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RESUMO 
 
 

As pessoas, com Necessidades Especiais, têm o direito ao acesso a educação. A 
educação de alunos com Necessidades Educacionais Especiais que, 
tradicionalmente se pautava num modelo de atendimento segregado, tem se voltado 
nas últimas duas décadas para a Educação Inclusiva. A compreensão da Educação 
Especial nesta perspectiva está relacionada a uma concepção e a práticas da escola 
comum que mudam a lógica do processo tais como: escolarização; organização; 
estatuto dos saberes; ensino formal. Essas pessoas foram então excluídas da 
sociedade e seus direitos, principalmente os de acesso à educação, foram 
desrespeitados. Esse estudo se propõe a refletir os aspectos envolvidos com as 
práticas e estratégias didático-metodológicas e pedagógicas desenvolvidas pelos 
professores no ensino regular, visando saber como os  docentes  trabalham  a 
inclusão  do  aluno  surdo. Pretendeu-se realizar uma pesquisa exploratória com o 
objetivo geral de identificar, reunir e analisar instrumentos legais na legislação, que 
têm por finalidade garantir a inclusão do aluno surdo no sistema regular de ensino, 
de forma, a garantir a acessibilidade curricular. Para isso, realizou-se um breve 
levantamento acerca do tema proposto nos estudos teóricos e abordagens 
educacionais de pessoas surdas e da inclusão escolar. Posteriormente, foi realizado 
entrevistas com base em um roteiro, com dois docentes do genêro feminino que 
atendem as salas  regulares da rede pública de ensino fundamental e médio e sua 
análise. Os resultados mostram que a inclusão escolar não tem favorecido a 
aprendizagem dos surdos inseridos na escola de ensino regular; que as professoras 
passam por dificuldades inerentes à sua condição de trabalhar com estes alunos, 
assim como a falta de preparação e de conhecimento em relação ao surdo e sua 
primeira língua, a Libras. 

Palavras-chave: Educação de surdos. Inclusão. Escola Regular. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 O tema deste trabalho de trata da “A inclusão do aluno surdo no ensino 

regular.” Educação Especial e educação regular, essas são as grandes temáticas 

que irão permear o caminho para este trabalho, dedicado quase que exclusivamente 

à educação especial e inclusão desse alunado no ensino regular. O presente 

trabalho pretende analisar alguns pontos teóricos a respeito das políticas públicas de 

inclusão, a partir de questionamentos quanto ao seu funcionamento e compreender 

a surdez como uma diferença e não como condição de sujeitos alheios ao mundo, 

vivendo em uma sociedade à parte. 

 A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (2008) foi elaborada segundo os preceitos de uma escola em que cada 

aluno tem a possibilidade de aprender, a partir de suas aptidões e capacidades, e 

em que o conhecimento se constrói sem resistência ou submissão ao que é 

selecionado para compor o currículo.  

 Diante disso me senti motivado a conhecer a realidade dos professores 

do Ensino Regular que têm alunos surdos incluídos. Suas percepções do mundo 

surdo, da Política Educacional de Inclusão, da Libras, como acontece a 

comunicação e as relações com o aluno surdo. 

 A educação de alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) 

que, tradicionalmente se pautava num modelo de atendimento segregado, tem se 

voltado nas últimas duas décadas para a Educação Inclusiva. Esta proposta ganhou 

força, sobretudo a partir da segunda metade da década de 90 com a difusão da 

conhecida Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994). A compreensão da 

educação especial nesta perspectiva está relacionada a uma concepção e a práticas 

da escola comum que mudam a lógica do processo tais como: escolarização; 

organização; estatuto dos saberes; ensino formal. 

 Como modalidade que não substitui a escolarização de alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais (NEE), com transtornos globais de 

desenvolvimento e com altas habilidades/superlotação, essa educação supõe uma 

escola que não exclui alunos que não atendam ao perfil idealizado 

institucionalmente. A Educação Especial perpassa todos os níveis, etapas e demais 

modalidades de ensino, sem substituí-los, oferecendo aos seus alunos serviços, 
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recursos e estratégias de acessibilidade ao ambiente e aos conhecimentos 

escolares.  

 Nesse contexto, deixa de ser um sistema paralelo de ensino, com níveis e 

etapas próprias. Sinalizando um novo conceito de Educação Especial, a Política 

enseja novas práticas de ensino, com vistas a atender as especificidades dos alunos 

que constituem seu público alvo e garantir o direito à educação a todos. Aponta para 

a necessidade de se subverter a hegemonia de uma cultura escolar segregadora e 

para a possibilidade de reinventar seus princípios e práticas escolares.  

  De acordo com Bueno (2001) com relação ao alunado, a escola como 

espaço de convivência social, se torna um centro de referência pessoal que marca 

os sujeitos que por ali passam, pelo simples fato de estar nessa e não em qualquer 

outra, fruto de traços que a identificam, a tornam única: as oportunidades de 

convívio, as atividades das quais participam, as formas pelas quais “vivem” o 

cotidiano escolar. Este estudo buscou, abranger como o processo de inclusão de 

alunos surdos no ensino regular acontece, nos primeiros anos do ensino 

fundamental e médio. Considerando o fato de que a análise do processo de inclusão 

é complexo e envolve vários aspectos, a seguir, os objetivos específicos da presente 

pesquisa.  

O objetivo deste trabalho é identificar as condições organizacionais e 

funcionais que a escola oferece para propiciar o processo de inclusão dos alunos os 

surdos e observar as práticas e estratégias didático-metodológicas e pedagógicas 

desenvolvidas pelos professores no ensino regular, visando saber como os 

professores trabalham a inclusão do aluno surdo. 

Buscando contribuir para a discussão desse tema, o presente estudo 

focaliza nas experiências dos professores com esses alunos. Foi materializado a 

realização de um roteiro para entrevistar duas professoras, de classes de ensino 

regular, possibilitando apontamentos positivos ou negativos das professoras na sua 

prática pedagógica junto a estes alunos.  

Em relação à metodologia, esta foi dividida em duas fases: a parte teórica 

e a análise das legislações (documentos). Com o intuito de promover a retomada e a 

identificação dos capítulos, de acordo, com o assunto em questão. A primeira fase, 

compreende o estudo teórico: o capítulo um, que trata sobre as propostas 

pedagógicas na inclusão e da Educação Especial. Nos capítulos seguintes, trata 
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sobre a história da surdez e formação de intérpretes em Libras e análise das 

entrevistas realizadas com duas professoras do ensino regular.  
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2 PROPOSTA PEDAGÓGICA 

2.1 Propostas pedagógicas para a educação inclusiva 

 

 As propostas de ensino destinadas às pessoas ouvintes diferem das que 

são apresentadas às pessoas surdas. Não é de se surpreender quando nos 

deparamos com surdos que já concluíram o primeiro e até mesmo o segundo grau e 

não são capazes de construir um texto, de poucas linhas, minimamente correto. A 

educação inclusiva tem como principio filosófico norteador a concepção de uma 

escola democrática e comprometida com os interesses e necessidades de todos os 

alunos, essencialmente àqueles com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) 

conforme definida em cada momento histórico, como encontramos em Brasil (2005, 

p. 32) a seguinte afirmação:  

 

[...] a educação inclusiva vai muito além da presença física do aluno 
no ensino regular. Não é aquela que só aceita as diferenças, mas faz 
da diferença uma maneira distinta de expressão e de 
operacionalização do mundo, na qual, compreender pessoas com 
NEE, significa entendê-la a partir de seu próprio marco de referência. 
Não basta reconhecer e aceitar a diferença. Há que se transformar a 
ação e a experiência variadas em algo que amplie a nossa visão de 
mundo no sentido de uma atitude cidadã em respeito às diferenças. 
(BRASIL, 2005) 
 

Rechico e Marostega (2002) apontam que quando se propõe a educação 

de surdos no ensino regular, surgem vários questionamentos, e colocam em dúvida 

se essa experiência é capaz de incluí-los no contexto sem mudar a representação 

dos ouvintes, ou se é mais uma vivência que, mascaradamente, associa-se à 

exclusão. 

