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Introdução  

 

A discussão a respeito da educação inclusiva tem suscitado inquietações no que 

diz respeito à posição da escola e principalmente dos professores, no que tange ao seu 

nível de capacitação para o trabalho a ser desenvolvido com alunos surdos na rede 

regular de ensino. 

 Partindo deste pressuposto, o tema abordado para a realização desta pesquisa é: 

“O aluno surdo no contexto do Ensino Médio”.  Por meio desta, pretende-se averiguar 

se o processo de aprendizagem do aluno surdo vem ocorrendo de forma satisfatória no 

contexto do ensino regular, atendendo as orientações das políticas públicas inclusivas.   

O interesse pelo tema partiu da curiosidade em aprofundarmos o que está sendo 

estudado no curso de graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia no que se refere 

às politicas públicas que ampara os alunos surdos, que de acordo com o Decreto nº 

5.626, de 22 de Dezembro de 2005, disposto no capítulo II, artigo 3°, estabelece que a 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) deve ser inserida como disciplina curricular 

obrigatória nos cursos de formação de professores, e nos cursos de Fonoaudiologia, 

destacando a importância dessa disciplina não apenas no curso de Pedagogia, como nos 
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demais cursos de formação de professores, pois por meio dessa aprendizagem, firma-se 

o reconhecimento da inclusão da pessoa com necessidade auditiva, tanto no ambiente 

escolar quanto na sociedade.  

Diante disto, questiona-se: “Qual a percepção dos professores, intérpretes de 

língua de sinais e dos próprios alunos sobre a inclusão do aluno surdo no contexto do 

Ensino Médio?”. Para tanto, fez-se necessário para o desenvolvimento da pesquisa, a 

realização de entrevista com os alunos surdos, bem como, a aplicação de questionários 

destinados a professores, diretores, intérpretes de Língua de Sinais, e com os alunos 

ouvintes, dos municípios de Assaí e Ibiporã. 

Orientada pelos moldes da pesquisa qualitativa, esta investigação baseia-se na 

experiência de vida cotidiana de todos os envolvidos, bem como, na riqueza de 

subsídios teóricos, dos quais as pesquisadoras passam a ter, decorrente do contato direto 

com a situação e a realidade a ser investigada.   

Desta forma, o presente artigo teve como objetivo geral compreender como tem 

ocorrido o processo de inclusão do aluno surdo no contexto do Ensino Médio, na 

percepção dos professores, do diretor, dos intérpretes de Língua de Sinais e dos próprios 

alunos. 

Entre os objetivos específicos buscou-se: identificar as dificuldades encontradas 

pelos professores no desenvolvimento de seu trabalho com o aluno surdo; levantar 

como os professores e intérprete de Língua de Sinais têm sido capacitados para o 

atendimento das necessidades especiais do aluno surdo; apontar as dificuldades 

encontradas pelo aluno surdo em seu processo de aprendizagem e sua visão quanto à 

inclusão no seu meio ouvinte; verificar como é o relacionamento entre o aluno surdo 

com os professores, intérprete de Língua de Sinais e colegas ouvintes; investigar se os 

professores das diferentes disciplinas adotam estratégias de ensino diferenciadas 

visando à aprendizagem do aluno surdo; verificar o conhecimento e percepção dos 

diretores sobre a educação de alunos surdos, a partir das políticas públicas existentes; 

bem como, levantar a percepção dos alunos ouvintes sobre a inclusão do aluno surdo. A 

metodologia utilizada para alcançar tais objetivos baseia-se na pesquisa bibliográfica 

bem como, pesquisa de campo, decorrente de entrevistas e questionários aplicados a 

todos os envolvidos. 

O artigo encontra-se estruturado sob as bases da Educação Inclusiva e a 

Legislação vigente, um breve panorama sobre o histórico do surdo, o atendimento 



educacional especializado, finalizando com resultados obtidos por meio da pesquisa de 

campo, decorrente de entrevistas e questionários aplicados às partes envolvidas.  

 

 

Educação inclusiva: políticas educacionais no Brasil 

 

A educação inclusiva vem sido discutida nos últimos anos com bastante 

frequência no âmbito escolar, e são inúmeras leis que legalizam esses direitos, porém, 

destacaremos como principais a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, a Lei n° 

10.436, de 24 de Abril de 2002, o Decreto n° 5.626, de 22 de Dezembro de 2005 e a 

Declaração de Salamanca. 

Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o art. 205 prevê que 

a educação passa a ser direito de todos e dever do Estado e da família, a qual deverá ser 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, com o objetivo de visar o 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. Complementando no o art. 208, sendo dever do Estado à 

garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino. 

Em conformidade com a Lei n° 8.069, de 13 de Julho de 1990, a qual dispõe 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA assegura a toda criança e ao 

adolescente o direito à educação, sendo este dever do Estado assegurar-lhes o ensino 

fundamental, obrigatório e gratuito, bem como progressiva extensão da obrigatoriedade 

e gratuidade ao ensino médio, ofertando atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 

Segundo disposto nos seguintes artigos:  

  

Art. 4°- É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 

do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
 Art. 5°- Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 
omissão, aos seus direitos fundamentais. 

 



No que se refere ao direito à profissionalização e à proteção no trabalho, o art. 

60 vem dizer que é proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, 

salvo na condição de aprendiz, destacando em seu art. 66 que ao adolescente portador 

de deficiência é assegurado o trabalho protegido. 

Outro importante documento que respalda a educação inclusiva é a Declaração 

de Salamanca (UNESCO, 1994), que estabelece as linhas de ação para atendimento às 

necessidades educacionais especiais, nela reafirma-se o compromisso com a Educação 

para Todos, ressaltando que: “toda criança tem direito fundamental à educação, e a ela 

deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem”, 

bem como que “toda criança possui características, interesses, habilidades e 

necessidades de aprendizagem que são únicas”. Desta forma, considera-se que nenhuma 

criança é igual a outra, todas tem direito a educação independente de suas necessidades, 

as escolas devem acomodar a todas. Além de enfatizar que ao aluno com necessidades 

especiais deve ser oferecido o acesso a escola regular desde que esta supra suas 

exigências.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, LDB 9394/96, 

dispõe no capítulo V, Da Educação Especial, sobre: 

 

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta 
Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 
portadores de necessidades especiais. 

 

 

Desta forma, a Lei assegura que a oferta da educação especial tem seu início 

durante a etapa da Educação Infantil, disponibilizando apoio especializado na rede 

regular, sendo este realizado em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, 

em função das condições específicas dos alunos, não forem possível a sua integração 

nas classes comuns de ensino regular. Para tanto, os sistemas de ensino devem dispor de 

uma organização específica para atender às necessidades especiais desses educandos, no 

qual o currículo, métodos, técnicas e recursos educativos são fundamentais para que se 

atinjam os objetivos. Destaca ainda, a importância da capacitação adequada dos 

professores, tendo estes formações em nível médio ou superior, para atendimento 

especializado, sobretudo a capacitação dos mesmos, para atuação no ensino regular, 

para que haja a integração desses alunos em classes comuns. 



A Lei n° 10.436, de 24 de Abril de 2002, dispõe sobre a Língua Brasileira de 

Sinais – LIBRAS, sendo esta reconhecida como meio legal de comunicação e 

expressão. Ainda no art. 1°, parágrafo único, discorre que:  

 

Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de 
comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza 
visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema 
linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades 

de pessoas surdas do Brasil.  

 

 

Portanto, por meio desta lei fica estabelecido que a LIBRAS, diferente do que 

muitas pessoas pensam, é capaz de transmitir qualquer conceito ao aluno surdo, sendo 

ele concreto ou abstrato, ou seja, permite a compreensão desde aquilo que é 

visivelmente perceptível, até sentimentos e emoções. Com o reconhecimento da 

LIBRAS como língua, o surdo passa a ter oportunidades utilizando-se de sua cultura 

própria, firmando ainda mais sua identidade. 

Segundo o Decreto nº 5.626, de 22 de Dezembro de 2005, disposto no capítulo 

II, artigo 3°, estabelece que:  

A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) deve ser inserida como 
disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores 

para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos 
cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e 
privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (BRASIL, 2005).  

 

 

Neste contexto, sendo inserida como disciplina curricular obrigatória, a LIBRAS 

ganha espaço constituindo-se como via de reconhecimento dos sujeitos surdos, 

refletindo sua participação e contribuição na sociedade. 

