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RESUMO 

 

 

O trabalho em questão pretende analisar as políticas de inclusão de estudantes  

surdos, bem como observar de que forma essas políticas são materializadas nas 

escolas municipais de Londrina. O ponto de partida, portanto, são os textos da 

Constituição de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e as demais 

deliberações que envolvem o tema em questão, bem como as normativas emanadas 

pelo Estado do Paraná e o Município de Londrina. Em seguida, a pesquisa busca 

levantar como estão as matrículas dos alunos surdos nas escolas municipais, se 

estão no ensino regular ou em outra forma de atendimento. Finalmente, 

pretendemos refletir sobre a relação entre a lei e a prática no que diz respeito à 

inclusão escolar dos alunos surdos. Dessa forma, esperamos colaborar levantando 

dados que possibilitem realizar reflexão a respeito do tema e com isso contribuir de 

alguma maneira com a comunidade surda.  

 

Palavras-chave: Políticas de Inclusão; alunos surdos; Município de Londrina 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A questão da inclusão social é um dos temas mais recorrentes da 

sociedade contemporânea. Contudo, essa inclusão, na maioria das vezes, fica 

apenas no campo dos discursos e muito pouco é feito de fato para garantir a 

participação de grupos minoritários na vida social. Na área da educação, esse 

assunto torna-se ainda mais delicado, pois abrange questões complexas e 

polêmicas. Não se trata apenas de incluir a presença de crianças com algum tipo de 

deficiência nas salas de aula do ensino regular. É necessário garantir a inclusão 

efetiva desses alunos no processo de ensino-aprendizagem e isso, muitas vezes é 

dificultado, em função de elementos como o preconceito, despreparo dos 

profissionais da educação, problemas relacionados ao espaço físico das escolas, 

entre outros. 

Na busca de entender melhor essa questão, no que diz respeito aos 

alunos surdos e a partir de algumas matérias na faculdade como educação e 

diversidade e inclusão comecei então a fazer alguns questionamentos em relação 

aos alunos  com algum tipo de deficiência auditiva, essa pesquisa procura analisar 

as contradições existentes entre as garantias legais dadas aos alunos com 

necessidades especiais e a prática efetiva da inclusão desse alunado. Nosso 

interesse surgiu a partir de alguns questionamentos, tais como: Quais as leis que 

garantem o direito à inclusão do aluno com algum tipo de necessidade educativa 

especial? De que forma acontece a inclusão dos surdos no Município de Londrina? 

Como se desenvolve esse processo de inclusão? Na intenção de responder essas 

questões que norteiam a pesquisa, observaremos como vem ocorrendo a inclusão 

de alunos surdos no Município de Londrina. Portanto, nossos objetivos são os 

seguintes: em primeiro lugar, analisar as políticas públicas de inclusão e, em 

seguida, avaliar o modo como essa política é ou não efetivada nas escolas 

municipais de Londrina. 

Metodologicamente, o trabalho foi estruturado da seguinte maneira: 

pesquisa bibliográfica dos direitos garantidos por lei aos alunos surdos e, em 

seguida, busca da realidade local, por meio de coleta de dados e analise de como 

essa inclusão acontece. Através do levantamento das leis observamos quais os 

direitos dos indivíduos com necessidades educativas especiais. Após analisar e 
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discutir esses direitos, foi realizada uma pesquisa de campo, por meio de 

questionário,  com objetivo de identificar como tem acontecido o atendimento dos 

alunos surdos no município. Constam neste questionário três perguntas estruturadas 

com respostas objetivas, duas delas com respostas sim ou não. Em função dos 

resultados obtidos nesta fase de coleta verificou-se a necessidade de complementar 

os dados, para o que foi necessário realizar nova coleta junto a uma escola 

especializada ao atendimento de alunos surdos. Analisamos que a porcentagem de 

indivíduos surdos em escolas do município era inexistente no inicio de 2013. 

Sendo assim, para analisar a atual situação do atendimento dado 

aos surdos e sua inclusão no processo educacional no Município de Londrina, 

devemos ter como base inicial um breve histórico do atendimento às pessoas com 

necessidades especiais, e como foi a luta travada ao longo do tempo para que os 

direitos desses sujeitos fossem respeitados.  

Os deficientes de uma forma geral eram considerados incapazes de 

realizarem muitas coisas, assim, os surdos também eram considerados incapazes, 

pois não tinham domínio da língua oral, como a maioria das pessoas. De acordo 

com Quadros (2006), havia pouquíssimo conhecimento sobre as pessoas com 

deficiência. A maioria das pessoas que eram consideradas, de certa forma, 

diferentes eram ignoradas pelos demais membros da sociedade. Por muito tempo 

essas pessoas foram desqualificadas e inferiorizadas e, por esse motivo, muitas 

acabavam sendo excluídas do convívio com a sociedade. Além do mais, o surdo era 

considerado um indivíduo que não tinha linguagem, pois não se compreendia que a 

visão e a expressão também poderiam captar as informações linguísticas superando 

a audição. A partir do século XVI, há relatos de alguns educadores que para 

alcançarem seus objetivos, passaram a utilizar métodos consideravelmente 

“diferentes” para a época, como a linguagem de sinais. 

No decorrer dos séculos pode-se considerar alguns debates 

importantes relacionados à educação dos surdos, em relação à melhoria da 

qualidade e à quantidade de surdos que teriam acesso a tal educação. Por volta de 

1760 surge L´Epée, religioso interessado na questão da  surdez, que buscou 

aproximação com alguns surdos na intenção de tentar entender a língua de sinais 

francesa. L´Epée então, em busca de uma melhoria para tudo isso, aprendeu os 

sinais e iniciou a educação de surdos na França, ensinando para além da religião, 
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alguns conhecimentos escolares e de cultura geral, como fica evidenciado “[...]E 

então, associando sinais a figuras e palavras escritas, o abade [L’Epée] ensinou-os 

a ler; e com isso, de um golpe, deu-lhes o acesso aos conhecimentos e à cultura do 

mundo”. (SACKS, 1998, p.30) 

Analisando o percurso histórico da educação inclusiva no Brasil, nos 

séculos XVII e XVIII, é possível notar que se intensificaram as práticas sociais em 

que a discriminação é evidenciada, ocorrendo assim várias situações de exclusão. 