Nessa perspectiva, Santos (2003) defende que há de se levar em conta 

que as pessoas têm direitos iguais, contudo, apresentam características que as 

diferenciam. A escola carece de estar preparada para lidar com todas as diferenças, 

propondo maneiras diferentes de assegurar o princípio democrático de educação 

para todos. Dessa forma, deve-se alimentar o respeito ao limite do outro, aceitando 

suas diferenças apresentadas de acordo com a particularidade de cada um. A 

escola que propõe uma educação inclusiva deve considerar as necessidades de 

todos os alunos com ou sem deficiência. No contexto da Educação Inclusiva, 

Mantoan (2005) enfatiza o discurso inclusivo ao pontuar que inclusão é o privilégio 

de conviver com as diferenças. A partir desse pressuposto, necessário se faz 
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repensar a formação de professores para atuar nesta escola. 

Segundo Bueno (2001) o que deve ter em mente é que, para a inclusão 

de crianças com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) no ensino regular , há 

que se contar com professores preparados para o trabalho docente que se estribem 

na perpectiva de diminuição gradativa da exclusão escolar e da qualificação do 

rendimento do alunado, ao mesmo tempo em que, dentro dessa perpectiva, 

adquiriam conhecimentos e desenvolvam práticas específicas necessárias para a 

absorção de crianças com Necessidades Educacionais Especiais NEE. 

Dorziat (2004) considera que a inclusão social de pessoas surdas, 

objetivando sua participação social efetiva, depende de uma organização das 

escolas considerando três critérios: a interação por meio da língua de sinais, a 

valorização de conteúdos escolares e a relação conteúdo-cultura surda. Apesar de a 

inclusão escolar ser apontada como um dos meios para se chegar à inclusão social, 

pode-se verificar que nas escolas estes critérios não são observados: não existe 

interação por meio da língua de sinais, uma vez que professores e alunos ouvintes 

não são fluentes em língua de Libras. 

Para Soares (1996), o problema da educação inclusiva encontra-se no 

decorrer da história, em que a educação comum e a especial trilhavam caminhos 

paralelos. Assim, a questão teria se tornado apenas de diferença metodológica, isto 

é, somente entre abordagens da escola especial e da escola comum. 

 

2.2 Legislação  

 

Em 1992 foi estabelecido, pela Organização das Nações Unidas (ONU), a 

data de 3 de dezembro como o Dia Internacional das Pessoas Portadoras de 

Deficiência. Já em 1994 ocorreu a Conferência Mundial de Educação Especial, 

reconhecida com a Declaração de Salamanca que aconteceu na Espanha, que teve 

como finalidade refletir e discutir a Educação Especial. Segue o teor do documento:  

 

Nós, os delegados da Conferência Mundial de Educação Especial, 
representando 88 governos e 25 organizações internacionais em 
assembléia aqui em Salamanca, Espanha, entre 7 e 10 de junho de 
1994, reafirmamos o nosso compromisso para com a Educação para 
todos, reconhecendo a necessidade e urgência do providenciamento 
de educação para as crianças, jovens e adultos com necessidades 
educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino e re-
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endossamos a Estrutura de Ação em Educação Especial, em que, 
pelo espírito de cujas provisões e recomendações governo e 
organizações sejam guiados (SALAMANCA, 1994, p. 01). 
 

O Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei 

nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre Política Nacional para a 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (alterado pelo decreto 5.296, de 

2004), considera a pessoa portadora de deficiência auditiva a que se enquadra nas 

seguintes categorias:  

 

II - Deficiência Auditiva: Perda parcial ou total das possibilidades 
auditivas sonoras variando de graus e níveis na forma seguinte:  
a) De 25 à 40 decibés (db) – surdez leve;  
b) De 41 à 55 db – surdez moderada;  
c) De 56 à 70 db – surdez acentuada;  
d) De 71 à 90 db – surdez severa;  
e) Acima de 91 db – surdez profunda; e  
f) Anacusia1.  

 

Lei Federal nº 10.098/2000: estabelece normas e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida, preferencialmente na rede regular de ensino.  

O aluno surdo não pode ser considerado como um indivíduo que não tem 

condições cognitivas para o aprendizado, pois de acordo com Scottini (1998, p. 437) 

surdez é falta de audição. É a perda menor ou maior da percepção dos sons e 

existem vários tipos de surdez, sendo assim, tal limitação não impede a cognição do 

indivíduo surdo para aprendizagem. A surdez não implica em déficits cognitivos. 

Segundo Bueno, (2001) a perspectiva apontada pela Declaração de Salamanca de 

indicar enfaricamente a escola inclusiva mas, ao mesmo  tempo, reconhecer que 

esta só se efetivará com o aprimoramento, de fato, dos sistemas de ensino, sem o 

qual há o risco de não se oferecer oportunidades efetivas de aprendizagem e de 

considerar que possam existir “fortes razões” que impeçam a inclusão de crianças 

com necessidades educativas esspeciais no ensino regular, oferece oportunidade 

para as mais diferentes posições. 

 

 

 

1s.f.  
Surdez completa ou parcial; incapacidade de escutar. Anacusia bilateral. Surdez que ataca os dois 
ouvidos. Anacusia unilateral. Surdez que só ataca um dos ouvidos (Dicionário on line de Português). 
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No capítulo VI, da Lei nº 10.436 de 2002, que trata do direito à educação, 

à pessoa surda, fica garantido que o ensino seja ministrado em instituições públicas 

de ensino, com o acompanhamento de um intérprete, em sala de aula, para que o 

ensino possa ser bilíngüe e o surdo ser incluído no ensino regular. A referida Lei 

traz, ainda, o direito à saúde, que deve ser garantido na rede pública de saúde. 

Direitos esses que fazem com que a Lei referida seja, o mais importante direito 

conquistado durante toda a história dos surdos no Brasil. Uma vez que traz o 

reconhecimento de uma cultura, de uma identidade, e de uma língua. Com relação à 

função do Atendimento Educacional Especializado (AEE), a Secretaria de Educação 

Especial (2008, p. 15) específica:  

 

O atendimento educacional especializado tem como função 
identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de 
acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação 
dos alunos, considerando suas necessidades específicas. As 
atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado 
diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não 
sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa 
e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e 

independência na escola e fora dela. 
 

Explicitamente a legislação se apresenta com uma nova visão de 

atendimento aos educandos, excluindo a condição a qual esses alunos eram 

atendidos, passando à atender as pessoas com Necessidades Educacionais 

Especiais e suas especificidades, fazendo com esses alunos deixem de ser 

considerados como deficientes especiais, tornando especial, a escola com seus 

currículos, métodos, técnicas, recursos e organização específicos para atender às 

necessidades dos alunos. Fazendo, pois, com que a inclusão social seja um 

conjunto de políticas que pretende, por meio de ações a serem efetivadas pelo 

Estado, corroborar para o atendimento das desigualdades sociais históricas, fazendo 

com que seja, cada vez mais, equiparado o direito à oportunidade, favorecendo, 

dessa forma, que as pessoas com Necessidades Educacionais Especiais tenham 

condições reais que facilitem o seu acesso a bens e serviços públicos. A Lei n° 

10.436 estabelece em seus artigos:  

 

Art.1° - É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão 
a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e outros recursos de 
expressão a ela associados. Parágrafo único. Entende-se como 
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS a forma de expressão, em que 
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o sistema lingüístico de natureza visual-motora, com estrutura 
gramatical própria, constituem fatos, oriundos de comunidades de 
pessoas surdas do Brasil. (BRASIL, 2002).  
 

O artigo primeiro, reconhece a Libras como meio de comunicação ou de 

expressão a ser empregado pelas pessoas surdas, mas somente no parágrafo único 

do mesmo artigo, que lhe é conferida o status de uma língua, com recursos e 

estrutura gramatical própria.  

 

Art.2° Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e 
empresas concessionárias de serviços públicos, formas 
institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua Brasileira de 
Sinais - LIBRAS como meio de comunicação objetiva e de utilização 
corrente das comunidades surdas do Brasil. (BRASIL, 2002).     
 

Esse artigo, garante a acessibilidade do uso da Libras e de sua 

divulgação em todos os lugares públicos, como língua oficial das comunidades 

surdas do Brasil, permitindo ao aluno com surdez o seu uso freqüente no ensino 

regular ou em qualquer escola que estude, seja especial ou não, conforme assegura 

referido o artigo.  