 

 

Um breve panorama histórico do papel do surdo na sociedade e na educação 

 

Na antiguidade, as pessoas que nasciam com algum tipo de deficiência, sendo 

ela física ou mental, eram excluídas da sociedade e sacrificadas, estes sacrifícios 

aconteciam por meio de leis que obrigavam os pais e familiares a tomarem tal atitude. Já 

a idade Média, foi o período no qual religião e educação eram consideradas intrínsecas 

e, neste contexto, o surdo ainda era privado de seus direitos religiosos, civis e 



educacionais. Nesse período, não havia tratamento ou apoio disponibilizados aos 

surdos.  

Em 1880 realizou-se o Congresso de Milão na Itália, sendo este, considerado um 

marco histórico no processo de educação dos surdos, porque trouxe inúmeras mudanças 

a respeito da surdez e das metodologias de comunicação utilizadas mundialmente. Em 

relação ao que se estabeleceu neste congresso vale destacar que de acordo com POKER 

(2008, p. 187): 

O oralismo consiste em fazer com que a criança receba a linguagem 
oral através da leitura orofacial e a amplificação sonora, enquanto se 

expressa através da fala. Gestos, Línguas de Sinais e alfabeto digital 
são expressamente proibidos. 

 

 
Destarte, neste Congresso ficou estabelecida a proibição da Língua de Sinais, a 

visão tida do surdo era de um deficiente auditivo, os médicos os tratavam segundo uma 

visão clínica-terapêutica, com o intuito de tratamento para que o surdo se tornasse 

ouvinte e falasse, considerando ainda que este só se desenvolveria a partir do momento 

em que aprendesse a falar, daí ênfase dada a linguagem oral, pois esta passa a ser 

prioridade na educação desses sujeitos. Assim, o referencial assumido nas escolas do 

mundo todo, a partir do Congresso, passou a ser o Oralismo.  

Cem anos se passaram e apesar da proibição sofrida pela língua de sinais, 

começaram a aparecer alguns indícios de estudo e preocupação com essa língua. Surge a 

filosofia da Comunicação Total, que de acordo com Poker (2008, p. 191) 

 

Essa filosofia se preocupa também com a aprendizagem da língua oral 
pela criança surda, mas acredita que os aspectos cognitivos, 
emocionais e sociais não devem ser deixados de lado, somente por 
causa da aprendizagem da língua oral. Defende, assim, a utilização de 
qualquer recurso espaço-visual como facilitador da comunicação.  

 

 
Em que se pese, a Comunicação Total, comungava da ideia de que toda forma de 

comunicação é válida para a aprendizagem e desenvolvimento do surdo, ou seja, o 

surdo poderia se expressar com sinais, imagens, desenhos etc., utilizando-se como 

forma de comunicação tanto modelos auditivos, manuais quanto orais, o que 

possibilitava uma comunicação acessível entre ele e o meio ouvinte, porém com 

algumas dificuldades de compreensão, pois ao se permitir toda e qualquer forma de 

comunicação, os sinais podem ter variações, fazendo com que determinado sinal 



signifique algo a mim diferente do significado que tem para outra pessoa, uma vez que a 

LIBRAS não é universal e possui variações. 

Por volta de 1960, William Stokoe (1919-2000), provou que a Língua de Sinais 

poderia realmente ser apreciada como tal. Conforme Poker (2008, p.182), “Stokoe 

publicou um artigo demonstrando que a Língua de Sinais se constituía em uma língua 

com as mesmas características das línguas orais”. À medida com que pesquisava sobre o 

assunto, enfatizava que como qualquer outra língua, a de sinais é complexa, com 

gramática e sintaxe independentes. Ele confirmou que a língua de sinais possuía valor 

lingüístico, cumpria com todas as funções de língua e que por meio dela era possível 

demonstrar e expressar qualquer coisa, desde o concreto ao abstrato. 

Em 1977, no Rio de Janeiro, surge a Federação Nacional de Educação e 

Integração dos Deficientes Auditivos (FENEIDA), uma instituição composta por 

profissionais ouvintes que procuravam a reabilitação dos deficientes auditivos. Mais 

tarde a FENEIDA é reestruturada e se transforma em Federação Nacional de Educação e 

Integração dos Surdos (FENEIS). A FENEIS é uma instituição filantrópica, sem fins 

lucrativos, que divulga a Língua brasileira de sinais, tem como finalidade defender e 

lutar pelos direitos de toda a Comunidade Surda Brasileira, realizando trabalhos 

assistenciais, educacionais e culturais para os envolvidos nessas comunidades.  