Essa época foi marcada pela ignorância das pessoas, pois a rejeição acontecia com 

qualquer individuo que fosse identificado com algum tipo de “deficiência”.  A escola a 

família, a sociedade de uma forma geral excluía esses indivíduos de uma maneira 

extremamente preconceituosa. 

Observa-se que as concepções sobre as deficiências foram se 

transformando “conforme as crenças, valores culturais, concepção de homem e 

transformações sociais que nos ocorreram em diferentes momentos históricos” 

(BRASIL, 2001, p.25).  

Toda a trajetória histórica que envolve o tema é de extrema 

importância, no entanto, em função dos limites deste trabalho será realizado um 

recorte histórico a análise se dará a partir da Constituição de 1988 que foi um 

grande marco histórico no Brasil. 
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2 DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS SOBRE A INCLUSÃO 

 

A ordem constitucional de 1988 representa o fim do regime militar 

que aconteceu de 1964 a 1985. Essa época constitui o marco jurídico da transição 

democrática e ainda da institucionalização dos direitos humanos no país, conforme 

cita a própria história da Constituição.  

Houve, nesse momento, uma mudança de visão a tudo que envolvia 

direitos sociais.  Essa visão, que antes era totalmente estereotipada, fixa-se quando 

a lei maior passa a entender que o Estado visa garantir os direitos sociais, a 

liberdade, a segurança, o bem-estar, a igualdade e a justiça como valores de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Para atingir a concretização 

destes fins o Estado deve criar leis, ações afirmativas e políticas públicas que 

permitam criar uma sociedade justa. 

Passou-se então a entender que o direito à educação é garantido 

por lei a todos, como mostra a própria Constituição da República de 1988, mas não 

só o acesso à educação, pois no artigo 205, tratando-se de um artigo amplo, é 

possível observar também o dever que o Estado e a família exercem sob a vida de 

cada individuo. A partir do momento que seus direitos são garantidos, o individuo 

passa a atuar na sociedade, efetuando o seu papel de cidadão. Dessa maneira o 

artigo 205 dispõe que: 

a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 

Ressaltando o artigo 206, pode-se observar aspectos mais amplos 

do que se trata ao Ensino de uma forma geral. Pois o ensino será ministrado com 

base nos seguintes princípios: “I - igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola; IV - gratuidade do ensino público [...]; VII - garantia de 

padrão de qualidade”. 

Ora, a questão da igualdade de condições para o acesso e 

permanência à escola, é algo que vem sendo discutido ao longo do tempo, pois 

envolve todo um processo político, histórico e cultural do país. 
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Dessa maneira é cabível dizer que toda e qualquer escola, que seja  

reconhecida como tal, deverá atender qualquer indivíduo, dar condições para que 

ele se mantenha na escola, assegurar a gratuidade do ensino público e manter a 

qualidade do ensino, para que  não haja, dessa forma, exclusão.  

Os direitos citados na Constituição são basicamente os direitos que 

também estão garantidos na lei de Apoio às Pessoas Portadoras de Deficiência lei 

nº 7.853/89. na qual “ficam estabelecidas normas gerais que asseguram o pleno 

exercício dos direitos individuais e sociais da pessoa portadora de deficiência e sua 

efetiva integração social” (Brasil, 1989, p. 209). 

Fica claro, na interpretação e aplicação dessa lei, que são 

considerados como valores básicos dar oportunidade e/ou um tratamento igualitário 

ao indivíduo. Dessa maneira observa-se que a lei torna-se uma forma de afastar os 

preconceitos e as discriminações a respeito dos “portadores de deficiência”. 

Seu artigo 1º dispõe que: 

§ 2º as normas desta Lei visam garantir às pessoas portadoras de 
deficiência as ações governamentais necessárias ao seu cumprimento e 
das demais disposições constitucionais e legais que lhes concernem, 
afastadas as discriminações e os preconceitos de qualquer espécie, e 
entendida a matéria como obrigação nacional a cargo do Poder Público e da 
sociedade. 

Considera-se necessário uma política de incentivo às instituições, 

bem como a existência mecanismos que responsabilizem as mesmas e aos 

governos quando isso não acontece da forma como deveria. Para que, dessa forma, 

seja viabilizado o cumprimento do direito de todos à educação. 

Analisamos, até aqui, a Constituição de 88, dentre outras Leis, que 

foram publicadas até a década de 90. A partir de agora analisaremos alguns 

parágrafos e incisos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, atualizada 

em 4 de abril de 2013, mais especificamente os que abordam a Educação Inclusiva 

e os indivíduos com deficiência. 

Assim na LDB – 9394/96, em seu artigo 4º, inciso III dispõe-se que o 

Estado garantirá a educação escolar pública mediante o: 

Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, 
preferencialmente na rede de ensino. 
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Entende-se dessa forma que o atendimento educacional 

especializado se dá não somente aquele individuo com deficiência, mas também 

aquele que tem transtornos globais, altas habilidades e até mesmo superdotação, e 

esse ensino especializado deve acontecer em qualquer “etapa”,isto é, seja na 

educação infantil, ensino fundamental I, e/ou II e ensino médio. 

É claro que se tratando de leis que sejam relacionadas ao 

atendimento especializado, deve-se levar em consideração que esse ensino deverá 

acontecer de forma gratuita.  

O título V, capítulo II, seção III, art.32, inciso IV, dispõe que o ensino 

fundamental obrigatório tem por objetivo a formação básica do cidadão, mediante “O 

fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social.” 

De acordo com tal inciso, a educação tem como foco a formação do 

cidadão, consolidando a solidariedade e a tolerância necessária na vida social, no 

que se inclui o respeito e a tolerância para com indivíduos com necessidades 

especiais. 

O capitulo V da LDBEN, trata especificamente da educação 

especial. O art. 58 é dedicado aos educandos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Sendo assim o §1º orienta 

que quando necessário haverá serviço de apoio especializado na escola regular 

para atender às peculiaridades desse público. 

Dessa forma, o art. 59 vem complementar o anterior, afirmando que 

os sistemas de ensino devem assegurar aos educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: 

I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organizações 
específicas, para atender as suas necessidades; 
IV – educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na 
vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não 
revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante 
articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 
apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 
psicomotora; V – acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais 
suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.  

Visto que o artigo 59 apoia-se no sentido de criar condições de 

integração e conscientização da necessidade escolar dos indivíduos com 
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necessidade especiais. Caso não seja possível a sua integração nas classes 

comuns de ensino regular, o atendimento educacional desses alunos deverá ser 

feito somente em classes, escolas ou serviços especializados. 