 

Art.3°As instituições públicas e empresas concessionárias de 
serviços públicos de assistência à saúde devem garantir atendimento 
e tratamento aos portadores de deficiência auditiva, de acordo com 
as normas legais em vigor (BRASIL, 2002). 

 
Atualmente, percebe-se o engrandecimento das Línguas de Sinais entre 

as pessoas surdas não apenas como meio lingüístico, mas também como 

instrumento de emancipação política dessas pessoas. 

 

2.3 Educação Especial 

 

A educação especial é foco de vários estudos que consideram a inclusão 

social como sendo algo de fundamental importância para que as pessoas com 

deficiência possam ser inseridas na sociedade. Perceber a influência que a inclusão 

exerce no contexto das relações entre os indivíduos inseridos na educação. Em 

relação à educação especial muito ainda se tem que avançar. Mas, também muito 

se conquistou, especialmente no que se refere à legislação pertinente, neste caso 

específico a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no que tange ao 
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processo escolar dos alunos com deficiência, que passa a ser um compromisso do 

Estado, no que se refere à qualidade da aprendizagem dos educandos, respeitando 

suas diferenças individuais.  

A Política Nacional de Educação Especial (2008, p. 16) na perspectiva da 

educação inclusiva, evidencia que:  

 

A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa 
todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento 
educacional especializado, disponibiliza os serviços e recursos 
próprios desse atendimento e orienta os alunos e seus professores 
quanto a sua utilização nas turmas comuns do ensino regular. O 
atendimento educacional especializado identifica, elabora e organiza 
recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras 
para a plena participação dos alunos, considerando as suas 
necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no 
atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas 
realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à 
escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a 
formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na 
escola e fora dela. 

 

A educação do surdo só será possível quando forem observadas suas 

necessidades especiais e se estabelecer uma metodologia específica que garanta 

sua relação, comunicação e o desenvolvimento de seus valores sociais. A inclusão 

do surdo no ensino regular é, portanto, fator determinante para o seu 

desenvolvimento como ser social no contexto das relações sócio-culturais, as quais 

estão inseridos; ou seja, torna-se fundamental para o surdo sua interação com o 

meio ao qual está inserido, pois possibilita seu desenvolvimento no que se refere à 

socialização com a sociedade e sua escolarização.  

Falcão (2010, p. 29) cita como ocorre a educação dos surdos nas escolas 

de ensino regular:  

 

Na educação dos surdos não se discute como eles apreendem, a 
lógica do raciocínio, a estruturação dos valores e conhecimentos 
pessoais e sociais, nem como ele estuda, como faz uso das 
informações e do conhecimento humano universal, de como funciona 
sua mente ou de como ter acesso às suas reflexões e interpretações. 
Diante deste “mistério” mantido a “sete chaves”, a opção de muitos 
educadores é repassar a responsabilidade a intérpretes e a outros 
surdos, quando não, simplificam os conhecimentos e “aprovam” 
todos no final do ano letivo sem o mínimo de conhecimentos 
necessários para as séries em que estão inseridos.   
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Toda a política de inclusão está, intrinsecamente ligada, a socialização do 

surdo como ser social, capaz de se majorar e apreender como qualquer outro aluno. 

É necessário á escola se posicionar a favor da inclusão e, assim, possibilitar, de fato, 

a inclusão, tão importante para os surdos, como para as pessoas com algum tipo de 

necessidade especial. Os surdos são obrigados a tentar entender os sons que os 

ouvintes escutam; sons estes que já são “escutados” pelos surdos.  

Segundo Marques, (2008, p. 73):  

 

As pessoas surdas são obrigadas através da vibração do som 
identificar as significações entendidas pelas pessoas não surdas, 
mas nunca se perguntou, ou talvez, nunca se pensou, que 
significações, interpretações ou mesmo emoções essa atitude 
despertou nas pessoas surdas e quais as funções advindas ou, por 
exemplo, somos obrigados a entender o significado de uma 
determinada palavra, que posta em alto volume nos expõe a 
“fisicalidade”; uma característica produzida em movimentos curtos, 
alternados, verticais, contínuos e, dependendo da palavra, esses 
movimentos podem inverter aleatoriamente esses aspectos bem 
como expandi-los ou diminuí-los. Podem ainda provocar prazer, paz, 
lembranças, mas também podem provocar irritações, impotências e 
revoltas. Muitos outros aspectos estariam sujeitos a submissão pelas 
imposições que cerceavam a tentativa maçante de ser percebido de 
apenas um aspecto que não outro a não ser da pessoa não surda, 
ou, mais especificamente, a percepção da fisicalidade esta 
condicionada à decodificação da palavra através do som. 
 

Em 2008, foi aprovado o Decreto n. 6.571/2008. Para a implementação 

deste Decreto, a Resolução CNE/CEB n.4/2009 instituiu as Diretrizes Operacionais 

para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade 

Educação Especial que, em seu artigo 5º, define: 

 

O AEE é realizado, prioritariamente, na sala de recursos 
multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino 
regular, no turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às 
classes comuns, podendo ser realizado, também, em centro de 
Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de 
instituições comunitárias, confessionais ou fi lantrópicas sem fi ns 
lucrativos, conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgão 
equivalente dos estados, Distrito Federal ou dos municípios (BRASIL, 
2009). 
 

Fonseca (2003, p.15) ressalta que:  

 

A educação especial se traduz em Educação no seu significado mais 
amplo na medida em que conta como um instrumento que não lhe 
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permite apenas receber e compreender as peculariedade, mas 
também atender eficientemente as necessidades e interesses 
daqueles que dela precisa.  

 

Segundo o Ministério da Educação – Saberes e Práticas da Inclusão –

Desenvolvendo competências para o atendimento às necessidades educacionais de 

alunos surdos (BRASIL, 2005), o desenvolvimento auditivo na criança permite que 

esta conheça e compreenda o que acontece ao seu redor, fatores que são 

essenciais para aquisição da fala e da linguagem. A surdez é definida então como 

uma privação sensorial, a qual interfere diretamente no processo de comunicação do 

indivíduo. Tal privação é caracterizada por problemas no processamento auditivo 

normal, independente da causa ou do grau. Bueno (2001) defende realisticamente 

que a inclusão escolar em nosso país deva ser um processo gradativo, contínuo, 

sistemático e planejado. Também defende que o estabelecimento de diretrizes e 

ações políticas inclusivas exige, por um lado, ousadia e coragem, mas, por outro, 

prudência e sensatez, de tal forma que ela vá, efetivamente, constituindo-se numa 

realidade de fato.  

Entende-se como educação especial uma proposta pedagógica pautada 

nos recursos para apoiar e complementar ou até mesmo substituir a educação 

comum, possibilitando o desenvolvimento das capacidades dos educandos com 

Necessidades Educacionais Especiais (NEE). Já a realidade dos alunos surdos está 

presente nos artigos 5º e 8º, da Resolução CNE/CEB, nº 2, de 11 de setembro de 

2001,  que são feitas considerações tais como: 

 

Art. 5º Consideram-se educandos com necessidades 
educacionais especiais os que, durante o processo educacional, 
apresentarem: 

I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou 
limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o 
acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em 
dois grupos: 

a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica 
específica; 

b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, 
limitações ou deficiências; 

II – dificuldades de comunicação e sinalização 
diferenciadas dos demais alunos,demandando a utilização de 
linguagens e códigos aplicáveis; 

III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de 
aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, 
procedimentos e atitudes.  
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Art. 8º As escolas da rede regular de ensino devem 
prever e prover na organização de suas classes comuns: 

I - professores das classes comuns e da educação 
especial capacitados e especializados, respectivamente, para o 
atendimento às necessidades educacionais dos alunos; 

II - distribuição dos alunos com necessidades 
educacionais especiais pelas várias classes do ano escolar em que 
forem classificados, de modo que essas classes comuns se 
beneficiem das diferenças e ampliem positivamente as experiências 
de todos os alunos, dentro do princípio de educar para a diversidade; 

III – flexibilizações e adaptações curriculares que 
considerem o significado prático e instrumental dos conteúdos 
básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados e 
processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos 
que apresentam necessidades educacionais especiais, em 
consonância com o projeto pedagógico da escola, respeitada a 
freqüência obrigatória; 

IV – serviços de apoio pedagógico especializado, 
realizado, nas classes comuns, mediante: 

a) atuação colaborativa de professor especializado em 
educação especial; 

b) atuação de professores-intérpretes das linguagens e 
códigos aplicáveis; 

c) atuação de professores e outros profissionais 
itinerantes intra e interinstitucionalmente; 

d) disponibilização de outros apoios necessários à 
aprendizagem, à locomoção e à comunicação. 