Neste contexto, outra filosofia ganha destaque na educação dos surdos é o 

Bilinguismo, de acordo com Poker (2008, p.194), “Para os bilinguistas, os surdos 

formam uma comunidade, com cultura e língua próprias, tendo assim, uma forma 

peculiar de pensar e agir que devem ser respeitadas”. 

Contrário às concepções anteriores, o Bilinguismo vê o surdo como diferente 

linguístico, sendo este capaz de pensar, agir, refletir, conviver em sociedade como 

qualquer outra pessoa, independente do grau de surdez que possa ter. A principal 

característica dessa filosofia, é que o surdo tenha como primeira língua, a língua de 

sinais e a segunda língua, o idioma de seu país, no caso do Brasil seria o português, 

sendo este na modalidade escrita. 

Partindo deste princípio, a partir do momento que se reconhece a importância de 

um convívio bilíngue, reconhece-se também que o surdo mesmo sendo privado em um 

dos seus sentidos, possui cultura e identidade própria, que deve ser respeitado e 

garantido todos os seus direitos, bem como deveres enquanto cidadão. 

Em 2006, inicia-se o primeiro curso universitário de licenciatura em 

Letras/Libras na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis e tempo 



depois o primeiro curso também de Letras/Libras, mas na modalidade bacharelado, 

também na cidade de Florianópolis. Hoje, após a aceitação e inúmeras conquistas 

alcançadas pela comunidade surda, muito ainda se tem estudado a respeito da mesma, 

profissionais e envolvidos nessa temática buscam cada vez mais ganhos e conquistas 

para essa comunidade que se firma e fortifica a cada dia.  

 

 

Atendimento especializado para a educação de alunos surdos  

 

De acordo com as leis específicas já apresentadas, é direito da pessoa com 

deficiência ter um ensino especializado e que garanta seu pleno desenvolvimento.  

Desta maneira, a Secretaria de Educação deve disponibilizar serviços de atendimento 

especializados para esses alunos, sendo estes apresentados a seguir.    

 Ensino Itinerante, segundo Polidoro (2008, p. 27): “o apoio do ensino itinerante 

consiste em um suporte extensivo, sem tempo limitado”. Assim, o serviço prestado se 

dá por um professor licenciado em Pedagogia com especialização na educação dos 

surdos. Este profissional faz visitas constantes e regulares, uma ou duas vezes por 

semana, nas escolas auxiliando na comunicação entre professor e aluno. A visita dura 

até duas horas, no máximo. Normalmente esse serviço é prestado quando não se tem 

alunos suficientes para a formação de uma sala de recursos ou um professor 

permanente.   

Da mesma forma que o Ensino Itinerante, a Sala de Recursos é um espaço 

utilizado para o atendimento especializado dos alunos surdos. Neste ambiente esses 

alunos são avaliados em termos de adaptação assim como o recebimento de 

complementos curriculares. Esses atendimentos ocorrem em contra turno, não tem um 

tempo limitado, porém a carga horária é de, no máximo, duas horas. O objetivo dessa 

sala é complementar os conteúdos trabalhados em sala de aula facilitando o acesso às 

disciplinas do ensino comum e favorecer a convivência entre outros alunos.  

A Sala de Recursos Multifuncionais tem como característica um espaço 

equipado com diferentes materiais de apoio pedagógico, no qual visa atender qualquer 

tipo de necessidade educacional especial, sendo com casos de alunos deficientes, com 

déficit de atenção, altas habilidades, enfim qualquer necessidade especial. 

De acordo com Polidoro (2008, p.30): 

 



O perfil dos professores para trabalharem na sala de recursos 
multifuncionais é o mesmo exigido para sala de recursos, lembrando 
que o professor para atuar com alunos surdos deve ser 
preferencialmente bilíngue. 

 

 
Afina-se a essa concepção, a importância da qualificação do professor, uma vez 

que esta se torna necessária no cotidiano escolar, o qual se apresenta diversas realidades, 

e que precisam estar preparados para o atendimento de um aluno surdo, por exemplo, 

em que uma formação bilíngue enquanto professor faz toda diferença no processo de 

ensino aprendizagem do aluno surdo no ensino regular.  

 Segundo Polidoro (2008, p. 30) “a classe especial geralmente é instalada em 

escola comum, agrupando os alunos conforme suas necessidades e tendo 

acompanhamento especializado”. Desta maneira, os alunos com necessidades especiais 

no ensino regular, frequentam a classe especial no período em que foram matriculados, 

tendo apoio especializado durante o tempo em que ficam na escola, diferente de uma 

sala de recurso, o qual o aluno passa a frequentar no período oposto das aulas.  