Tratando do inciso IV, pode-se construir um pensamento entre a 

relação que a sociedade faz com indivíduos que estão integrados no Ensino 

Educacional Especializado e os que não necessitam desse determinado tipo de 

atendimento, pois tem habilidades superiores em outras áreas como artística, 

intelectual ou psicomotora como trata o próprio inciso. 

Para completar os artigos apontados pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação, existe o decreto nº 3.298/1999, o qual dispõe sobre a Política Nacional 

para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Em seu art. 3º, discrimina 

que: 

I – deficiência é toda perda ou anormalidade de ma estrutura ou função 
psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o 
desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser 
humano; 
II – deficiência permanente é aquela que ocorreu ou se estabilizou durante 
um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter 
probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e 
III – incapacidade é uma redução efetiva e acentuada da capacidade de 
integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios 
ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa 
receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem estar pessoal e 
ao desempenho de função ou atividade a ser exercida.  

O decreto nº 3.298/1999 traz explicitamente definido o que é e o que 

se pode considerar como “deficiência”. Já o artigo 4º, do decreto já citado, dispõe 

sobre o que se considera uma pessoa portadora de deficiência, sendo ela 

enquadrada nas seguintes categorias:  

I – deficiência física (...); 
II – deficiência auditiva (...); 
III – deficiência visual (...); 
IV – deficiência mental (...); 
V – deficiência múltipla (...). 

A partir disso, é de extrema importância lembrar que nem todos os 

alunos, que possuem necessidades especiais, precisam necessariamente apenas 

de um professor de apoio ou de um atendimento especifico. Algumas necessidades 

podem muito bem ser atendidas mediante processos comuns de educação como um 



16 

 

 

 

cadeirante, por exemplo, necessita de acessibilidade não de uma professora de 

apoio. Portanto, cada tipo de deficiência tem suas especificidades que devem ser 

levadas em consideração para que o processo de inclusão de fato seja eficaz.  

 

2.1 O MUNICÍPIO DE LONDRINA 

 

No que diz respeito ao município de Londrina, pode-se notar que a 

cidade não dispõe de uma legislação própria que trate da inclusão de alunos com 

deficiência. O que há são documentos do Conselho Municipal de educação, que se 

baseiam nas prerrogativas da LDB e em algumas deliberações da Secretaria 

Estadual de Ensino, como podemos constatar abaixo: 

O Conselho Municipal de Educação de Londrina – CMEL, no uso das 
atribuições legais, ouvida a Comissão Temporária de Educação Especial, e 
tendo em vista o contido na Indicação nº 06/03, que a esta se incorpora,  
 Delibera:  
 Art. 1º - A Deliberação n° 02/03 – CEE, que estabelece Normas para a 
Educação Especial, modalidade da Educação Básica para alunos com 
necessidades educacionais especiais, no Sistema de Ensino do Estado do 
Paraná, aplica-se ao Sistema Municipal de Ensino de Londrina, a partir da 
presente data, nos programas e ações educacionais mantidos pela 
Secretaria Municipal de Educação.  
 Art. 2º - Fica a Secretaria Municipal de Educação de Londrina autorizada a 
estabelecer os procedimentos e orientações complementares necessárias 
para o atendimento da sua política educacional, visando a aplicação da 
presente Deliberação.  
 Art. 3º - A presente Deliberação entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
(Londrina CME Del. 08/2003) 

 

 

Dessa forma o Município de Londrina, trata a Educação Inclusiva a partir de uma 

deliberação do conselho estadual de educação (Paraná, 2003) 

estando em vigor até hoje, segundo o Núcleo Regional de Educação 

de Londrina. A referente deliberação trata da seguinte forma a Educação Especial:  

Parágrafo único - Esta modalidade assegura educação de qualidade a todos 
os alunos com necessidades educacionais especiais, em todas as etapas 
da educação básica, e apoio, complementação e/ou substituição dos 
serviços educacionais regulares, bem como a educação profissional para 
ingresso e progressão no trabalho, formação indispensável para o exercício 
da cidadania. 
Parágrafo único - A oferta obrigatória da educação especial tem início na 
educação infantil, faixa etária de zero a seis anos. (PARANÁ, 2003) 
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Sendo assim, em todas as etapas da educação, o aluno com 

necessidades educacionais especiais tem direito de ter uma educação de qualidade, 

para que dessa forma ele possa estar inserido na sociedade e exercer seu papel de 

cidadão. 

Porém, no artigo 3º, a deliberação é específica em dizer que o 

atendimento educacional especializado deverá ser realizado em “classes escolas 

especiais ou por serviços especializados, sempre que, em função das condições 

específicas dos alunos, não for possível sua educação no ensino regular.” (CEE, 

2003). Dessa maneira é cabível dizer que se a instituição de ensino não estiver 

preparada adequadamente para atender um indivíduo com necessidades especiais, 

deve buscar tais condições, ou no limite, encaminhar o aluno até uma instituição de 

ensino que seja especializada em sua deficiência. Já no Art. 6°, o mesmo 

documento diz:  

Será ofertado atendimento educacional especializado aos alunos com 
necessidades educacionais especiais decorrentes de: 
I. dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de 
desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades 
curriculares, não vinculadas a uma causa orgânica específica ou 
relacionadas a distúrbios, limitações ou deficiências; 
II. dificuldades de comunicação e sinalização demandando a utilização de 
outras línguas, linguagens e códigos aplicáveis; 
III. condutas típicas de síndromes e quadros psicológicos neurológicos ou 
psiquiátricos; 
IV. superdotação ou altas habilidades que, devido às necessidades e 
motivações específicas, requeiram enriquecimento,aprofundamento 
curricular e aceleração para concluir, em menor tempo, a escolaridade, 
conforme normas a serem definidas por Resolução da Secretaria de Estado 
da Educação.(PARANÁ, 2003) 

 

Ainda tratando do artigo 6º, pode-se afirmar que o estado do Paraná 

defende os alunos com necessidades especiais e com direitos à inclusão, inclusive 

aqueles que têm dificuldades consideradas acentuadas; superdotações ou altas 

habilidades; síndromes. Quase as mesmas condições que, tanto a Constituição 

Federal quanto a Lei de diretrizes e Bases, defendem. 

