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RESUMO 

 

Nos últimos anos, a escola vem sendo lócus de diversas discussões e de mudanças em relação 

ao lugar em que os alunos com deficiência devem ocupar. Dentre esses debates, a inclusão é 

um campo fundamental para a atual compreensão da prática docente. Nesse sentido, esta 

pesquisa teve como objetivo apresentar experiências didático-metodológicas utilizadas por 

professores de escola regular/comum com aluno surdo. Elegemos como foco de nossa 

investigação as estratégias didático pedagógicas, utilizadas em sala de aula regular, com o 

intuito de ampliar a discussão sobre a educação, em particular, a educação do aluno com 

deficiência auditiva e, ao mesmo tempo, desbravar a prática pedagógica como forma de 

entender como está se efetivando a política de inclusão escolar, implantada pelo município de 

Camaragibe-PE. Para tanto, esse trabalho utilizou, na coleta de dados, observações em salas 

de 1ª a 4ª série e entrevistas, a fim de explicitar as estratégias utilizadas, os sentimentos, as 

dificuldades ou os avanços na prática docente, frente a esse aluno. Como fundamentação 

teórica, baseou-se no paradigma da inclusão, trazendo à tona os conhecimentos, reflexões e 

conflitos vivenciados em sala de aula, relacionando-os às estratégias utilizadas para o ensino 

de alunos surdos. Constatou-se que essa realidade diverge do que propõe a teoria inclusiva, e 

que as dificuldades apresentadas estão ligadas muito mais à necessidade de mudança na 

relação com o Outro, do que propriamente em relação à formação e a prática docente. A 

observação em sala de aula também denunciou o funcionamento de uma educação paralela, a 

qual vem sendo vivenciada através de uma prática pedagógica que segrega e isola o aluno 

surdo, colocando-o na condição de diferente. Desvelou-se a necessidade de se investir nas 

estratégias complementares de aprendizagem e que as práticas com tendências inclusivas 

foram conseqüências de redefinições de práticas pedagógicas pelo professor. 

  

  

Palavras-chave: inclusão, segregação, deficiente auditivo, aluno com deficiência, prática de 

ensino. 

 

 



ABSTRACT 

 

Over the last years, the school has been a place of various theoretical discussions, among 

which, the debate whether to include students with disability or not. In this sense, inclusion is 

a fundamental field for the understanding the teaching practice of teachers of deaf students in 

regular classes. Therefore, this study has researched the didactic-methodological strategies 

used by the teachers of deaf students in regular classes, in Camaragibe-PE. To do so, this 

study used for data collection, observations in classes from the 1st to 4th grades of elementary 

school, as well as interviews with teachers of deaf students in those classes, and notation on 

diary of field. The interviews, were done in order to explicit the strategies used  to teach deaf 

students, as well as  to present the feelings, the difficulties and the advances brought by the 

teachers of those students. This work based its conclusions on the inclusive theory, bringing 

to light the knowledges, reflections and conflicts experienced in the classroom, relating them 

to the strategies for the teaching of the deaf students. It was proven that this reality diverges 

from what the inclusive theory proposes, and that the difficulties presented are related much 

more to the need of change in the relation with the other person, than merely in relation to the 

formation and the teaching practice. The observation in classroom also denounced the 

existence of a parallel education, that has been experienced through a pedagogical practice 

that segregates and isolates the deaf student, putting him in the condition of different.  

  

  

Key words: inclusion, segregation, deaf student, student with disability, educational practice 
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INTRODUÇÃO 

 

 



Redefinição de antigos paradigmas para a educação da pessoa surda. Os novos paradigmas se 

propõem a contribuir com mudanças significativas e necessárias às práticas pedagógicas da 

atual educação. 

 

Será dada atenção às correntes filosóficas que influenciaram a educação da pessoa 

com deficiência auditiva, de modo que, sejam delineadas à luz das discussões nos campos 

social e educacional. Nelas serão identificadas tendências pedagógicas, as quais, para uma 

melhor compreensão, não poderão deixar de ser consideradas sob a ótica da exclusão x 

inclusão. 

 

Nesse sentido, para discutir a educação da pessoa com deficiência auditiva a partir das 

práticas pedagógicas vivenciadas através de estratégias, será necessário investigar algumas 

concepções até então experimentadas sob o olhar desses dois campos (exclusão x inclusão), 

que envolvem a trajetória histórico-social desse grupo. 