A Escola Especial é um lugar específico de atendimento aos alunos com 

necessidades especiais. Esse atendimento disponibilizado por estas escolas, pode se dar 

de modo que atenda a várias necessidades juntas ou até mesmo agrupar certas 

necessidades específicas.  

 

A Educação Especial não é um subsistema, mas sim um conjunto de 
recursos que devem ser organizados e disponibilizados nas unidades 
escolares aos alunos que necessitam de apoio diferenciado 
(POLIDORO, 2008, p. 30)  

 

  

O Intérprete de LIBRAS é o profissional que traduz e interpreta aquilo que se 

faz em LIBRAS para o Português, assim como o que é dito em Português para a 

LIBRAS, sendo ele, um mediador da comunicação entre surdos e ouvintes. Todas as 

atividades desses profissionais são regulamentadas por um Código de Ética, no qual 

estabelece dentre outras características, que seja mantido o sigilo quanto a informações 

confiadas a ele, deve ser imparcial, não acrescentando opiniões próprias no momento de 

sua atuação, a menos que seja solicitado para tal, modo de vestir-se e comportar-se, e 

também ser fiel em suas interpretações.  

De acordo com Polidoro (2008, p. 32): “na rede regular de ensino, o modelo 

seria garantir a presença de tradutores e intérpretes de Libras-Língua Portuguesa, 



propiciando a informação escolar em língua de sinais”, assim ao aluno surdo seria 

garantido seu direito a educação, e consequentemente melhoraria seu desenvolvimento 

educacional.  

 

 

O aluno surdo no contexto do ensino médio: análise da realidade pesquisada 

 

A pesquisa de campo teve como participantes, 13 professores, 2 diretores, 2 

Intérpretes de Língua de Sinais que atuam no Ensino Médio, bem como  34 alunos 

ouvintes e 2 alunos surdos, matriculados na respectiva etapa da educação básica em 

duas instituições públicas ofertados em dois municípios do Norte do Paraná. A coleta de 

dados, bem como a autorização e termos de consentimento, para a realização desta 

pesquisa, aconteceram no período de 11/06/2012 à 16/10/2012, o qual foi utilizado 

quatro tipos de questionários e entrevistas. A seguir apresentamos os resultados 

considerados mais significativos das respostas dadas pelos participantes nos 

questionários aplicados.  

Após tabulação dos questionários respondidos, inicialmente verificamos que 

dos professores participantes 5 eram do sexo masculino e 8 do sexo feminino, entre 6 a 

20 anos de tempo de profissão, com formação inicial em cursos de Química, Artes, 

Sociologia, Geografia, História, Física, Matemática, Filosofia, Biologia e Educação 

Física, sendo que a maioria possui pós-graduação na sua área.  

Em relação a cursos específicos para trabalhar com aluno surdo, 11 professores 

afirmaram que não possuem, sendo assim, não têm conhecimento aprofundado da 

Língua de Sinais, e apenas 2 destacam que fizeram pós em Educação Especial. Quanto à 

questão da oferta de cursos de capacitação disponibilizados pelo Estado, os professores 

alegam que não há investimento nesta área, porém, a presença do intérprete faz-se 

fundamental no ambiente escolar, uma vez que este é direito do aluno surdo, sendo 

assegurado pela legislação. Entretanto, não avaliam como satisfatório a aprendizagem 

do aluno surdo, já que o intérprete caracteriza-se como mediador da relação professor/ 

aluno, e não propriamente aquele que está apto para ensinar. 

 Diante da questão: Qual (is) metodologias (as) você utiliza para ensinar na 

disciplina em que atua? Evidenciamos certo descaso quanto à necessidade especial 

desse aluno, na medida em que 9 professores afirmam que suas aulas são ministradas de 

maneira tradicional, expositivas, desenhos e anotações no quadro, não utilizando de 



nenhum recurso diferenciado. Quando apenas 4 professores utilizam-se de imagens ou 

explicação oral. 

A questão referente: “Você recebe apoio pedagógico (cursos, materiais) da 

instituição de ensino ou mesmo da Secretaria Estadual de Educação para realização de 

seu trabalho com o aluno surdo”? Evidenciamos que todos responderam que não, que o 

único apoio que recebem, seria o intérprete de Libras, e quando participam de algum 

evento direcionado a inclusão, este se dá de maneira superficial, pois abrange várias 

modalidades e acaba não surtindo efeito para sua prática pedagógica.  