V – serviços de apoio pedagógico especializado em salas 
de recursos, nas quais o professor especializado em educação 
especial realize a complementação ou suplementação curricular, 
utilizando procedimentos, equipamentos e materiais específicos; 

VI – condições para reflexão e elaboração teórica da 
educação inclusiva, com protagonismo dos professores, articulando 
experiência e conhecimento com as necessidades/possibilidades 
surgidas na relação pedagógica, inclusive por meio de colaboração 

com instituições de ensino superior e de pesquisa (Resolução 

CNE/CEB, nº 2, de 11 de setembro de 2001). 
 

O que acontece é uma confrontação de subjetividades. A pessoa surda 

remonta a história, constrói a cultura a partir do seu ser, sai do anônimo para o 

discurso, prontos para entoar argumentos, através de movimentos, configurações, 

representações significativas que demonstram a importância de uma Língua, e esta 

pode ser percebida no espaço vazio as informações que deseja comunicar-se. 
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3 BREVE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO PARA SURDOS 

 

Charles-Michel de l'Épée, foi  um  educador  filantrópico  francês  do  

século XVIII,  que  ficou  conhecido  como  "Pai  dos  surdos". Charles  Michel 

baseou    seus estudos  na   vida  de  surdos.  Em uma  de  seus  trabalhos escreveu  

sobre  o  percurso histórico da educação dos surdos. Em suas pesquisas ele exorta 

que: desde a idade média  quando  no  Egito,  os  surdos  eram  adorados  como  se  

fossem  deuses,  eram considerados mediadores entre os deuses e os faraós, sendo 

temidos pelo povo.  

No Brasil, a história dos surdos começa em 26 de setembro de 1857, 

durante o Império de Dom Pedro II, de acordo com Ramos (2012) se interessou pela 

língua de sinais pelo fato da princesa Isabel ser mãe de um filho surdo e ser casada 

com o conde D`Eu que era parcialmente surdo. Em 1857 foi criada no Brasil, através 

da Lei nº 839 de 26 de setembro de 1857, a primeira escola de surdos no Rio de 

Janeiro, o Imperial Instituto dos Surdos, o atual Instituto Nacional de Educação de 

Surdos (INES), voltado à educação literária e ensino profissionalizante de meninos 

estabelecendo, apesar de ser uma escola para surdos, o oralismo puro como 

filosofia de educação.  

Moura (2000) comenta que desde os primórdios dos tempos, os surdos já 

eram discriminados por não falarem e passaram a ser estigmatizados por tal 

problema, equivalendo a um ser ignorante por não desenvolver as faculdades 

mentais e, comprometer assim, seu desenvolvimento cognitivo.  

De acordo com Goldfeld (2002), Moura (2000), Sacks (1989), entre outros 

estudiosos, os primeiros educadores de surdos surgiram na Europa, no século XVI, 

criando diferentes metodologias de ensino. Alguns utilizavam a língua oral auditiva, 

língua de sinais, datilologia (alfabeto manual) e outros códigos visuais, podendo ou 

não associar esses diferentes meios de comunicação.  

Ao longo da história, algumas filosofias educacionais ganharam destaque 

em relação à educação de surdos: “[...] apesar das diferentes opiniões que dividem e 

subdividem as metodologias específicas ao ensino de surdos, em termos de 

pressupostos básicos, existem três grandes correntes filosóficas: a do Oralismo, da 

Comunicação Total e do Bilinguismo” (DORZIAT, 1999, p. 13). 

O oralismo é um destes métodos que visa integra o surdo na comunidade 

ouvinte dando-lhe condições de desenvolver a língua oral, acredita-se que a surdez 
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é uma deficiência que dever ser minimizada por meios de estímulos auditivos para 

que a criança surda possa aprender o português oral e que assim a criança estaria 

integrada na comunidade ouvinte. O oralismo não aceita qualquer forma de gestos 

para se comunicar abolindo assim a língua de sinais. 

Segundo Sá (2002, p.63) no Brasil e no mundo ainda tem grande força a 

abordagem educacional oralista. Oralismo é o nome dado àquelas abordagens que 

enfatizam a fala e a amplificação da audição e que rejeitam, de maneira explícita e 

rígida, qualquer uso da língua de sinais.   

A comunicação total foi outro método utilizado na educação da criança 

surda, que defende a incorporação de modelos auditivos, manuais e orais para 

assegurar a comunicação eficaz entre as pessoas com surdez. Ressalta-se que este 

método de ensino preocupa-se também com o aprendizado comunicação oral por 

parte a criança surda que outras formas de comunicação não devem ser deixadas 

de lado em virtude da língua oral. 

O bilingüismo método que privilegia a língua de sinais libras frente as 

demais formas de comunicação por entender que as formas gestuais é a melhor 

forma do surdo se comunicar, e que a língua de sinais deve ser oferecida a criança 

surda o mais precocemente possível para facilitar a sua comunicação e sua inserção 

na sociedade. A língua portuguesa deve ser ensinada como uma segunda língua na 

modalidade escrita e quando possível na modalidade oral. A modalidade bilíngüe se 

configura como a modalidade mais adequada por que parte do pressuposto de que é 

da natureza do educando surdo se comunicar através de sinais, deste modo parte 

do que o educando sabe para que ele possa saber mais, se diferenciando das 

outras modalidades que faz o inverso, quando não é imposição como o oralismo que 

quer impor aos surdos uma forma de se comunicar.  

Deste modo entende-se que a modalidade bilíngüe é a forma mais 

apropriada por que não trás consigo nem um vestígio discriminatório respeitando as 

diferenças existentes, e fazendo uso destas diferenças para proporcionar uma 

educação satisfatória. Dessa forma, durante a extensão do século XIX e uma parte 

do século XX, houve um período em que os sujeitos com deficiência permaneceram 

inertes nas instituições, ou seja, ficaram literalmente segregados, o que caracterizou 

o Paradigma da Institucionalização.  

Depois da independência, o apelo para separar todos os dependentes e 

desviantes dos padrões (Hawes, 1991; Rothman, 1971) afetou durante                                                                                                                                                                               
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muitos anos as pessoas com deficiência. Durante o século XIX, e grande parte do 

século XX, houve um período prolongado de educação especial para as pessoas 

com deficiência. (KARAGIANNIS; STAINBACK; STAINBACK, 1999, p.36) 

 

3.1 Formação de Intérprete de Libras 

 

O acesso à escola comum com intérpretes de Libras, poderia lhes 

proporcionar o ambiente adequado como nos sinaliza a LDB Nº 9394/96 descrita 

abaixo:  

 

A LDB nº 9394/96 em seu artigo 58,§ 2º prevê o atendimento 
educacional especializado, o qual deverá ser feito em classes, 
escolas ou serviços especializados sempre que, em função das 
condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração 
nas classes comuns do ensino regular. E no artigo 59. Os sistemas 
de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: 
I- currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender às suas necessidades; III- professores com 
especialização adequada em nível médio ou superior, para 
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 
capacitados para a integração desses educandos nas classes 
comuns (LDB, Nº 9394/96). 

 

Com a presença do intérprete/tradutor nos mostra que esse profissional é 

o mediador do ensino da Libras, mas não é só isso, esse profissional deve ser fiel na 

interpretação, declarando de forma clara tudo que lhe for passado. Segundo 

Santana e Feitosa (2008) que:  

 

Esse profissional não substitui o professor/regente, mas ocupa o 
mesmo espaço educacional, de acordo com Quadros (2002) é o 
intérprete educacional que autora define como „aquele que atua 
como profissional intérprete de língua de sinais na educação‟. E, 
ainda, acrescenta que esse intérprete intermediará as relações tanto 
entre professores e alunos, como entre colegas, surdos com ouvintes 
(SANTANA; FEITOSA, 2008, p. 26). 