 

Art. 11 Para assegurar o atendimento educacional especializado os 
estabelecimentos de ensino deverão prever e prover:  
I. acessibilidade nas edificações, com a eliminação de barreiras 
arquitetônicas nas instalações, no mobiliário e nos equipamentos, conforme 
normas técnicas vigentes;  
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II. professores e equipe técnico-pedagógica habilitados ou especializados;  
III. apoio docente especializado, conforme a oferta regimentada;  
IV. redução de número de alunos por turma, com critérios definidos pela 
mantenedora, quando estiverem nela incluídos alunos com necessidades 
educacionais especiais significativas os quais necessitam de apoios e 
serviços intensos e contínuos;  
V. atendimento educacional especializado complementar e suplementar;  
VI. flexibilização e adapta curricular, em consonância com a proposta 
pedagógica da escola;  
VII. projeto de enriquecimento curricular e de aceleração para 
superdotados;  
VIII. oferta de educação bilíngue. 

  

Para assegurar que os indivíduos tenham seus direitos de educação 

inclusiva garantidos cabe então à escola analisar tanto o espaço físico, quanto a 

formação de profissionais capacitados para que essa inclusão ocorra. Se o espaço 

físico da escola estiver adequado o atendimento deve ser individualizado, ofertando 

até mesmo educação bilíngue como é informado do parágrafo VIII. 

A seção II, da referente deliberação, trata dos serviços de apoio 

especializado, ou seja, o acompanhamento por profissionais capacitados na área de 

educação especial e serviços pedagógicos em geral especializados, desde classes 

especiais até mesmo instituições especializadas, ou classes hospitalares. 

A partir da seção III, pode-se observar particularmente o que é dito 

sobre as classes especiais e as instituições de ensino que necessitam dela, onde o 

artigo 16 afirma: 

Os estabelecimentos de ensino regular poderão criar, sempre que 
necessário, classes especiais, nas séries ou ciclos iniciais do Ensino 
Fundamental, cuja organização fundamente-se na legislação vigente, em 
caráter transitório, a alunos que apresentem: 
I. casos graves de deficiência mental ou múltipla que demandem ajuda e 
apoio intensos e contínuos que a classe comum não consiga prover; 
II. condições de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais 
alunos; 
III. condutas típicas de síndromes e quadros psicológicos neurológicos ou 
psiquiátricos. 

Dessa maneira, observa-se que a deliberação que o município 

segue, aproxima-se da Constituição de 88 e da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, aqui já apresentadas. Pois tanto a Constituição, quanto a LDB ou a 

Deliberação 02/03 apontam a forma como o educando com necessidades especiais 

deve ser tratado, o local que esse educando deve ser recebido e como o Educador, 

a Instituição, a Família e o Estado devem agir com esse educando. 
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Porém, há outras necessidades especiais que são mais específicas 

e necessitam de um cuidado maior, como a surdez, que será tratada 

especificamente a partir de agora.  

Cabe, portanto, a cada um respeitar os desafios e as diferenças que 

esses indivíduos enfrentam, pois uns tem mais dificuldade em aprender que os 

outros; uns a família permitirá que aprendam libras, outros a família não aceitará 

com tanta facilidade assim.  

Incluir, no contexto do surdo, não significa apenas inserir numa sala 

de ensino comum, mas respeitar suas diversidades, atendendo todas as suas 

especificidades, não estigmatizando o aluno, de forma que ele se sinta incluso e que 

seja participativo na realidade da sala de aula. 

Dessa forma cria-se um decreto para se tratar especificamente dos 

direitos do surdo, decreto nº 5.626/05. Sobre a finalidade do decreto o Art. 2o  diz 

que “considera-se pessoa surda àquela que, por ter perda auditiva, compreende e 

interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura 

principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais - Libras.” Analisando, por 

essa perspectiva, observa-se no  Art. 22 que as instituições federais de ensino são 

responsáveis pela educação básica e tais devem garantir a inclusão de alunos 

surdos com deficiência auditiva por meio de: 

§ 2
o
  As instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino 

federal, estadual, municipal e do Distrito Federal buscarão implementar 
as medidas referidas neste artigo como meio de assegurar aos alunos 
surdos ou com deficiência auditiva o acesso à comunicação, à informação e 
à educação. (grifo nosso) 
I - escolas e classes de educação bilíngue, abertas a alunos surdos e 
ouvintes, com professores bilíngues, na educação infantil e nos anos iniciais 
do ensino fundamental; 
 II - escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas 
a alunos surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental, 
ensino médio ou educação profissional, com docentes das diferentes áreas 
do conhecimento, cientes da singularidade linguística dos alunos surdos, 
bem como com a presença de tradutores e intérpretes de Libras - Língua 
Portuguesa. 

Observa-se a importância do ensino bilíngue para tais indivíduos e 

dessa maneira percebe-se, também, que muitos questionamentos estão sendo feitos 

quanto à Inclusão de surdos em escolas comuns no Brasil, principalmente no que se 

diz a respeito a incluir o deficiente auditivo no ensino regular. Por outro lado, as 

escolas brasileiras de ensino regular não estão preparadas para receber crianças 

surdas, nem no que se refere à estrutura física (salas, materiais), nem no que diz 
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respeito às metodologias especificar para esses alunos e, ainda mais, no que 

quesito dos recursos humanos (professores especializados ou intérpretes). Para 

tanto, há necessidade de se montar uma infraestrutura adequada, que atenda as 

diferenças da criança surda. 

 O parágrafo segundo, do decreto 5626/05, é apontado da seguinte 

forma: “Os alunos têm o direito à escolarização em um turno diferenciado ao do 

atendimento educacional especializado para o desenvolvimento de complementação 

curricular [...]”, ou seja, entende-se que todo e qualquer aluno que seja considerado 

deficiente auditivo tem o direito de frequentar uma classe de apoio, para o melhor 

desenvolvimento educacional e para complementação curricular. Para finalizar, o 

decreto traz o terceiro e quarto parágrafos que dispõem da seguinte forma: 

§ 3o  As mudanças decorrentes da implementação dos incisos I e II 
implicam a formalização, pelos pais e pelos próprios alunos, de sua opção 
ou preferência pela educação sem o uso de Libras. 
§ 4o  O disposto no § 2o deste artigo deve ser garantido também para os 
alunos não usuários da Libras. 