Quando questionados sobre o processo de inclusão na sua prática, todos 

comungaram nas respostas quanto à importância da presença do intérprete, bem como a 

necessidade de uma infraestrutura e capacitação, destaca-se a seguinte resposta de um 

dos professores: “ruim, não consigo, por falta de material e conhecimento, propor 

atividades para a realidade desse aluno”. Os comentários realizados pelos professores 

também evidenciam a necessidade de qualificação ofertada pelo Estado para o 

atendimento do aluno surdo. Vejamos alguns exemplos:  

 

“Acredito ser bom para o aluno à inclusão, pode se relacionar com os 
demais e até serve para a valorização do aspecto humano. Mas não 
concordo devido à falta de preparação e de um ambiente adequado” 
(Professor de História). 
“Acho que quando é colocado um aluno com deficiência os 
professores da turma deveriam estar cientes e ter em mãos materiais e 

metodologias de ensino para estes alunos, o que não é passado” 
(Professor de Artes).  

 

 
Quanto aos questionários destinados aos diretores sendo um do sexo masculino 

e outro do sexo feminino com idade entre 31 a 50 anos, podemos evidenciar que quanto 

à relação com os alunos surdos, um deles relata que há dificuldade na comunicação, 

uma vez que não possui curso ou entendimento básico da Libras, já o outro alegou ter 

conhecimento da língua de sinais, facilitando assim essa relação. 

Quanto às políticas públicas desenvolvidas pelo governo do Estado do Paraná e 

implementadas pela SEED, um dos diretores afirma que os alunos contam com a 

presença do intérprete tanto na sala de aula, quanto em projetos desenvolvidos no 

contraturno, especificamente na sala de recurso, já o outro diretor ressalta que o Estado 

tem desenvolvido o projeto “Se liga surdo”, o qual se faz estudos de como o surdo 



pensa, para conhecer sua cultura e aprender a lidar com as diferenças, contando também 

com encontros com profissionais da área. 

No que diz respeito à entrevista direcionada aos alunos surdos, identificaremos 

por Surdo 1 - 17 anos, sexo masculino, estuda na instituição há 7 anos. Possui 

conhecimento e é fluente em Libras, estudou no Instituto Londrinense de Educação de 

Surdos - ILES em Londrina, e Surdo 2 - 24 anos- sexo feminino, estuda na instituição 

há 3 anos, não possui conhecimento aprofundado da Libras, já que o processo de 

aquisição desta língua se deu de maneira tardia e fez no Centro de Atendimento 

Especializado na Área de Surdez, no município de Ibiporã - CAESMI.  

              Quanto à frequência nas salas de apoio o Surdo 1 - frequenta o centro 

municipal, mas não é um frequentador assíduo, destaca que não tem preferência entre 

escola regular e sala de apoio, pois nos dois ambientes tem a utilização da Libras. O 

Surdo 2 - frequenta três vezes por semana, tendo em média de duas a três horas de 

atendimento diário, enfatizando que tem preferência por participar das atividades que 

ele oferece, pois acredita ser mais acessível, uma vez que o contato com a Libras, tanto 

por ouvintes ou com outros surdos, é mais presente. 

Ao serem questionados a respeito das disciplinas das quais mais se 

identificavam ou que sentiam maiores dificuldades, o Surdo 1 respondeu que sente mais 

dificuldade nas disciplinas de Filosofia, Física e Português e as que mais gosta são: 

Educação Física, Biologia e Matemática, justifica que utilizam mais imagens. Já o 

Surdo 2 tem dificuldade nas disciplinas de  Português, História e Inglês, e maior 

facilidade com Artes, Matemática e Química. 

Quanto à comunicação com a família, o Surdo 1 ressalta que o pai e o irmão 

não sabem Libras, e ambos não gostam, destaca ainda que o pai quer que ele fale, ou 

seja, quer oralizá-lo. Já a mãe faz cursos e tenta se comunicar com o mesmo por meio 

da Libras, porém, o entrevistado destaca que ela tem muita dificuldade em aprender. O 

Surdo 2  ressalta que a aquisição desta língua por parte da família aconteceu por meio 

de curso básico oferecido pelo CAESMI.  