 

Quadros, (2003), diz que a língua de sinais é vista, em sua maioria, como 

gestos para explicar e entender a língua portuguesa oral, tornando aquela uma 

língua a mais, ignorando o seu real significado e relevância. A partir deste 

pensamento, não é à toa que a aprendizagem dos alunos surdos fica comprometida. 

Dessa maneira faz-se necessário entender a importância da Libras para o surdo, 
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visando a melhoria da condição do sistema de ensino e, para tal, é necessário 

reconhecer que: Cada país possui uma língua de sinais própria, de maneira que não 

pode ser considerada universal. As regras gramaticais e significados diferem 

regionalmente, caracterizando um sistema composto por vários parâmetros, que 

englobam: configuração de mãos, toque, movimento expressivo tanto facial como 

corporal e, principalmente, o contato visual. 

Ao regulamentar a Lei 10.436/02, o Decreto 5.626/05 instaura a política 

linguística que reconhece a Libras como segunda língua oficial, “meio de 

comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil”. O 

capítulo IV do referido Decreto prevê um planejamento linguístico para a difusão da 

Libras e da Língua Portuguesa para o acesso das pessoas surdas à educação. No 

que tange à formação docente para atuar na educação dos surdos, o Decreto 

5.626/05 atribui ao poder público e às demais instituições de ensino credenciadas ao 

MEC, tal responsabilidade. Mesmo após 10 anos da regulamentação da Lei 

10.436/02 as iniciativas ainda se mostram tímidas diante da demanda pungente. Por 

inúmeras vezes os professores são encaminhados para a sala de aula 

desconhecendo as particularidades dos alunos, isto é, não são formados 

adequadamente. Em conformidade com o posicionamento destacado, Botelho 

(2002) faz uma crítica ao ensino nas escolas comuns, pontuando que a maioria dos 

estabelecimentos desconhece o aluno surdo e as consequências da surdez.  

Nessa direção, Blanco (2002) afirma que a escola deve estar preparada 

para receber todas as pessoas, de modo que se tenha lugar para todas as 

diferenças individuais, inclusive aquelas associadas a alguma deficiência. 

Orientando-nos pelas proposições teóricas de Skliar (2003), percebemos que 

prevalece a ideia de que todos são iguais e que o currículo central ainda é pensado 

no mito da igualdade confundido com a mesmidade. Outro desafio, segundo este 

autor, é a conquista de um mesmo espaço social ao se perceber semelhante aos 

demais, contudo, sem perder a identidade que assegura a sua diferença pertencente 

a outro grupo. Existe a necessidade de (re) elaboração do Currículo que contemple 

as diferenças educacionais dos surdos, além de investir na formação do educador, 

possibilitando-lhe uma concepção teórica diferenciada da eurocêntrica. 

Refletindo com Martins e Machado (2009), ao levar em conta que o aluno 

surdo apresenta uma condição linguística diferente é preciso que os educadores 

estejam preparados para desenvolver estratégias assertivas, oportunizando que as 
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diversas esferas simbólicas sejam utilizadas para a construção de um novo 

conhecimento a partir da Libras.  

Portanto, a presença do professor surdo em salas regulares de ensino 

assim como nas escolas especiais e Centros de Atendimento Especializado para 

Surdos (CAES), em tempo integral. São os professores surdos que ensinam os 

surdos. Este método dá ênfase à educação na diferença por meio da mediação 

intercultural e respeita a identidade do surdo (PERLIN, 2006). A esse respeito a 

autora afirma que; 

 

A virada para a pedagogia do surdo tem sido apresentada como uma 
ruptura no universo teórico da educação que detém o modelo 
ouvinte. A transgressão pedagógica que realizamos não nos 
apavora, mas nos identifica, nos dá a sensação de que é isso que 
queremos. De fato, alguns aspectos cambiantes fazem desaparecer 
a pedagogia ouvinte de tal forma presente nos discursos narrativos 
fruto de agências coloniais (PERLIN, 2006, p. 5). 

 

Para  Freire,  (1987,  p.34),  “uma  práxis  educativa  centrada  nos  

valores  e consciência, será capaz de libertar o homem de toda situação de 

opressão” e neste caso  se  tratando  da  inclusão  podemos  aproveitar  essa  fala  

de  Freire  e  refletir  no papel  do  corpo  docente  na  luta  pela  inclusão;  tendo  

consciência  de  que  somos iguais  perante  deveres  e  direitos,  sugerindo  

intervenções  práticas  no  ambiente escolar  de forma  transformadora,  

considerando a  todo  instante  a  realidade peculiar de cada aluno. Dessa forma 

vale salientar que investir na formação de professores é a melhor forma de contribuir 

para o favorecimento dos surdo na sociedade. 

Em 2001, a Resolução n. CNE/CEB 02/2001, que define as Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, estabeleceu dois tipos de 

professores aptos a assumir o magistério para os “alunos com necessidades 

educacionais especiais”, em seu artigo 18: os “capacitados” e os “especializados”. 

Esses docentes têm atribuições diferenciadas. Para receber os alunos em classes 

comuns, devem ser capacitados; para assumir as atividades de atendimento 

educacional especializado, devem ser especializados, das seguintes formas: 

 

§ 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 ou superior, foram incluídos conteúdos 
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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; 
IV - atuar em equipe, inclusive com professores especializados em 
educação especial.  
§ 2º São considerados professores especializados em educação 
especial aqueles que desenvolveram 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, adequadas aos atendimentos das mesmas, 
bem como trabalhar em equipe, assistindo o professor de classe 
comum nas práticas que são necessárias para promover a inclusão 
dos alunos com necessidades educacionais especiais.  
§ 3º Os professores especializados em educação especial deverão 
comprovar:  
I - formação em cursos de licenciatura em educação especial ou em 
uma de suas áreas, preferencialmente de modo concomitante e 
associado à licenciatura para a educação infantil ou para os anos 
iniciais do ensino fundamental; 
II - complementação de estudos ou pós-graduação em áreas 
específicas da educação especial, posterior à licenciatura nas 
diferentes áreas de conhecimento, para atuação nos anos finais do 
ensino fundamental e no ensino médio.  
§ 4º Aos professores que já estão exercendo o magistério devem ser 
oferecidas oportunidades de formação continuada, inclusive em nível 
de especialização, pelas instâncias educacionais da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios (BRASIL, 2001).  

 

O engajamento do profissional Intérprete na educação deve ser ativo 

através do intercâmbio com os educadores e demais profissionais da escola. É 

indispensável que ele faça parte dos projetos políticos pedagógicos, e, de boa 

idealização, seria a participação também de um aluno surdo. 

 
 
3.2 A Importância da Libras na Escola 

 

Campos de aprendizagem devem ser disponibilizadas nas bibliotecas, no 

que diz respeito a serviços, livros e recursos que permitam aos usuários surdos, 

tornarem-se pensadores críticos e usuários efetivos da informação em vários 

suportes.  

Diante do contexto da biblioteca como instrumento da Libras, apreende-se 
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que “a biblioteca, em qualquer nível que opere, tem como finalidade maximizar a 

utilidade social dos registros gráficos e audiovisuais” (TARGINO, 2006, p. 85).  

Entende-se que dessa conformação torna-se a biblioteca instrumento 

fundamental para a efetivação do trabalho integrado à comunidade seja ela surda ou 

não, pois a integração é um processo dinâmico aonde pessoas de diversos grupos 

sociais interagem de maneira gradual sendo que a biblioteca como objeto de 

inclusão social deve adotar formas diferentes de acessibilidade levando em conta as 

diferenças, necessidades e habilidades dos usuários.  

Para tanto, precisam ser transformados os conceitos de ‘igualdade’ e de 

‘diferenças’ objetivando repensar a inclusão como um fator relevante na mudança 

dos recursos físicos, materiais e humanos nas bibliotecas.  

