inserido” (P20) 

 

Nossa análise até o momento parece revelar que os profissionais da Guarda 

Municipal dessa amostra, em sua maioria, possuem uma visão de surdez, surdos e 

LIBRAS baseada na vivência empírica do pesquisado; são discursos sociais que 

carregam marcas do senso comum. 

Com relação à capacitação e formação em LIBRAS destes profissionais, foi 

perguntado se eles já fizeram algum curso de LIBRAS, sendo que apenas um 

participante relatou que fez um curso de LIBRAS de forma voluntária, modalidade à 

distância ofertado pelo Ministério da Justiça em parceria com a SENASP (Secretaria 

Nacional de Segurança Pública), com um total de 60 horas aula. É preciso ressaltar 

que a disponibilidade deste conteúdo para as instituições de Segurança Pública por 

parte do Ministério da Justiça, parece já ser indício de que o poder público está 

iniciando um trabalho visando a difusão da LIBRAS, mas é preciso entender que o 

curso que este participante realizou além de ser à distância foi de forma voluntária, 

ou seja, não faz parte da matriz curricular da SENASP para a formação das Guardas 

Municipais, nem tão pouco está inserido na formação da Guarda Municipal de 

Curitiba. 

 
Eixo 3 – Práticas de atendimento junto ao público com surdez. 

 

 Nesse eixo, os profissionais responderam a questões que relacionavam seu 

trabalho na guarda a atendimentos prestados com essa parcela surda da população. 

Ao responderem a questão se já atendeu alguma ocorrência envolvendo um sujeito 

surdo, 34 participantes responderam que não, o equivalente a 68% da amostra, e 16 

pessoas responderam que sim, ou seja, 32% da amostra. Cabe esclarecer que 

atualmente uma parte do efetivo da corporação, que é de 1341 servidores de acordo 

com o CODS (Centro de Operações da Guarda Municipal de Curitiba), ou seja, 455 

servidores ainda trabalham no período noturno e 158 em postos onde a principal 

atribuição é a preservação do patrimônio público como, por exemplo, escolas e 

unidades básicas de saúde entre outras instituições.  

 Entre os que responderam que já atenderam ocorrências envolvendo surdos, 

62% relatam que este contato se deu devido à necessidade de realizar uma 

abordagem policial, na qual o cidadão surdo estava na condição de suspeito pela 

prática de algum ato ilícito. Cabe esclarecer que nas abordagens policiais, 
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geralmente a polícia se identifica com um comando de voz, solicitando que o 

cidadão abordado pare, mostre as mãos, vire-se de costas, identifique-se, além 

disso, é comum o uso de outros comandos que podem minimizar o risco para ambos 

os envolvidos, tais como solicitar que o cidadão abordado permaneça parado e não 

faça movimentos bruscos. É preciso ainda salientar que nessas situações de 

abordagem policial é comum que os envolvidos estejam sob um nível elevado de 

estresse, no qual, no caso de surdos usuários de língua de sinais esse pode se 

agravar devido à falta de entendimento da língua oral, e ao uso de gestos ou sinais 

pelos mesmos, em geral, desconhecidos pelos policiais da guarda. Assim, é possível 

inferir que nessas abordagens podem ocorrer situações nas quais mal entendidos 

sejam comuns.  

Os outros 37,5% que relataram terem tido contato com surdos em 

atendimentos revelaram que estes ocorreram em situações nas quais um surdo 

solicitava ajuda ou pedia informação. Essas situações, em geral, ocorrem, pois, os 

Guardas Municipais podem ser identificados facilmente como servidores públicos 

devido ao uso do uniforme e ao fato dos mesmos estarem inseridos em vários locais 

públicos para o auxílio imediato à população. 

 Quando questionados se tiveram alguma dificuldade ao realizar o 

atendimento com os surdos, 87,5% dos participantes responderam que sim e 

apenas 12,5% que não. A principal dificuldade em realizar algum tipo de 

atendimento com os surdos, de acordo com os participantes que alegaram 

dificuldades, tem relação com o desconhecimento sobre os procedimentos 

necessários para uma boa interação com surdos.  

Filietaz (2016), a respeito das dificuldades de interação com surdos, explica a 

importância da linguagem como mediadora das interações, já que é por meio da 

linguagem que o homem se constitui como sujeito sociocultural. A autora explicita 

que os surdos, em geral, já passam por dificuldades durante seu processo de 

apropriação da linguagem e que muitos surdos filhos de pais ouvintes apresentam 

atrasos em relação a essa apropriação, uma vez que o processo depende do meio 

social, das interações comunicativas e sociais, da audição e de uma língua comum 

entre a criança e seus pais. Porém, em se tratando dos integrantes da Guarda 

Municipal, pode-se inferir que essas dificuldades são ainda maiores. 