 

Nos debates atuais sobre educação, muito se ouve falar sobre a necessidade de serem 

repensadas algumas das concepções educacionais existentes. Uma que corresponde ao 

atendimento nas escolas e classes especiais; e outra, da educação ofertada nas escolas 

comum/regular. O principal enfoque desta é a importância da escola formar para a vida e para 

o exercício da cidadania baseada no princípio da igualdade de direitos, e no princípio de 

educação para todos. Esse ponto de vista torna-se quase um consenso entre os educadores e 

pesquisadores no meio educacional. No entanto, observam-se pontos divergentes em relação 

às correntes educacionais que marcaram e marcam a educação do aluno surdo no que se refere 

às estratégias em função do uso da língua: correntes oralistas, defensoras da língua orais, e 



correntes gestualistas, defensoras da língua de sinais, entre estas os bilingüistas, que defendem 

o uso de duas línguas na escolaridade do aluno surdo.  

 

Os paradigmas educacionais defendidos por essas correntes vêm, cada um à sua 

maneira, sustentando que a prática pedagógica do professor que atua na educação do aluno 

com deficiência auditiva são específicos na sua forma metodológica. As correntes oralistas 

possuem, como eixo central, a aquisição e o uso da fala e direcionam seu trabalho pedagógico 

para a aquisição da língua oral, através de exercícios e treinamentos fonoarticulatórios, 

conduzindo a uma prática de repetições e treinamentos. Por outro lado, as correntes 

gestualistas direcionam a prática pedagógica para o uso da língua gestual em sala de aula, 

inclusive, sugerindo o domínio desta língua por parte do professor, visando tornar-se 

elemento facilitador ao processo ensino-aprendizagem. 

 

O debate que surge nos últimos anos em relação à proposta educacional gestualista, 

para o ensino do aluno com deficiência auditiva, não se apresenta com unanimidade, nem 

mesmo entre os profissionais defensores dessa corrente em relação à sua aplicabilidade em 

sala de aula. Um grupo, influenciado pelo “oralismo” e pela “comunicação total” (CICCONE, 

1990) acredita que “o aluno com deficiência auditiva deve adquirir a língua de sinais e a 

modalidade oral”. Entretanto, Sánchez (1993), Skliar (1997), Brito (1993), entre outros, 

acreditam ser necessário para “o aluno surdo à aquisição da Língua Brasileira de Sinais 

(libras) como primeira língua” (língua materna) e “a língua oral ocorra, exclusivamente, 

apenas na modalidade escrita”. Sustentam ainda que “a aquisição da língua de sinais deve 

ocorrer, preferencialmente, pelo convívio da criança surda com outros surdos adultos” 

(GOLDFELD, 2002, p.43,44).  

 



Outro debate que se forma em torno da educação da pessoa com deficiência auditiva 

refere-se à exclusão X inclusão dos alunos nas escolas comum/regular. Do ponto de vista de 

Skliar (1999, p.15), incluir nos debates gerais a educação da pessoa surda não significa incluí-

la fisicamente nas escolas comuns, mas hierarquizar os objetivos filosóficos, ideológicos e 

pedagógicos da educação, evitando, segundo ele, “um maior isolamento social e menores 

possibilidades educativas nessas crianças”. No entanto, pesquisadores como Mantoan (2001), 

Sassaki (1997), Stainback & Stainback (1999), Lima (2003), Martins (2003), e outros, ligados 

à corrente inclusiva, defendem a entrada do aluno com deficiência sensorial em classe 

comum/regular. Do ponto de vista de Martins (2003, p.29), significa “todos juntos, apoiando 

uns aos outros, e não buscando rotular, suplantar, separar, segregar e excluir”, idéia essa 

compartilhada entre todos engajados na teoria inclusiva. 

 

Teóricos como Carvalho (2000), Santos (2002), Brito (2003), (etc), tem mostrado que 

o professor de classe comum/regular encontra dificuldade em assumir nova proposta de 

prática pedagógica na perspectiva da inclusão, em função da trajetória educacional da pessoa 

com deficiência, ofertada isoladamente em escolas e classes especiais; em função da formação 

inicial do professor que atua em escola comum/regular e que não inclui saberes pedagógicos 

voltados para as pessoas com deficiência, e em função também do grande desafio da educação 

em conseguir que todos os alunos tenham acesso e permanência à educação básica de 

qualidade. 