Para Gotti (2007) assessora da Secretaria da Educação Especial do MEC, 

“sem a Libras o aluno tem que se concentrar apenas na leitura de lábios e 50% da 

mensagem se perde” explica. Sendo assim, com o apoio do instrutor de Libras o 

aluno que ainda não a adquiriu poderá aprendê-la e para aqueles que já a dominam, 

a importância do intérprete será ainda mais eficaz, pois possibilitará ao aluno surdo 

compreender o conteúdo disciplinar que o professor estiver aplicando ou explicando 

para toda a classe.  

No Brasil, há escolas que empregam a proposta bilíngüe como método de 

ensino de seus educandos surdos; método esse que tem se tornado um fator 

extraordinário como meio de integração da cultura surda para as crianças, jovens e 

adultos que se comunicam em Libras, fazendo com que muitos professores destas 

escolas já saibam ou continuem aprendendo com educadores surdos para que, 

dessa forma, possam se comunicar com mais facilidade com seus alunos. 

Os alunos surdos necessitam de métodos, recursos didáticos e 

aparelhamentos especiais para correção e desenvolvimento da fala e da linguagem, 

para que, assim, a inclusão possa ser integral, fluindo desde a estimulação efetiva 

até os graus superiores de ensino, integrando a educação especial ao sistema 

educacional vigente que é o meio de formar cidadãos conscientes e participativos.  

Para que as escolas possam corroborar para a inclusão dos surdos há 

necessidade de adequações e de novas formas no contexto educacional que 

possibilitem novas formas de relacionamento, entre alunos surdos e alunos ouvintes, 

entre surdos e professores; ou seja, entre os alunos surdos e os demais membros 

da escola, incluindo todos que fazem parte desse convívio diário. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O interesse por esse tema se consolidou a partir de uma experiência, 

vivida em uma empresa que trabalhei, onde existia a inclusão de pessoas surdas 

para o exercício do trabalho.  

Para refletir as propostas pedagógicas e as estratégias metodológicas, 

desenvolvidas pelos professores, a fim de se verificar o processo de inclusão dos 

alunos surdos na rede regular de ensino, foram realizadas entrevistas com as duas 

professoras, afim de esclarecer a interação professor ouvinte e aluno surdo em sala 

de aula. Sendo uma com formação bilingue e que atua na sala de recursos 

multifuncionais, quanto a outra professora, possui formação de intérprete em Libras 

e atua como regente de sala de aula. Até então, não tinha uma visão de outras 

filosofias que pudessem abordar as especificidades das pessoas surdas. 

As entrevistas foram realizadas especificamente com professores da rede 

estadual, no período de abril à julho de 2016, numa escola pública de ensino  

fundamental e médio. As difciculdades que surgiram com a greve dos professores no 

período de abril à junho de 2015,  foi encontrar as escolas fechadas para a pesquisa 

de campo. Os primeiros contatos com as professoras foi através de número 

telefonico da própria escola que é possível encontrar no site do Núcleo Regional 

Educação (NRE). 

Para a entrevista com as professoras, foi elaborado um roteiro de 

entrevistas objetivavam conhecer melhor o aluno, sua realidade de vida e a sua 

inclusão escolar e social. Para coleta de dados das entrevistas foi utilzado o 

gravador e posteriormente transcritas para análise. Para a concretização da 

entrevista buscou-se base teórica em Morin (apud MOLL, 2000 p.31) que define 

entrevista-diálogo: “É algo mais que uma conversação mundana, é uma busca em 

comum.  
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Com a temática da conversa estabelecida entre entrevistador e 

entrevistadas, a primeira professora discursou sobre seu cotidiano na escola. Essa 

ação de pensar a prática é fundamental no processo educativo uma vez que para a 

apropriação cultural e dos conhecimentos produzidos. 

A partir desse entendimento a prática pedagógica da professora é 

instigadora. Se existe um conflito de classes não podemos agir indulgentemente de 

modo a eufemizá-lo ou de ignorá-lo, assim sendo a tarefa educativa é também 

política em prol da desconstrução de ideologias. 

Após a coleta de dados, iniciou-se o processo de análise das entrevistas, 

procurando estabelecer uma relação dialógica entre as respostas dos professores, 

da realidade pesquisada. Segundo Minayo (1994, p.43), deve-se descrever com 

clareza como os dados serão organizados e analisados.  Isso posto, apresentamos 

as considerações dos sujeitos entrevistados em relação às práticas educativas 

inclusivas envolvendo a formação do professor e o aluno surdo inserido nesse 

contexto.  

Os dados apontam para a urgência de uma educação pautada nas 

necessidades dos sujeitos surdos, com adaptações curriculares significativas, ensino 

da Língua Portuguesa como segunda língua, Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) em Libras, professores bilíngues, dentre outras propostas de 

intervenção. Por fim, o último questionamento sugere uma avaliação do processo 

inclusivo dos alunos surdos inseridos na sala de aula com os alunos ouvintes.  

À parte o lado humano, esse tipo de coleta de dados coloca a 

necessidade de o pesquisador fazer o que Mettel (1988) define como sendo o "bom 

uso da tecnologia" e que significa nesse caso lançar mão do recurso "gravação" 

para poder ao mesmo tempo auferir a vantagem da maior preservação possível do 

discurso dos entrevistados, e evitar o seu comprometimento, bem como da própria 

interação, pela tarefa de tomar nota das respostas 

As duas professores entrevistadas, concordam que usar Libras ajuda no 

processo de aprendizagem da maioria de seus alunos surdos. E que todos os alunos 

surdos fazem uso da sala de recursos em horários pré estabelecidos de acordo com 

a demanda. Os professores participantes são fluentes em Libras e tentam  mudar 

este quadro de desconhecimento acerca da primeira língua de uma considerável 
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parcela do seu alunado surdo. Uma das professoras entrevistadas se comunica com 

seu aluno surdo através de sinais. Os outros alunos fazem, uso da sala de recursos 

com a outra professora que tem formação bílingue, pois nem todas as salas 

possuem professores com formação de intérprete em Libras. 

Os professores concordaram que os surdos aprendem mais em sala de 

aula com professores usuários de Libras do que em sala de aula com professores 

ouvintes e intérpretes. Continuando com as entrevistas: 

 

E2 – Ainda se confunde muito aquela questão de o ouvinte falar 
surdo mudo?  
P13 – Olha muitos professores ainda falam e que quando porque eu 
ministro aula de pós-graduação então muitos alunos na pós-
graduação ainda falam o surdo mudo, professora e aí como é que o 
surdo mudo e muitos professores do ensino regular também [...] 
embora Sasaki também já tenha trabalhado esta questão de 
nomenclatura [...] o que acontece é a nomenclatura  que menos a 
gente  deve considerar a gente deve considerar  a possibilidade de 
aprendizado daquele aluno então muitos sim  muitos ainda falam ou 

usam esse termo. 
 

O relato acima identifica o quanto ainda, é a falta de conhecimento a 

respeito da comunidade surda e suas formas de comunicação. Nas entrevistas 

foram reveladas, como aprendizagens, situações referentes aos seguintes 

conteúdos presentes no roteiro de entrevista.   

 

E2 - Então professora quantos alunos tem em sua sala nessa escola? 
P13- [...] o documento de 2008 da resolução 0012/2008 nós podemos 
atender até 10 alunos [...] nós atendemos por cronograma no período 
da tarde agora estou com 5 alunos 1 já veio para fazer a rematrícula, 
mas não fez e nós estamos aguardando um outro aluno que era do 
período da manhã, mas passou para tarde o atendimento, mas de 
acordo com o documento seriam normalmente 10 alunos [...] 
 

Então, temos que ter o cuidado de não submeter as pessoas à nossa 

singularidade como foram expostas as pessoas surdas durante muitos anos, 

consideradas incapazes; a sociedade, sem dar oportunidade a essas pessoas de 

mostrarem suas possibilidades, sempre se direcionou ao quesito da ausência e 

desprezando aquilo que lhes era mais rico na sua presença. 