Portanto, independentemente de qualquer coisa, entende-se que o 

deficiente auditivo estará sempre integrado num mundo de experiências visuais e é 

através das experiências pessoais que eles vão passar a construir pensamentos 

sobre a vida, vão fazer uma leitura de mundo, estabelecendo seus próprios 

conceitos e criando-os. Porém, quando eles se defrontarem com um grupo de 

ouvintes (que é maior), os deficientes auditivos vão tentar compreender e, 

consequentemente, acompanhar um modelo social, que muitas vezes não aprecia 

suas experiências visuais, mas que os forçam a se adaptar a um contexto 

considerado oral e auditivo. 

As representações sociais de modo geral analisam na sua forma discursiva 
na linguagem em que se estimulam a respeito de suas identidades 
imaginárias, isto é, sendo concebidos como seres ouvintes, em uma 
dimensão histórica no contexto agradável e aceitável para a sociedade. 
(STROBEL,2008)  

 

O art. 23 indica que para além das instituições Federais, esse 

decreto se aplica também as instituições Estaduais e Municipais. Sendo assim:    
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§ 2o   As instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino federal, 
estadual, municipal e do Distrito Federal buscarão implementar as medidas 
referidas neste artigo como meio de assegurar aos alunos surdos ou com 
deficiência auditiva o acesso à comunicação, à informação e à educação. 

Portanto, considera-se que cabe ao Estado dar garantias para que 

esses indivíduos surdos tenham um ensino de qualidade, para que isso aconteça 

cabe investir em uma infraestrutura que consiste na implementação de classes de 

apoio, na contratação de professores interpretes e o que mais for necessário para 

que haja esse acesso e permanência doa alunos surdos na educação regular. Como 

se observou, foram apontadas algumas condições que são consideradas básicas e 

que devem estar sempre presentes na organização das escolas, para que os alunos 

surdos ou com necessidades especiais tenham direito a um atendimento específico 

e de qualidade, o que pode gerar sua inclusão efetiva. 
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3 ACESSO E PERMANÊNCIA NA ESCOLA 

 

Analisando os dados levantados, na perspectiva de inclusão, acesso 

e permanência do indivíduo surdo na escola, é importante pensar em vários pontos 

e um dos principais é a implementação de salas de apoio, pois dessa maneira tanto 

o aluno quanto o professor poderão dispor das condições necessárias para 

realização de uma prática pedagógica adequada. Para que o indivíduo se mantenha 

na escola, deve haver algumas condições para que isso ocorra, essas condições 

implicam, por exemplo, na questão do aluno surdo em uma escola regular, seria 

necessário um interprete de libras.  

Assim, é possível observar a dimensão que cerca o acesso e 

permanência na escola, pois o ambiente escolar, antes de mais nada, deve 

assegurar o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos que ali se encontram, 

fornecendo todo e qualquer tipo de apoio necessários para os alunos. Os “olhos” 

devem estar voltados sempre para o aluno e observando o seu desenvolvimento. 

A dimensão da questão do acesso e permanência na escola envolve 

principalmente assegurar o desenvolvimento e a aprendizagem do aluno, o que 

significa que deve, entre outras coisas, garantir os insumos necessários, a formação 

adequada de professores, a disponibilização de professores de apoio quando 

necessário e fundamentalmente garantir a  gratuidade e qualidade do ensino.  

A Constituição Federal de 1988, no parágrafo VII, afirma que deve 

existir uma garantia de padrão de qualidade do ensino, lembrando que a Educação é 

dever do Estado e da família, e deve ser promovida e incentivada em colaboração 

com a sociedade. Dessa maneira, a garantia do padrão de qualidade da educação 

deve ser algo observado por todos aqueles que estão direta ou indiretamente 

envolvidos com a educação: poder público, escola (incluindo professores, 

pedagogos, diretores e demais profissionais), a família, a sociedade e naturalmente 

o próprio aluno. É fundamental destacar que tal qualidade é direito de todos no que 

se inclui, obviamente, a qualidade no atendimento aos alunos com necessidades 

especiais. 

A partir do artigo 208, inciso III, a Constituição estabelece o papel do 

Estado quanto ao atendimento educacional das pessoas portadoras de 

necessidades especiais (deficiências) em âmbito regular de ensino. Sendo assim o 
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artigo disciplina que o “atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”.  

O inciso deixa claro que, de preferência, o atendimento educacional 

especializado, ou qualquer outra forma de educação especializada para qualquer 

tipo de deficiência, deveria acontecer nas redes regulares de ensino. 

Nesse sentido, o decreto 5626/05 (BRASIL, 2005) traz a questão do 

acesso e permanência do indivíduo surdo na escola da seguinte forma:  

 Art. 14.  As instituições federais de ensino devem garantir, 
obrigatoriamente, às pessoas surdas acesso à comunicação, à informação 
e à educação nos processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos 
curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de 
educação, desde a educação infantil até à superior. 
§ 3

o
  As instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino 

federal, estadual, municipal e do Distrito Federal buscarão implementar 
as medidas referidas neste artigo como meio de assegurar atendimento 
educacional especializado aos alunos surdos ou com deficiência auditiva. 
(grifo nosso). 

Importante destacar ainda, o disposto no mesmo parágrafo em seu 

§ 1o  , a respeito de algumas ações que as instituições deverão observar como de 

sua responsabilidade, são elas: 

 I -  promover cursos de formação de professores para: 
a) o ensino e uso da Libras; 
b) a tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa; e 
c) o ensino da Língua Portuguesa, como segunda língua para pessoas 
surdas; 
II - ofertar, obrigatoriamente, desde a educação infantil, o ensino da Libras e 
também da Língua Portuguesa, como segunda língua para alunos surdos; 
III - prover as escolas com: 
a) professor de Libras ou instrutor de Libras; 
b) tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa; 
c) professor para o ensino de Língua Portuguesa como segunda língua para 
pessoas surdas; e 
d) professor regente de classe com conhecimento acerca da singularidade 
linguística manifestada pelos alunos surdos; 
IV - garantir o atendimento às necessidades educacionais especiais de 
alunos surdos, desde a educação infantil, nas salas de aula e, também, em 
salas de recursos, em turno contrário ao da escolarização; 

A partir do que está na lei, entende-se que o acesso e a 

permanência do indivíduo surdo cabe ao Estado, pois é dever dele dotar as escolas 

das condições necessárias para que o atendimento a esses indivíduos possa ocorrer 

de forma concreta. Dentre essas condições uma das mais importantes é a formação 
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do professor, pois o trabalho pedagógico que será realizado diretamente com o 

aluno fica sob a responsabilidade desse profissional e que por isso mesmo merece 

uma formação adequada.  