 Assim, ao serem questionados se os participantes conseguiram se comunicar 

com o sujeito surdo durante uma abordagem policial, 81% dos participantes 

responderam que sim, utilizando outros mecanismos de significação além da fala, 
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como gestos, escrita e comunicação visual. Os outros 19% que atenderam algum 

tipo de ocorrência não conseguiram estabelecer uma comunicação com o cidadão 

surdo, o que pode ser entendido como ocorrências em que a Guarda Municipal não 

conseguiu realizar um atendimento de qualidade, ou até mesmo não conseguiu 

resolver a situação por falta de conhecimento de LIBRAS.  

Os profissionais que conseguiram se comunicar com o surdo utilizaram 

diversos recursos, 31% dos servidores relataram que utilizaram a língua portuguesa 

na modalidade escrita, 23% conseguiram estabelecer a comunicação utilizando a 

leitura labial e 46% relataram que o uso de gestos foi utilizado para esta interação. 

 Sobre a questão se conhece algum Guarda Municipal que atendeu alguma 

ocorrência envolvendo um cidadão surdo, 35 participantes responderam que não, e 

este número representa 70% do total da amostra. Os outros 15 participantes 

informaram que conhecem outros guardas que se envolveram em situações em que 

precisaram fazer o atendimento a ocorrências em que algum surdo estava envolvido.  

Quando questionados que tipo de ocorrência o guarda que conhecem prestou 

a esse público, 38% dos participantes responderam prestação dos serviços e 

atendimento ao público para auxiliar com informações solicitadas. A abordagem 

policial e o atendimento às vítimas de crimes somam um total de 31% dos casos 

relatados e os outros 31% dos participantes alegaram desconhecer o tipo de 

atendimento prestado por outro colega da Guarda Municipal. 

 

Eixo 4 - Formação e opinião sobre a importância de uma disciplina de LIBRAS 

nos cursos de formação. 

 

Este eixo expõe os dados referentes a opinião dos participantes sobre a 

importância de uma disciplina de LIBRAS nos cursos de formação profissional e a 

respeito de sua formação profissional para atuar com essa parcela da população. 

Com relação à questão “No curso de formação da Guarda Municipal, você recebeu 

alguma orientação sobre como abordar um sujeito com surdez?” a totalidade da 

amostra (100%) relata que não recebeu nenhuma orientação a respeito de como 

abordar um sujeito surdo no curso de formação profissional. 

 Considerando que é atribuição da Guarda Municipal de Curitiba a proteção 

dos bens, serviços, instalações públicas e das pessoas, e que estas instalações são 

utilizadas por pessoas que podem ou não ter algum tipo de deficiência ou dificuldade 

de comunicação, ou até mesmo utilizar uma língua própria, neste caso a LIBRAS, e 
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que segundo o IBGE (BRASIL, 2010), em Curitiba existem 79.185 pessoas com 

deficiência auditiva, cabe questionar como uma instituição que trabalha diretamente 

com as mais diversas pessoas ainda não capacita seus funcionários para atuar na 

diversidade. A exemplo do que ocorre na área da saúde e em outras áreas como a 

de segurança, pode-se afirmar que as interações com surdos são consideradas 

grandes obstáculos para os profissionais, uma vez que tanto o vínculo como o 

atendimento são prejudicados.  

 

Assim, a comunicação se coloca como um instrumento básico e 
fundamental da assistência (...), principalmente quando se refere a essa 
população, cuja comunicação tem um segmento mais complexo, visto que 
muitas vezes surgem barreiras que acabam prejudicando a assistência 
prestada (DANTAS et al, 2014, p. 172).  

 

 Ao serem questionados se acham ser importante a inclusão da Língua 

Brasileira de Sinais e de informações a respeito da surdez como disciplinas no curso 

de formação para Guarda Municipal de Curitiba, 45 participantes, ou seja, 90% da 

amostra responderam que sim e 5% acha que esta inclusão não é importante. No 

desdobramento desta questão, a justificativa para a resposta dos participantes que 

consideram ser importante foi categorizada de acordo com a tabela abaixo: 

 

Tabela –6. Justificativa sobre a importância da inclusão da LIBRAS como 

disciplina no curso de formação 

 

QUESTÃO 
CATEGORIAS DE 

RESPOSTAS 
FREQUÊNCIA % 

Inclusão da Língua 

Brasileira de Sinais e da 

surdez no curso de 

formação para Guarda 

Municipal. 