 

 

E2 (Abreviatura utilizada para entrevistador)  

P13 (Abreviatura utilizada para o entrevistado nº1) 
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Ainda sobre a comunicação entre professores e alunos foi perguntado:  

 

E2 - Tem alunos com NEE? Que tipo de NEE possuem? 
P13 - [...] todos eles pra eles entrarem aqui eles precisam apresentar 
perda acima de 41 decibéis nas orelhas bilateralmente é só que 
assim se ele não faz o uso da libras se ele não tem a libras como 
língua materna ele é considerado como deficiente auditivo, para ele 
ser considerado surdo ele precisa apresentar perda auditiva  também 
bem a mais que 41 decibéis severa, profunda e fazer uso da libras ai 
sim ele é considerado surdo e por conta de sua identidade surda e 
faz parte da cultura surda que faz essa diferença que eu não 
concordo muito [...] 
 

Entendemos com estes resultados o quanto difícil tem sido a 

comunicação entre professores e alunos surdos. Que muitos dos ambientes 

utilizados não garantem uma comunicação de qualidade. Cabe ressaltar que no 

discurso das professoras que participam da inclusão, esse modelo escolar favorece 

a integração do surdo com os ouvintes, no entanto, a falta de interação do surdo 

com colegas e professores, onde acontece a discriminação e preconceito.  

Segundo Sá (2006) nos estudos surdos, não se utiliza a expressão 

“deficiente auditivo” numa tentativa de recitar o conceito de surdez, visto que esta 

expressão é a utilizada, com preferência, no contexto médico-clínico, enquanto que 

o termo “Surdo” está mais afeito ao marco sociocultural da surdez. Nestes Estudos 

se enfatiza a diferença, e não a deficiência, porque “cremos que é nela que se 

baseia a essência psicossocial da surdez: ele (o Surdo) não é diferente unicamente 

porque não ouve, mas porque desenvolve potencialidades psicoculturais diferentes 

das dos ouvintes” (BEHARES, 2000, p.2). Continuando a entrevista a professora 

relata sobre a apresentação das coordenações: 

 

P13 - [...] então de acordo com a secretaria do estado de educação, 
secretaria de educação do estado do Paraná é se você entrar lá no 
site da secretaria você vai verificar que a duas coordenações, uma 
coordenadora para os deficientes auditivos e a outra coordenadora 
para os surdos então o que é que eles de que maneira eles veem 
esse aluno né que faz parte dessa nossa demanda o aluno deficiente 
auditivo é só que assim se ele não faz o uso da Libras se ele não 
tem a Libras como língua materna ele é considerado como deficiente 
auditivo, porque é não importa-se  se o aluno surdo  use aparelho 
auditivo e ele tem aprendido  com a fonoaudióloga né a fala a 
oralidade, então não importa se ele usa aparelho se ele ouve se ele 
tem algum  resíduo auditivo se ele tem algum ganho auditivo com 
esse aparelho [...] 
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Lacerda (2000), falando do campo da fonoaudiologia, discute a prática 

pedagógica mediada (também) pela língua de sinais. Ela assume a língua de sinais 

como fundamental para a educação dos surdos, bem como limitado nas interações 

em sala de aula.  

 

P13 - [...] o que importa e ele compreender perfeitamente claramente 
a fala humana ou aquele que necessita da libras eles terão a mesma 
dificuldade em sala de aula em que sentido  é no sentido  de 
metodologia  apropriadas a esse aluno ele necessita de pistas 
visuais ele necessita de material visual pra que ele consiga 
compreender não só a fala sabe então  é não importa que eu tenha 
que  eu use que eu tenha perda auditiva severa e que use aparelho e 
que consiga ouvir  e discriminar  o som da fala humana  né é eu não 
consigo enganar a minha orelha  quando eu coloco aparelho auditivo 
haverá uma amplificação sonora mas o meu cérebro ele vai continuar 
aprendendo pelo lóbulo occipital que a informação  me vêm pelos 
olhos e não pelo lóbulo temporal que é onde eu capto som , sabe 
então é há uma divergência muito grande [...]  

 

Muitos professores ainda veem, com certa restrição o interprete em sala 

de aula, entendem que este profissional possa interferir em sua metodologia. Pelo 

contrário, o intérprete se utilizando de um plano de aula do professor 

antecipadamente conseguira realizar um trabalho mais próximo de seu aluno surdo. 

 

P12 - [...] sobre isso  porque os professores acham que o aluno com 
perda auditiva usa aparelho auditivo eles está em sala de aula  então 
ele pode ser tratado como os outros que o processo de inclusão 
muitos entendem dessa maneira né ele  é considerado aluno ouvinte, 
mas na verdade não é na verdade é necessário uma flexibilização 
curricular para esses alunos também e essa divergência  é porque lá 
na sala regular  ele é visto como  ouvinte porque uso o aparelho de 
repente até o fim  nossa que benção  porque a voz do professor vai 
cair direto na orelha desse aluno e impede outros ruídos sonoros 
então ele vai prestar mais atenção no professor  e aqui ele é tratado 
como um surdo então essa identidade se perde no caminho [...] 

 

 

 

 

 

 

E2 (Abreviatura utilizada para entrevistador)  
P13 (Abreviatura utilizada para o entrevistado nº1) 
P24 (Abreviatura utilizada para o entrevistado nº 2) 
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A  educação  inclusiva  é  um  movimento  que  compreende a  educação  

como  um  direito humano  fundamental  e  base  para  uma  sociedade  mais  justa  

e  solidária. É uma conquista que exige muito estudo,  trabalho  e  dedicação  de  

todos  os  envolvidos no  processo:  aluno  surdo  e  ouvinte, família,  professores,  

fonoaudiólogos,  psicólogos,  assistentes  sociais  e  demais  elementos  da escola. 

Em relação à aprendizagem dos alunos surdos, as professoras alegavam 

o caráter de normalidade, apesar de ser mais lenta. As professoras relacionaram as 

dificuldades de aprendizagem à falta de linguagem. Contudo é percebido que a 

ausência de uma língua comum entre os surdos e os outros sujeitos da escola tem 

contribuído para o surgimento de muitos outros problemas. Continuando com as 

entrevistas: 

 

E2 - Em relação ao aluno surdo: idade, gênero, raça, como se 
comunica, frequenta sala de recursos multifuncionais? 
P13 – [...] então não importa mesmo de gênero de nada disso não ele 
está matriculado no ensino regular tendo a sua solicitação da equipe 
pedagógico de professores para o núcleo eles encaminham para nós 
[...] para que eles não têm ou não continuem em processo de 
fracasso acadêmico e o núcleo encaminha para nós para avaliação e 
matricula [...] ele chega aqui com a audiometria [...] e nós vamos  
fazer uma avaliação tanto com a língua portuguesa como na língua 
de sinais a de  libras para saber o conhecimento que ele tem e nós 
entramos em contato com a escola, pela escola eles passam a 
informação das dificuldades acadêmicas desse alunos e pelas 
observações e avaliações que temos aqui nos elaboram um plano de 
ação para cada um então cada aluno é atendido de maneira diferente 
[...] muitos não frequentam ne então assim o que acontece esses 
alunos são encaminhados para a sala de recursos partindo das 
solicitações do núcleo o núcleo encaminha esses alunos para nós. 

 

Com relação a segunda professora  entrevistada,  relatou que tem uma 

aluna surda com 18 anos de idade e se comunica através da língua, mas que não 

frequenta a sala de recursos, neste caso ela se faz uso de internet e do próprio 

interpetre para sanar suas dúvidas. Outro questionamento foi sobre sua experiência 

de trabalho com alunos com Necessidade Educacionais Especiais (NEE) e com 

alunos surdos:  

 

P24 - [...] os alunos surdos sempre são muito inteligentes e 
interessados a apreender sempre mais [...] a aluna participa das 
aulas com o interprete, porém não tem atividades adaptadas [...] a 
aluna possui um desempenho bom, pois procura métodos e apoio 
para realizar suas tarefas. 



 35 

 Em muitas situações, os surdos procuram os intérpretes fora do horário 

escolar para aprimorar os conhecimentos.  

 O processo de inclusão do aluno surdo vem sendo acompanhado por 

professores e profissionais que conhecem a língua de sinais e as condições 

bilíngües do surdo, quando a escola dispõe deste profissional, no entanto, quanto a 

sala de recursos se faz pouco uso ou apenas em casos individais. Porquê faltam os 

alunos surdos, pois muitas vezes o encaminhamento para a escola é burocrático e 

lento, o que impede o atendimento adequado em tempo hábil. Em muitas situações, 

os surdos procuram os intérpretes fora do horário escolar para aprimorar os 

conhecimentos.  