A partir da aprovação da LDB 9394/96 que promove uma reforma na 

formação de professores, por meio de ações que foram se intensificando e 

passaram a ser recomendadas através de pareceres que procuraram dar uma nova 

tendência a essas práticas de formação docente (Castro, 2005).  

Essa chamada “reforma” na formação dos professores, segundo 

Castro (2005), expressa uma preocupação básica sobre o papel que esses 

profissionais devem desempenhar atualmente, além de promover uma revisão 

radical nas formações realizadas pelas universidades, cuja prática era um conteúdo 

muito desarticulado da realidade.  

Sendo assim, a (Declaração de Salamanca) e também a LDB, no 

artigo 59 inciso III, ressaltam a importância de ter esse aspecto da formação do 

professor como um pré-requisito para que ocorra a inclusão, estabelecendo, dessa 

forma, que o sistema de ensino irá assegurar a esses educandos com necessidades 

especiais “[...] professores do ensino regular capacitados para a integração desses 

educandos nas classes comuns.” 

De acordo com Borges (2004 p.64), “[...] pode-se concluir que os 

professores que estão atuando nessa área, com a educação especial, estão mal 

preparados, mal condicionados.” Podemos, então, dizer que tal problema abrange 

de uma forma geral a escola, os professores, os alunos com necessidades especiais 

e a comunidade toda em si. As leis destacam, ainda, outros aspectos da formação 

dos professores. No documento das Diretrizes Nacionais para Educação Especial na 

Educação Básica, de 2001, encontramos alguns desses aspectos: 

§ 1º - São considerados professores capacitados para atuar em classes 
comuns com alunos que apresentam necessidades educacionais especiais 
aqueles que comprovem que, em sua formação, de nível médio superior, 
foram incluídos conteúdos sobre educação especial adequados ao 
desenvolvimento de competências e valores para:  
I- perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos e valorizar a 
educação inclusiva; 
II- flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento de 
modo adequado às necessidades especiais de aprendizagem;  

III- avaliar continuamente a eficácia do processo educativo para o 
atendimento de necessidades educacionais especiais; 
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IV- atuar em equipe inclusive com professores especializados em educação 
especial. 
§ 2º São considerados professores especializados em educação especial 
aqueles que desenvolverem competências para identificar as necessidades 
educacionais especiais para definir, implementar, liderar e apoiar a 
implementação de estratégias de flexibilização, adaptação curricular, 
procedimentos didáticos pedagógicos e práticas alternativas, adequados 
aos entendimentos das mesmas, bem como trabalhar em equipe, assistindo 
o professor de classe comum nas práticas que são necessarias para 
promover a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais. 
(BRASIL, 2001, Art.18) 

Diante de todas os aspectos apresentados e para que se possa  

alcançar o intuito de formar professores capacitados para uma escola de qualidade 

para todos sem exceção, de acordo com Sassaki (2003, p.1), é necessário 

reconhecer os princípios educacionais inclusivos, os quais se pautam na 

colaboração e cooperação, na autonomia intelectual e social, na aprendizagem 

ativa, no senso de pertencimento aos padrões de excelência, em novos papéis de 

responsabilidade, entre outros. Portanto, a formação vai muito além dos aspectos 

instrumentais, pois o professor tem o papel constante de refletir e de questionar sua 

própria prática pedagógica, buscando novos caminhos para a inclusão. 

No que diz respeito às especificidades da formação do professor 

para deficientes auditivos, temos o decreto 5626/05, que trata especificamente da 

formação do professor  define que: 

Art. 4o  A formação de docentes para o ensino de Libras nas séries finais do 
ensino fundamental, no ensino médio e na educação superior deve ser 
realizada em nível superior, em curso de graduação de licenciatura plena 
em Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua Portuguesa como segunda 
língua. 

E completa: 

Art. 5o  A formação de docentes para o ensino de Libras na educação 
infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental deve ser realizada em 
curso de Pedagogia ou curso normal superior, em que Libras e Língua 
Portuguesa escrita tenham constituído línguas de instrução, viabilizando a 
formação bilíngue. 

Entende-se, portanto, que se deve investir na formação dos 

docentes para que sejam capacitados a atuar em todos os níveis, etapas e 

modalidades da educação.        
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Assim a formação docente deve ter como pilar o propósito de tornar 

o ambiente escolar um lugar onde todos devem ter a possibilidade de aprender. 

Obviamente que cada indivíduo aprende de uma forma específica e singular. Sendo 

assim, a proposta de uma escola inclusiva é aquela que tende a promover um 

sistema mais coerente de ensino, que atenda as diversidades de cada aluno. 

O processo de inclusão passa, portanto, por um esforço social 

coletivo encabeçado pelo estado que deve investir na infraestrutura necessária para 

que o aluno com necessidades especiais tenha condições de encontrar na escola o 

ambiente educativo propício para uma educação que atenda as suas especificidades 

e para que o mesmo tenha a autonomia necessária para desenvolver suas 

capacidades cognitivas e poder interagir em sociedade.   
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4 UM ESTUDO DE CAMPO SOBRE A INCLUSÃO DO SURDO NO MUNICÍPIO DE 

LONDRINA 

 

A partir dos estudos realizados por Demo (1996, p34), é possível 

inferir que a pesquisa é algo usado no dia-a-dia, ou seja, um “questionamento 

sistemático crítico e criativo, mais a intervenção competente na realidade, ou o 

diálogo crítico permanente com a realidade em sentido teórico e prático”.   

A pesquisa como um “processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico” conforme conceitua Gil (1999, p.42), tem 

como objetivo fundamental “descobrir respostas para problemas mediante o 

emprego de procedimentos científicos”.  

A partir deste entendimento e com a intenção de levantar dados 

sobre as práticas inclusivas e atingir embasamento para este estudo, cujo tema é 

“Um estudo a respeito da inclusão do surdo no Município de Londrina”, foi feita uma 

pesquisa em todas as escolas Municipais registradas na secretaria Municipal de 

Educação com o objetivo de identificar quantos alunos surdos estão inclusos nas 

escolas Municipais. A pesquisa se deu por meio eletrônico, enviamos uma 

mensagem via e mail para todas as escolas municipais do Município de Londrina 

sendo 92 escolas, algumas responderam pelo mesmo veículo (e-mail) e as que não 

responderam telefonamos e obtivemos a resposta, cabe destacar que outras mesmo 

telefonando não obtivemos o dado. 