Importante aprender e 

se informar sobre o 

tema 

13 26% 

Necessidade de 

comunicação 
12 24% 

Outros 7 24% 

Garantia de Direitos 7 14% 

Apoiar a inclusão  6 12% 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Entre as respostas da questão acima, 26% responderam que a inclusão da 

LIBRAS e de temáticas a respeito da surdez durante os cursos de formação 

auxiliaria esses profissionais a obter mais informações sobre o tema, 24% dos 

participantes disseram ser importante devido à necessidade de comunicação com 

essa parcela da população. 14% dos participantes relatam entender que a inclusão 

possibilitaria a garantia de direitos como o direito a se comunicar na sua língua, e 

6% informaram que seria bom para apoiar a inclusão social deste público. Assim, 

estes acreditam que a LIBRAS deveria ser incluída nos cursos de formação como 

uma disciplina.  

Entre as falas que representam as respostas que não consideram importante 

a LIBRAS como disciplina nos cursos de formação, uma resposta se destacou: 

 

“acredito que tenha que ser opcional, que o profissional tenha interesse pelo 

assunto. (P44)”. 

  

Esta resposta pode ser considerada como contraditória, já que demonstra um 

desconhecimento da própria qualificação do profissional Guarda Municipal os quais 

estão expostos a todos os tipos de situações que ocorrem com as mais diversas 

pessoas, assim, não é possível escolher o tipo de situação em que vai atuar. Além 

disso, há de se questionar a percepção desse profissional a respeito dos direitos dos 

cidadãos garantidos por Leis e Decretos, mesmo porque sua atuação otimizada está 

diretamente relacionada com o conhecimento adquirido, com a preparação para o 

exercício de sua função, ao mesmo tempo em que toma conhecimento dos direitos 

dos cidadãos que possivelmente estarão, em um momento ou outro, sob seus 

cuidados e atenção. 

Entende-se que a acessibilidade ao conhecimento e à aprendizagem da 

LIBRAS, nem sempre é viável, e nenhum guarda teria proficiência no uso da língua, 

mas, o seu trabalho profissional requer que minimamente estes profissionais tenham 

conhecimentos de como agir com as mais variadas pessoas na diversidade. 

Pode-se afirmar que é de suma importância, para que se efetive um trabalho 

condizente com as necessidades atuais da sociedade, que haja a oportunidade e 

possibilidade de que os guardas municipais estejam cada vez mais preparados e 

atualizados. Esses profissionais fazem parte da sociedade como responsáveis por 

atendimentos ao público geral, sob as mais variadas formas, e precisam de suporte 
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e capacitação para interferir, mediar, auxiliar e exercer efetivamente seu papel, 

assim sua capacitação e formação deveriam ser prioridade. 

 Ainda neste eixo, outra categoria denominada garantia de direitos foi 

representada por 14% da amostra, essas respostas condizem com a ideia de 

garantir o direito ao acesso aos serviços públicos e a garantia do direito de 

comunicação na sua singularidade. Outros 12% relataram que a disciplina se faz 

necessária para apoiar na inclusão social deste público. 

 Vale mencionar que tanto as garantias de direito social, quanto o direito ao 

acesso e à comunicação, são instrumentos que integram os direitos humanos de 

toda e qualquer pessoa, independentemente de sua situação de deficiente ou não.  

Considerando que o objetivo primordial desta pesquisa foi o de investigar o 

conhecimento dos integrantes da Guarda Municipal de Curitiba a respeito dos 

surdos e da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), bem como as práticas de 

atendimento desses servidores públicos quando necessitam interagir com um 

cidadão surdo, pode-se afirmar que, as respostas obtidas foram esclarecedoras, ao 

mesmo tempo em que denotam a necessidade de se aprimorar esse conhecimento 

em benefício, tanto da própria corporação como da sociedade.  

 A seguir apresenta-se a análise quantitativa dos dados e seus cruzamentos. 