 Temos que ter o cuidado de não submeter as pessoas à nossa 

singularidade como foram expostas as pessoas surdas durante muitos anos, 

consideradas incapazes; a sociedade, sem dar chance a essas pessoas de 

mostrarem suas possibilidades, sempre se direcionou ao quesito da ausência e 

desprezando aquilo que lhes era mais abastado na sua presença. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo aqui apresentado se propõe a estender as discussões em 

relação à inclusão de alunos surdos no ensino regular, tendo como ponto de partida 

as informações coletadas nas entrevistas com duas professoras de classes 

inclusivas em uma escola da rede pública no estado do Paraná.  

Buscando cooperar para essa discussão, este trabalho preocupou-se em 

focalizar as percepções dos professores sobre a Política Educacional de Inclusão de 

surdos e como isto se reflete em sua prática, nas relações e aprendizagens do aluno 

surdo. Em resumo, compreende-se que, a inclusão de surdos não tem sido mais do 

que dividir a sala com ouvintes. E que no processo de inclusão cabe à escola se 

amoldar-se às condições dos alunos e não os alunos se adaptarem ao modelo da 

escola.  

Reconhecer a diferença linguística do aluno surdo é essencial para que o 

seu processo avaliativo ocorra nas mesmas condições que para os demais alunos. 

Quando os profissionais da educação desconhecem as implicações acerca da 

surdez, esse fator compromete o ensino, a aprendizagem e as possibilidades 

avaliativas. Como resposta a esses desafios, os professores necessitam de uma 

formação e informações sobre o que é a surdez e o que ela demanda em função da 

educação dos alunos surdos (FERNANDES, 2007). 

De acordo com o que foi apresentado, pode-se concluir que a inclusão 

escolar não tem favorecido a aprendizagem dos surdos inseridos na escola regular. 

Deve-se abrir espaço para que os surdos participem na construção e decisões 

políticas referente à sua educação. As marcas de domínio de uma língua sobre a 

outra devem ser abolidas, a partir do momento em que todos os envolvidos nesse 

processo tenham consciência da acuidade às diferenças, sobretudo as linguísticas, 

buscando através de um trabalho conjunto entre profissionais surdos e ouvintes, 

uma prática com novas maneiras e novas concepções sobre educar e incluir. 

Abranger nesse estudo que a inclusão admite romper paradigmas antes 

sustentados no conservadorismo da sociedade de então e que as opções de 

inclusão social são vastas se respeitada como acesso, participação e aprendizagem  

para os surdos ou ouvintes que juntos participam da construção de uma nova cultura 

onde há significativa valorização das diferenças. Diferenças essas indissociáveis à 

equidade, pois é um conjunto indispensável para acolher a todos em qualquer 
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ambiente.  

Segundo Bortoleto, Rodrigues e Palamin (2002/2003), a inclusão do surdo 

na escola deve garantir sua permanência no sistema educacional regular com 

igualdade de oportunidades, bem como, ensino de qualidade.  

Enquanto a pessoa surda não puder se amoldar adequadamente da 

cultura surda e da cultura ouvinte, isso denotando não só exercer de modo pleno 

seus direitos de cidadão, mas poder circular livremente por todas as instâncias 

sociais, o que inclui necessariamente a língua escrita e a tradição literária, ele 

continuará a ser tutelado por alguém ou por alguma instituição.  

Educar uma classe em que todos aprendam, reafirma a necessidade  de  

promover  circunstâncias  de  aprendizagem  que  aperfeiçoem  uma  rede com 

diversidade de conhecimentos, cujos líderes expressem diferentes possibilidades de 

interpretação e de entendimento de um grupo de pessoas que agem 

cooperativamente. 
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APÊNDICE A 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

  

 
  

 Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado (a) 
e/ou participar na pesquisa de campo referente ao Trabalho de Conclusão de Curso 
intitulado(a)__________________________________________________________
desenvolvida (o) pelo discente_______________________________, do Curso, 
estando matriculado nesta instituição 
denominada_____________________________, sob matrícula nº 
______________________. Fui informado (a), ainda, de que a pesquisa é 
coordenada /orientada _____________________________.  

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber 
qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de 
colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui informado (a) dos objetivos estritamente 
acadêmicos do estudo, que, em linhas gerais é: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Procedimentos da Pesquisa  

Se concordar em fazer parte desta pesquisa, sua participação será responder a uma 

entrevista, aplicado (a) pelos pesquisadores, por ocasião agendada por você.  

Riscos e desconfortos  

Ao responder as perguntas, você poderá ter desconforto pelo tempo que gastará, ou 

sentir algum tipo de constrangimento pelo conteúdo da pergunta. Caso isso 

aconteça, avise ao entrevistador que irá imediatamente interromper o procedimento.  

Benefícios  

As informações coletadas poderão ser importantes para o maior conhecimento da 

educação de surdos e uso da língua e sinais. Isso trará benefícios para a 

comunidade de surdos que você faz parte.  

Custos / Reembolso  

Você não terá nenhum gasto e não será cobrada pela sua participação no estudo. 

Além disso, não receberá nenhum pagamento pela sua participação.  

Caráter confidencial dos registros  

Algumas informações obtidas a partir da participação nesse estudo não poderão ser 

mantidas estritamente confidenciais (em segredo), porém quando o material do seu 

registro for utilizado, seja para propósitos de publicação científica ou educativa, sua 

identidade será preservada, ou seja, você não será identificado (a) de forma alguma.  

Para obter informações adicionais  

Pesquisador responsável: _____________________________ - telefone: () 

_____________.  

Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de: entrevista 
semiestruturada e roteiro pronto. A ser gravada a partir da assinatura desta 
autorização. O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pelo (a) 
pesquisador (a) e/ou seu (s) orientador (es) / coordenador (es).  Fui ainda informado 
(a) de que posso me retirar desse (a) estudo / pesquisa programa a qualquer 
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momento, sem prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou 
constrangimentos.   

Li, ou alguém leu para mim, as informações deste documento antes de 
assinar esse termo de consentimento. Declaro que tive tempo suficiente para 
entender as informações acima. Declaro também que toda linguagem utilizada na 
descrição desse estudo de pesquisa foi satisfatoriamente explicada e que recebi 
resposta para todas as minhas dúvidas. Confirmo também que recebi uma cópia 
deste formulário de consentimento. Compreendo que sou livre para me retirar do 
estudo em qualquer momento sem perda de benefícios ou qualquer outra 
penalidade. 

 Dou o meu consentimento de livre e espontânea vontade e sem reservas 
para participar desse estudo. 

 

  

Londrina, ____ de _________________ de 20___. 
  

 
Assinatura do (a) participante: ______________________________  
  

  

Assinatura do (a) pesquisador (a): ___________________________ 

  

  

Assinatura do (a) testemunha (a): ____________________________ 
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APÊNDICE B 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O PROFESSOR 

 

 Nome, Disciplina(s) que leciona. 

 Área e Instituição de formação. 

 Formação inicial/continuada. 

 Há quantos anos leciona?  

 Você trabalha em mais de uma escola? Quantas? 

 Quantos alunos tem em sua sala de aula nesta escola? 

 Tem alunos com NEE? Que tipo de NEE possuem? 

 Em relação ao aluno surdo: idade, gênero, raça, como se comunica, frequenta 

sala de recursos multifuncionais? 

 Possui intérprete de sinais? 

 Fale sobre sua experiência de trabalho com alunos com NEE e com alunos 

surdos. 

 Fale sobre o trabalho pedagógico com o aluno surdo: planejamento e método 

de ensino, processo avaliativo, participação em atividades curriculares e 

extra-curricualres na escola. 

 Fale sobre a interação do aluno surdo com os colegas, com outros 

professores e profissionais da escola. 

 Fale sobre o desempenho escolar do aluno surdo. 

 Fale sobre sua relação com o professor da sala de recursos multifuncionais 

(caso o aluno frequente) e com o intérprete de sinais: possuem horário para 

planejamento conjunto; recebe orientações de como trabalhar e/ou se 

comunicar com o aluno surdo. 

 

 

 

 

 

 

 
 