Já em relação aos professores, o Surdo 1 ressalta que não há comunicação, 

porque eles não sabem Libras, e enfatiza que “só falam, utilizam muito a oralização 

como era de 5º a 8º série”. Já o Surdo 2 diz que lhe é dada atenção quando pede 

explicação para os professores, afirma ser correspondido, mesmo estes não se 

comunicando diretamente, fazem o possível para que a aprendizagem aconteça de 

maneira satisfatória e se comunicam por meio da oralidade, escrita ou pelo intérprete.  



Quando solicitado aos alunos que fizessem considerações a respeito de 

melhorias no processo ensino-aprendizagem, o Surdo 1 ressaltou o seguinte: “gostaria 

de mais imagens e mais aulas visuais”, e acrescentou “eu gosto de estudar aqui, aqui é 

bom, mas só tem ouvintes. Se fosse uma escola de surdos seria melhor ou os professores 

soubessem Libras”. Deixando clara sua percepção quanto sentir-se incluso ou não.  O 

Surdo 2 faz questão de registrar que uma das coisas que gostaria que fosse realizado 

para melhorar o processo de ensino e aprendizagem seria que houvesse a oferta de curso 

básico de Libras, tanto para os professores quanto para os colegas de classe, bem como 

utilização de materiais adaptados.  

A análise do questionário aplicado para os Interpretes de Língua de Sinais, 

revela que ambos estão na faixa etária entre 31 a 40 anos, um do sexo feminino (1), 

outro do sexo masculino (2). Quando solicitados a respeito da relação entre alunos 

surdos e o meio ouvinte, o intérprete 1 classifica essa relação como boa, justifica que a 

maioria tenta se comunicar com o aluno, mas a relação ainda não é ótima, pois falta 

comunicação em Libras, cita como exemplo o momento do intervalo no qual o aluno 

surdo não participa de todas as conversas. Já o intérprete 2 afirma ser bem restrita, uma 

vez que nem professores e colegas de classe sabem se comunicar com o aluno surdo 

pela língua de sinais, o que se apresenta como uma barreira na comunicação entre eles.  

Assim, no que diz respeito à relação do aluno surdo com os professores, o 

intérprete 1 destaca que, com alguns professores, o aluno surdo tem mais liberdade para 

questionar, e enfatiza: “ele interage quando as aulas são bem preparadas com materiais 

visuais e isso acontece em duas disciplinas apenas”, o intérprete 2 diz que esta se dá de 

forma deficitária, alguns tentam interagir com o aluno, outros preferem o apoio do 

intérprete. 

Quando questionados sobre suas opiniões a respeito da escola regular ser o 

melhor espaço para a escolarização do aluno surdo, o intérprete 1 ressalta que é a favor 

da escola Bilíngue para surdos, a regular não é o melhor espaço e justifica dizendo: 

“para a aprendizagem seria melhor a escola de surdos, onde didática e metodologia são 

próprias para o aluno surdo”. Acrescenta quanto à inclusão desses alunos se estão 

incluídos ou integrados: “Se todos ou a maioria dos professores conhecessem a Língua 

de Sinais, seria melhor para ele se sentir incluso, vejo que essa inclusão é falha, deve 

estar em todos os momentos e não apenas com a presença do intérprete”. Diante da 

mesma pergunta o intérprete 2 afirmou que a escola é realmente o melhor local para 

essa inclusão desde que haja, não apenas a presença do intérprete, mas que os 



professores sejam qualificados para atuar com esta situação, fazendo uso de materiais 

adaptados e metodologias diversificadas para atender as necessidades especiais desses 

alunos, já que as dificuldades mais presentes na aprendizagem seriam a forma de 

comunicação entre os mesmos. 

Vale destacar que, ao serem questionados sobre o trabalho com recursos 

diferenciados para atender alunos que apresentam alguma necessidade educativa 

especial, os outros alunos também são beneficiados em sua aprendizagem, ambos 

concordaram com a afirmativa, o intérprete 1 ressaltou que percebe que quando o 

professor trabalha com recursos visuais facilita o entendimento não só do surdo, mas 

para todos os alunos. Já o intérprete 2 acrescenta que quanto mais recursos se utiliza, 

maior a probabilidade de aprendizagem entre os alunos, o que possibilita a quebra do 

paradigma estabelecido sobre o deficiente, no qual passam a acreditar cada vez mais 

sobre sua capacidade enquanto indivíduo,  conclui com a fala: “quantos alunos já 

chegaram a conversar comigo dizendo que não sabiam que surdos e também outros 

deficientes eram tão inteligentes e perceptivos nas coisas e que aprenderam a respeitar o 

outro por ser diferente”. 