       

4.1 FORMAS DE PESQUISA 

  

Foi realizado um questionário com as escolas Municipais de 

Londrina. Constam, neste questionário, três perguntas estruturadas com respostas 

objetivas sendo duas delas com respostas sim ou não. Toda essa pesquisa e seus 

resultados contribuíram para o conhecimento do contexto “a chamada educação 

inclusiva”, na cidade de Londrina. 

 

Seguem as perguntas utilizadas: 

 

1.Nome da escola: 
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2.Há alunos surdos matriculados nesta instituição? 

3.Há alunos com alguma deficiência auditiva que requeira 

atendimento especial por parte do professor/escola? 

 

Em função dos dados obtidos junto as escolas municipais de 

Londrina que apontou para a inexistência de “matrículas” dos alunos surdos, foi 

necessário expandir o universo da pesquisa, para tanto foi elaborado um roteiro de 

perguntas que foi endereçado a uma instituição que realiza um trabalho 

especializado com alunos surdos (o roteiro foi encaminhado previamente via e mail), 

situada no município de Londrina, instituição esta vinculada à Secretaria Estadual de 

Educação. Este roteiro tinha como objetivo levantar dados a respeito do atendimento 

dado aos alunos surdos ou com necessidade educativa especial. Das informações 

apresentadas pela instituição que realiza um atendimento especializado, cabe 

destaque para as questões: 

Qual o perfil dos alunos? 

Quantos alunos estão matriculados na escola? 

Como acontecem as aulas?  Como é o atendimento? 

Qual a forma de acesso? 

Até que idade o aluno fica matriculado? 

 

4.2 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

4.2.1 Escolas Municipais de Londrina Abordadas 

 

A tabela abaixo apresenta a integralidade dos dados coletados junto 

às escolas da Rede Municipal de Ensino de Londrina e permite visualizar que os 

alunos surdos não estão matriculados na referida rede. Cabendo destacar que os 

dados referem-se ao primeiro semestre de 2013 e, que algumas instituições 

(poucas) não apresentaram resposta. 

 

Tabela 1 - Respostas das escolas 

Escola 

Respondeu A 

Pesquisa 

Tem Def. 

Auditivos Surdo 
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    1- E M-Ei Ef Sim Não Não 

2- E M Pe-Ef Sim Não Não 

3 -Ei Ef Sim Não Não 

4- E M-Ei Ef Sim Não Não 

5- E M Prof-Ei Ef Sim Não Não 

6- E M-Ei Ef Sim Não Não 

7- E M-Ei Ef Sim Não Não 

8- E M-Ei Ef Sim Sim / 1 Aluno Não 

9- E M-Ef Sim Não Não 

10- E M Prof-Ei Ef Sim Não Não 

11-E M Profa-Ef Sim Não Não 

12- E M-Ei Ef Sim Não Não 

13-, E M Prof-Ei Ef Sim Não Não 

14-E M Prof Dr-Ei Ef Sim Não Não 

15- E M-Ei Ef Não Respondeu 

16- E M-Ei Ef Não Respondeu 

17- E M-Ef Sim Não Não 

18- C M E I Sim Não Não 

19- E M-Ei Ef Sim Não Não 

20- E M-Ei Ef Sim Não Não 

21- E M Dr-Ef Sim Não Não 

22- E M Profa-Ei Ef Sim Não Não 

23- E M-Ei Ef Sim Não Não 

24- E M-Ei Ef Sim Não Não 

25- E M-Ei Ef Sim Não Não 

26- C M E I Sim Não Não 

27- E M-Ei Ef Sim Não Não 

28- E M-Ei Ef Sim Não Não 

29- E M-Ei Ef Sim Sim / 1 Aluno Não 

30- E M-Ei Ef Sim Não Não 

31- E M-Ei Ef Sim Não Não 
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32- E M-Ei Ef Sim Não Não 

33- C M E I Sim Não Não 

34- E M Sen-Ei Ef Sim Não Não 

35- E M-Ei Ef Sim Não Não 

36- E M-Ei Ef Sim Não Não 

37- E M-Ei Ef Sim Não Não 

38- C M E I Sim Não Não 

39- E M-Ei Ef Sim Não Não 

40- E M-Ef Sim Não Não 

41- E M-Ei Ef Sim Não Não 

42- E M Dr-Ei Ef Sim Não Não 

43- E M-Ei Ef Sim Não Não 

44- E M-Ei Ef Sim Não Não 

45- E M Prof-Ei Ef Sim Não Não 

46-, E M-Ei Ef Sim Não Não 

47- E M Profa-Ei Ef Sim Não Não 

48- E M Prof-Ei Ef Sim Não Não 

49-, C M E I Sim Não Não 

50- E M Prof-Ei Ef Sim Não Não 

51- E M-Ei Ef Sim Não Não 

52- E M-Ei Ef Sim Não Não 

53- E M-Ei Ef Sim Não Não 

54- E R M-Ef Sim Não Não 

55- C M E I Sim Não Não 

56- E M Profa-Ei Ef Sim Não Não 

57- E M-Ei Ef Sim Não Não 

58- E M-Ef Sim Não Não 

59- E M Prof-Ei Ef Sim Não Não 

60- E M-Ef Sim Não Não 

61- E M-Ei Ef Não Respondeu 

62- E M Profa-Ei Ef Sim Não Não 

63- C M E I Sim Não Não 
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64- C M E I Sim Não Não 