 

5.1  TESTES ESTATÍSTICOS E CRUZAMENTOS ENTRE FATORES  

 

 Testes estatísticos foram realizados com os dados coletados para esta 

pesquisa e os resultados dos três cruzamentos serão apresentados nas tabelas 7,8 

e 9 abaixo. 
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Tabela 7 – Relação entre a idade e questões do questionário 

QUESTÃO 
IDADES 

P 
Até 39 anos 40 anos ou mais 

Q01    
Não’ 2 6 0,8366 
Sim 12 30  
    
Q02    
Não 1 11 0,0818 
Sim 13 25  
    
Q06    
Não  10 26 0,9552 
Sim 4 10  
    
Q07    
Não 10 24 0,7459 
Sim 4 12  
    
Q08    
Não 2 4 0,6126 
Sim 4 10  
Sem resposta 8 22  
    
Q09    
Não 4 4 0,2129 
Sim 3 10  
Sem resposta 7 22  
    
Q10    
Não 8 27 0,2160 
Sim 6 9  
    
Q13    
Não - 5 0,1416 
Sim 14 31  
Fonte: Dados da Pesquisa.  

 

Ao nível de significância de 0,05 (5%), através do teste Qui-quadrado (ou 

teste de Fisher, quando a soma das freqüências foi inferior a 30) verificou-se que 

não existe correlação significativa (p > 0,05) entre questões analisadas e idades. 
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Tabela 8 – Relação entre a escolaridade e questões do questionário 

QUESTÃO 
ESCOLARIDADE 

P Médio Superior e Pós- 
graduação 

Q01    
Não 5 3 0,3069 
Sim 18 24  
    
Q02    
Não 7 5 0,3255 
Sim 16 22  
    
Q06    
Não  19 17 0,1231 
Sim 4 10  
    
Q07    
Não 17 17 0,4081 
Sim 6 10  
    
Q08    
Não 2 4 0,4257 
Sim 7 7  
Sem resposta 14 16  
    
Q09    
Não 5 3 0,1656 
Sim 4 9  
Sem resposta 14 15  
    
Q10    
Não 5 10 0,2394 
Sim 18 17  
    
Q13    
Não 2 3 0,7766 
Sim 21 24  
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Ao nível de significância de 0,05 (5%), através do teste Qui-quadrado (ou 

teste de Fisher, quando a soma das frequências foi inferior a 30) verificou-se que 

não existe correlação significativa (p > 0,05) entre as questões analisadas e a 

escolaridade. 

 

 

 

 



64 

 

Tabela 9 – Relação entre o tempo de serviço e questões do questionário 

QUESTÃO 
TEMPO DE SERVIÇO 

P Menos de 10 
anos 

10 anos ou mais 

Q01    
Não 2 6 0,3447 
Sim 18 24  
    
Q02    
Não 3 9 0,2237 
Sim 17 21  
    
Q06    
Não  15 21 0,6997 
Sim 5 9  
    
Q07    
Não 16 18 0,1375 
Sim 4 12  
    
Q08    
Não 3 3 0,2252 
Sim 3 11  
Sem resposta 14 16  
    
Q09    
Não 4 4 0,2129 
Sim 3 10  
Sem resposta 13 16  
    
Q10    
Não 12 23 0,2077 
Sim 8 7  
    
Q13    
Não 1 4 0,3359 
Sim 19 26  
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Ao nível de significância de 0,05 (5%), através do teste Qui-quadrado (ou 

teste de Fisher, quando a soma das frequências foi inferior a 30) verificou-se que 

não existe correlação significativa (p > 0,05) entre as questões analisadas e o tempo 

de serviço. Observou-se que mesmo com tantas variáveis como a idade dos 

participantes, a escolaridade, e tempo de serviço, os cruzamentos com as respostas 

fechadas do questionário não apresentaram nenhuma correlação significativa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Ao exercer um trabalho na área de atendimento ao público, proteção e 

vigilância, como Guarda Municipal da cidade de Curitiba, interessei-me pela 

melhoria de minhas interações dialógicas com os usuários da comunidade, o que me 

levaria a representar de maneira digna a corporação e realizar meu serviço com 

mais qualidade. A partir disso, passei a refletir acerca das pessoas com deficiência, 

a da acessibilidade que elas necessitam para viver na sociedade com mais 

qualidade e dignidade. 

 Ao reconhecer os problemas relativos à acessibilidade, essa pesquisa teve 

como objetivo principal investigar o conhecimento que os integrantes da Guarda 

Municipal de Curitiba têm à respeito dos surdos e da Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS). Isso porque considerando que em geral, na prática profissional esses 

servidores públicos quando se deparam com situações em que o nível de estresse é 

elevado, estas podem ser muito problemáticas, pois às vezes não conseguem 

interagir com um cidadão surdo usuário da LIBRAS.  