Quanto aos questionários aplicados aos alunos ouvintes com faixa etária entre 

16 a 17 anos, no que se refere ao convívio com os alunos surdos, dos 34  colaboradores 

da pesquisa, apenas 6 afirmaram ter conhecimento superficial da Libras, 2 afirmaram 

que fazem curso, e apenas 8 deles têm contato com outras pessoas surdas, sendo 

conhecidos, familiares ou amigos. 

De todos os colaboradores, apenas 7 contribuíram com observações extras, 

exemplificando algumas dificuldades, ressaltando a importância do professor criar 

estratégias para a aprendizagem do aluno surdo, enfatizando o respeito para com esses 

alunos, bem como, afirmando ser importante a oferta de cursos de Libras, para que a 

comunicação entre eles se estabeleça de maneira eficaz. 

Estes dados confirmam a importância da formação do profissional da educação 

na área de educação especial. Neste caso, na surdez, uma vez que as políticas públicas 

além de garantir uma educação que seja de qualidade para todos, têm incentivado a 

inclusão de pessoas com deficiência em todos os níveis de ensino.  

A análise dos dados revelou resultados negativos quanto à inclusão na rede 

regular de ensino, evidenciando que esta não acontece de fato, já que o Intérprete de 

Língua de Sinais, sozinho não garante uma aprendizagem satisfatória, pois na realidade 



pesquisada, o aluno surdo não está encontrando suporte e atenção que necessita, como 

por exemplo, materiais e estratégias de ensino adaptados. 

 

 

Considerações finais  

 

Sabe-se que o tema inclusão vem sendo cada dia mais discutido e ocupando 

patamares cada vez maiores em debates. A legislação brasileira prevê a inclusão de 

alunos surdos preferencialmente na rede regular de ensino, e a literatura aponta que 

algumas iniciativas já estão sendo adotadas neste sentido como, por exemplo, o 

acompanhamento do Intérprete no contexto escolar, bem como atendimento 

especializado para esses alunos. Porém, ainda há muito a se fazer para que o aluno 

surdo possa sentir-se incluído de fato. 

Como em toda e qualquer comunicação, é preciso ter inter-relação entre as 

pessoas, e na comunicação dos surdos não é diferente, faz-se necessário a presença 

desse relacionamento. Enfatizamos que a audição tem papel importantíssimo na 

comunicação, e torna-se uma grande barreira para os surdos, porém, é esse limite 

imposto, que devemos desmistificar. Os surdos têm uma forma de comunicação própria 

e, como já vimos pela Lei 10.436/2002 que reconhece legalmente a LIBRAS, é por 

meio dela que devemos nos comunicar com esses sujeitos.  

No que se referem à inclusão dos alunos participantes da pesquisa, segundo 

relatos de alguns profissionais que atuam na área da educação, bem como dos próprios 

surdos envolvidos nesse processo, os resultados mostram-se insatisfatórios. Os 

resultados que apresentamos ainda promovem reflexões sobre essa inclusão, isso se dá 

devido à falta de conhecimento da Língua de Sinais por parte não apenas dos alunos e 

professores, mas de toda comunidade escolar, bem como a escassez de capacitação para 

esse atendimento, uma vez que muitas dificuldades ainda estão presentes no ambiente 

escolar, como uma comunicação limitada, o que promove condições diferentes das 

vivenciadas pelos alunos ouvintes, interferindo também na aprendizagem desses alunos.  

Outro dado interessante é a percepção que todos os colaboradores da pesquisa 

revelaram sobre o conhecimento de quão importante é a LIBRAS, para o 

desenvolvimento do aluno surdo, e que os intérpretes mostram ocupar um lugar 

fundamental na prática desta inclusão, pois fazem a mediação da relação entre os surdos 

e o meio ouvinte, porém mesmo com a participação efetiva desses profissionais as 



atividades ainda apresentam-se excludentes não apenas dentro da sala, mas também fora 

dela. Pois, os alunos surdos estão juntos com os ouvintes em um ambiente físico, porém 

não inclusos, pois sua permanência no contexto escolar se dá graças a seus esforços e 

aos profissionais intérpretes.  

Destarte, muito além de incluir o surdo no ambiente escolar, necessário é que 

sua inclusão aconteça também na sociedade, de modo que esta o respeite e o deixe 

participar de maneira expressiva, contribuindo com suas especificidades. 
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