65- C M E I Sim Não Não 

66- E M-Ei Ef Sim Não Não 

67- E M-Ef Sim Não Não 

68- E M-Ei Ef Sim Não Não 

69- E M-Ei Ef Sim Não Não 

70- E M Prof-Ei Ef Sim Não Não 

71- E M-Ei Ef Sim Não Não 

72- E M-Ei Ef Sim Não Não 

73- E M-Ei Ef Sim Não Não 

74- E M-Ei Ef Sim Não Não 

75- E M-Ef Sim Não Não 

76- E M-Ei Ef Sim Não Não 

77- E M Prof-Ei Ef Sim Não Não 

78- E M Rev-Ei Ef Sim Não Não 

79- E M-Ei Ef Sim Não Não 

80- E M-Ei Ef Sim Não Não 

81- E M-Ei Ef Sim Não Não 

82- E M Profa-Ei Ef Não Respondeu 

83- E M-Ei Ef Sim Não Não 

84- E M-Ei Ef Sim Não Não 

85- E M-Ei Ef Sim Não Não 

86- E M-Ef Sim Não Não 

87- E M-Ei Ef Sim Não Não 

88-E M Profa-Ei Ef Sim Não Não 

89- C M E I Sim Não Não 

90- E M-Ef Sim Não Não 

91- C M E I Sim Não Não 

92- E M-Ei Ef Sim Não Não 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Para uma melhor abordagem do tema organizamos os dados da 

tabela 1 em gráficos, assim temos: 

 

 

Tabela 2 - Escolas que responderam ou não. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tabela 3: Resultados da pesquisa realizada nas escolas municipais 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

De acordo com a tabela 2 é possível inferir que 96% das escolas 

responderam o questionário e apenas 4% não o fizeram.  Já com a tabela 3 é 

96% 

4% 

ESCOLAS QUE 
RESPONDERAM 

ESCOLAS QUE NÃO 
RESPONDERAM 

2% 

98% 

ESCOLAS QUE TEM 
ALUNOS COM 
DEFICIENCIA AUDITIVA 

ESCOLAS QUE NÃO TEM 
ALUNOS COM 
DEFICIENCIA AUDITIVA 

100% NÃO ATENDEM 
O SURDOS   
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possível observar que de todas as escolas abordadas 100% não atendem o surdo, 

98% das escoas não tem alunos com deficiência auditiva. 

Embora seja previsto em lei, o direito à educação dos deficientes, 

preferencialmente, nas instituições regulares de ensino, como foi apresentado na 

LDB, na Constituição de 88 e nas demais legislações e deliberações que foram 

citadas neste trabalho, o que se visualizou no município de Londrina é essa inclusão 

dos alunos na rede regular não se efetiva, devido a clara opção feita pelo Município. 

Através dos resultados da pesquisa é possível observar que não há alunos surdos 

matriculados, já a porcentagem de escolas municipais que possuem alunos com 

deficiência auditiva é mínima, correspondendo a apenas 2%.   

 

4.2.2 Entrevista com Instituição Especializada 

 

Conforme já anunciamos que em decorrência dos dados obtidos 

junto as escolas municipais de Londrina que indicou que não há matrículas de 

alunos surdos na rede municipal, fez-se necessário expandir o universo da pesquisa, 

endereçando a uma instituição especializada ao atendimento de alunos surdos, um 

roteiro de perguntas com o objetivo de mapear o trabalho realizado pela instituição. 

Com a entrevista obtivemos informações que contribuíram para um 

maior conhecimento do tema proposto, tais como: o número de alunos, as formas de 

matrículas e como os alunos chegam a Instituição, como é o procedimento com os 

alunos durante as aulas, quem é a entidade mantenedora, como é composto o 

currículo e  como ele é trabalhado com os alunos. 

Sobre as matrículas, a instituição apresentou que tem 86 alunos, e 

que a maioria são filhos de pais surdos.  Segundo a própria pedagoga da instituição 

para que acontece de fato a matrícula dos alunos surdos primeiramente eles são 

triados nos setores de fonoaudiologia, psicologia e assistência social da clinica, que 

é da própria instituição. A mantenedora da Instituição é a Secretaria de Educação do 

Estado do Paraná.  

A pedagoga nos informou que o atendimento na instituição se da 

nos períodos matutino e vespertino, e de uma forma geral a proposta pedagogia 

está de acordo com a Diretrizes curriculares do Estado do Paraná, as turmas porém 

são menores do que uma turma de uma sala regular, tendo em média 10 alunos. Já 
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o currículo é composto da mesma forma que as escolas regulares da rede estadual 

de ensino. Porém as aulas são ministradas em Libras e em Português. A pedagoga 

ainda nos apontou que o currículo é adaptado as classes de dupla deficiência pois 

na instituição há alunos com outros tipos de necessidades especiais além da surdez. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O foco desse trabalho foi realizar uma análise nas políticas de 

inclusão e observar, através de um levantamento de dados, como ocorre esse 

processo de inclusão, especificamente do aluno surdo, no Município de Londrina. 

Assim, buscamos saber onde estão matriculados esses indivíduos e especialmente, 

se os direitos dos mesmos estão sendo garantidos. 

A princípio, a análise se deteria apenas na Constituição de 88, na 

LDB e no decreto 02/03 do Paraná. Porém, com o aprofundamento da pesquisa nos 

deparamos com vários outros decretos e deliberações que possibilitaram um 

referencial teórico mais específico sobre o conceito de inclusão do surdo, 

particularmente. 

Com esse trabalho, foi possível perceber que a realidade não 

corresponde integralmente ao que está determinado nas leis. O município de 

Londrina não promove a inclusão de alunos surdos na rede regular, esse 

atendimento é delegado a uma instituição especializada. Cabe perguntar, por que 

essa escolha foi feita? Será que há compreensão de que o melhor lugar para o 

atendimento desses alunos surdos é em instituições especializadas? São questões 

importantes e que merecem espaço, a partir do estudo feito estamos tentados a 

defender que os alunos merecem um atendimento especializado!  

Analisando as políticas de inclusão, em primeiro lugar, percebemos 

a importância de aspectos como o acesso, as salas de apoio, os professores de 

apoio e também a formação adequada dos professores que atuam no processo de 

inclusão dos alunos. Neste contexto, é relevante destacar que cabe ao Estado 

prover as condições para que as escolas e, principalmente, os professores possam 

trabalhar com esses alunos, atendendo as particularidades dos mesmos. Não há 

como ocorrer inclusão, se não tiver nas escolas professores capacitados e escolas 

com condições mínimas para atender esses indivíduos.  

Por fim, destacamos que foi muito gratificante realizar esse trabalho, 

pois  contribui muito para nosso crescimento e mudou nosso ponto de vista em 

relação à “inclusão”. Dessa forma, esse trabalho pode ajudar também na formação 
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de outros profissionais da educação no que diz respeito aos conceitos de inclusão e 

às políticas de inclusão e de que como elas são postas em prática. 
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