 Os resultados da pesquisa demonstram que os participantes que trabalham 

na Guarda Municipal possuem um conhecimento da surdez e da língua de sinais, 

porém seu conhecimento é limitado e atrelado a discursos sociais que carregam 

visões de senso comum.  Além disso, boa parte dos profissionais que realizaram 

práticas de atendimento junto a essa parcela da população apresentou dificuldades 

para interagir devido a esse conhecimento limitado. 

 Apesar do estudo ter sido realizado com o foco na população surda usuária 

da língua de sinais, pode-se inferir que a guarda municipal também não possui maior 

conhecimento a respeito das diversidades, especialmente das pessoas com 

deficiência. Isso por que a formação dos servidores da guarda não abrange tal 

temática. 

 Ao final desse estudo, entende-se que as questões que envolvem o 

processo de acessibilidade são fundamentais e deveriam perpassar a formação dos 

profissionais da Guarda Municipal levando em conta seu compromisso social.  

 Cabe afirmar a importância fundamental da formação e capacitação dos 

profissionais pesquisados, acerca da acessibilidade, em especial no conhecimento 

da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Entende-se que a realização de programas 

de qualificação e capacitação, incluindo a participação de pessoas surdas usuárias 

da língua de sinais, pode ser condição sine qua non para o oferecimento de um 
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serviço de utilidade pública de qualidade por parte dos servidores da Guarda 

Municipal. 

 Essa formação deveria envolver não somente uma maior carga horária na 

grade curricular, que contém somente 16 horas na atualidade, mas também 

conteúdos que abrangessem a acessibilidade, a inclusão e as deficiências 

apresentadas por idosos, crianças, adolescentes. Além disso, tal formação poderia 

ser perpassada por uma concepção de interação, linguagem e surdez que levasse 

em conta as interações dialógicas. 

 Cabe afirmar que, em geral, o Guarda Municipal está presente em grande 

parte dos eventos e atua ou deveria atuar sempre como um facilitador na mediação 

de conflitos, na divulgação de informações e na oferta de ajuda, aspectos esses 

extremamente relevantes para a população. 

 Entende-se que a Guarda Municipal exerce um papel fundamental na 

sociedade e que sua interação com todas pessoas deveria basear-se nas interações 

dialógicas consideradas  preponderantes para que não hajam barreiras linguísticas.  

 Outro aspecto da formação dos guardas municipais que deveria ser revisto 

é a obrigatoriedade apenas de nível médio de ensino para atuar nesta profissão. 

Entende-se que dificilmente uma pessoa com este nível de instrução e um curso de 

formação fragmentado consegue ter uma visão mais crítica e ampla, a qual consiga 

visualizar e atender a população em toda sua diversidade cultural, étnica, religiosa, 

política, social, etc. 

 Sendo assim propõe-se ao final desse trabalho o estabelecimento de 

programas de capacitação contínua, de formação ampla, por meio de interações 

dialógicas que proporcionem maior interação entre os docentes e discentes, com 

realização de seminários e rodas de conversas referentes ao trabalho em equipe 

para discussão sobre temas relevantes à sociedade. 

 Para tanto, entende-se que há necessidade de mudança de currículo por 

parte da política pública adotada, mesmo porque, a Guarda Municipal tem liberdade 

de escolha quanto ao currículo de formação a ser adotado. 

 Além disso, sugere-se que a temática da acessibilidade seja incluída nos 

programas de formação desses profissionais, os quais levem em conta as 

diversidades humanas em várias instâncias: social, linguística, cultural, etc. Dentre 

tais medidas, a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS poderia ser inserida como 

disciplina obrigatória nos cursos de formação profissional, não com o intuito de 

formar intérpretes de LIBRAS, mas sim, com o propósito de capacitar o servidor da 
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Guarda Municipal para ter condições mínimas de atender o surdo, na sua diferença 

e singularidade.  

 Ao final desse trabalho, pretende-se alertar e incentivar os Guardas 

Municipais para que possam proteger e orientar todos os cidadãos, assim como 

exercer com maior qualidade as suas tarefas junto ao público alvo de suas 

atividades profissionais, independentemente das dificuldades ou problemas que os 

mesmos apresentem.  
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APÊNDICE 1 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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APÊNDICE 2 
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APÊNDICE 3- QUADROS DOS EIXOS 

 
 

Quadro 1 - EIXO 1 

 

EIXO 1- CARACTERIZAÇÃO GERAL DA AMOSTRA 

QUESTÃO CATEGORIAS DE RESPOSTAS 

Idade 

Menos de 30 anos 

30 a 39 anos 

40 a 49 anos 

50 anos ou mais 

Sexo 
Masculino 

Feminino 

Escolaridade 

Ensino médio 

Superior 

Pós graduação 

Tempo de serviço 

Menos de 10 anos 

10 a 19 anos 

20 anos ou mais 

 

 

Quadro 2 - EIXO 2 

 

EIXO 2 - CONHECIMENTO SOBRE LIBRAS E SURDEZ 

QUESTÃO CATEGORIAS DE RESPOSTAS 

Você sabe o que é LIBRAS Sim/Não 

Você sabe quem utiliza a LIBRAS? Sim/Não 

Você já fez algum curso de LIBRAS? Sim/Não 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

QUADRO 3 – EIXO 2 

 

EIXO 2 - CONHECIMENTO SOBRE LIBRAS E SURDEZ 

QUESTÃO CATEGORIAS DE RESPOSTAS 

Definição de Libras 

Não respondeu 
Língua/linguagem de sinais 
Método de comunicação/código 
Outros 

Quem usa LIBRAS 
Surdos/mudos / deficientes auditivos 
Outros 

Definição de surdez  

Não respondeu 
Deficiência física/auditiva 
Isolamento/tristeza 
Obstáculo/barreira/doença 
Outros 

Comunicação dos surdos 

Sem resposta 
Sinais/libras ou gestos 
Sinais/libras ou gestos, leitura labial, 
escrita 
Outras 

Forma para se comunicar com um 
surdo 

Sinais/gestos 
Escrita 
Leitura labial 
Não sabe/outros 
Sinais/gestos e escrita 
Sem resposta 

 
 

Quadro 4 - EIXO 3 

 

EIXO 3 - PROCEDIMENTOS E PRÁTICAS PROFISSIONAIS 
RELACIONADOS AO ATENDIMENTO DO PÚBLICO COM SURDEZ 

QUESTÃO CATEGORIAS DE RESPOSTAS 

Você já atendeu alguma ocorrência 
envolvendo um sujeito surdo? 

Sim/Não 

Teve alguma dificuldade para atendê-lo? Sim/Não 

 Você conseguiu se comunicar com ele? Sim/Não 

 Você conhece algum Guarda Municipal 
que atendeu alguma ocorrência 
envolvendo um sujeito surdo? 

Sim/Não 
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Quadro 5 - EIXO 3.1 

 

EIXO 3 - PROCEDIMENTOS E PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

RELACIONADOS AO ATENDIMENTO DO PÚBLICO COM SURDEZ 

QUESTÃO CATEGORIAS DE RESPOSTAS 

Ocorrência envolvendo surdo 
Abordagem 
Solicitação 
Sem resposta 

Justificativa para a dificuldade no 
atendimento 

Desconhecimento 
Outros 
Sem resposta 

Como se comunicou 

Escrita 
Leitura labial 
Gestos 
Sem resposta 

Atendimento ao surdo por alguém 
daGuarda Municipal  

Informações/orientação 
Abordagem policial 
Apoio à vítima/denúncia 
Outros 
Sem resposta 
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Quadro 6 - EIXO 4 

 

EIXO 4 - FORMAÇÃO E OPINIÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DE UMA 

DISCIPLINA DE LIBRAS NOS CURSOS DE FORMAÇÃO 

QUESTÃO CATEGORIAS DE RESPOSTAS 

No curso de formação da Guarda 

Municipal, você recebeu alguma 

orientação sobre como abordar um 

sujeito com surdez? 

Sim/Não 

Você acha importante a inclusão da 

Língua Brasileira de Sinais e de 

informações a respeito da surdez 

como disciplinas no curso de 

formação para Guarda Municipal? 

Sim/Não 

 

 

Quadro 7 - EIXO 4.1 

 

EIXO 4 - FORMAÇÃO E OPINIÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DE UMA 

DISCIPLINA DE LIBRAS NOS CURSOS DE FORMAÇÃO 

CATEGORIAS RESPOSTAS 

Importância da inclusão da Língua 

Brasileira de Sinais e de informações 

a respeito da surdez no curso de 

formação para Guarda Municipal 

Garantia de Direitos 

Necessidade de comunicação 

Importante aprender e se informar 

sobre o tema 

Apoiar a inclusão  

Outros/ não respondeu 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E 
PESQUISA
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