 

Segundo esses autores, surge a necessidade de se “repensar essa escola para todos à 

luz das diferenças” com a finalidade de desenvolver todos os educandos na perspectiva da 

construção de suas potencialidades, além de rever as políticas educacionais e a formação 

destinada aos professores, no sentido que possam contribuir efetivamente na “concretização 



do sistema educacional que inclua a todos, verdadeiramente” (BRASIL, MEC, 1999,17), para 

que “avancem pedagógica e socialmente” (MARTINS, 2000, p.32). 

 

Frente a essas situações apresentadas, e conscientes das questões que envolvem a 

educação do aluno surdo, levando-se em consideração também a forte influência cultural e 

política da sociedade, que vem marcando essa educação, e ao mesmo tempo entendendo as 

novas concepções de mundo e de indivíduo, segundo o paradigma da inclusão, não visto 

como mais um mero paliativo frente aos históricos preconceitos sociais e educacionais, mas 

sim, como uma mola propulsora para o surgimento de estudos voltados para a percepção e 

atendimento das diferenças, fomos motivados ao desafio da realização deste trabalho de 

pesquisa.  

 

Assim, a identificação de algumas estratégias utilizadas pelos professores de classe 

comum/regular, em cuja sala há aluno com deficiência auditiva, bem como a percepção dessas 

estratégias sob olhares desses professores, leva-nos a entender essa prática pedagógica em 

função da presença desse aluno. Enveredar também por entre essa prática no sentido de 

verificar se há barreiras comunicacionais, metodológicas e atitudinais além de apresentar 

algumas ações educativas frente a esse aluno, contribui para um estudo relevante e revelador 

de modo que possa colaborar para os debates em relação à prática pedagógica inclusiva, uma 

vez que o processo de inclusão implica reflexão. 

 

A partir da perspectiva de pesquisar a prática pedagógica de professores no que se 

refere a essas estratégias frente ao aluno com deficiência auditiva, sem que seja levado como 

fator principal a língua oral, ou de sinais, emergem questões que nos parecem relevantes 

analisar: como desenvolver uma prática pedagógica voltada para atender às diferenças frente 



ao aluno surdo? Que formação inicial e continuada deve haver em função dessa nova 

necessidade? Como o município de Camaragibe-PE está se estruturando para atender alunos 

com deficiência em sala de aula comum/regular? Quais estratégias são usadas para atender 

esse aluno do ponto de vista do entendimento dos professores em relação ao aluno com 

deficiência auditiva e de escola inclusiva?. 

 

No entanto, o nosso trabalho se situa em direção a uma pergunta central: que prática 

pedagógica está sendo vivenciada pelos professores em cuja sala há aluno surdo, tendo como 

referência a teoria inclusiva?  

 

No esforço de uma elaboração teórica, partiremos da prática pedagógica, 

considerando-a como sendo o lugar concreto para observação do fenômeno em questão, 

resgatando as representações que os professores têm sobre esse lugar, ouvindo-os através de 

entrevistas, e voltando à prática, no momento da transformação dos dados em fundamento 

teórico. Haverá, nesse momento, uma tentativa de entendimento entre os dados construídos, a 

política educacional implantada pelo município de Camaragibe-PE, quando garante, através 

da Lei Orgânica, “vagas em escolas próximas às suas residências para toda criança em idade 

escolar”. Buscaremos identificar pontos específicos e gerais entre as práticas no que se refere 

ao uso de estratégias em sala de aula comum/regular diante de aluno com deficiência auditiva 

que servirão de referências para outros docentes. 

 

Desse entendimento, nortearemos nosso estudo pelas questões já postas e leituras 

realizadas evidenciando as estratégias utilizadas nas práticas desses professores de sala de 

aula comum/regular, nosso objeto de estudo. Em função desse objeto, levantamos como 

objetivo geral apresentar experiências pedagógicas utilizadas pelos professores de classe 



comum/regular em cuja sala há aluno com deficiência auditiva. Para atingirmos nosso 

objetivo definimos como objetivos específicos: Perceber se há alguma diferença na prática 

pedagógica do professor de classe comum/regular em função da presença do aluno surdo; 

analisar as estratégias utilizadas em sala de aula à luz da teoria inclusiva e investigar se as 

estratégias contribuem para que o aluno surdo se aproprie da aprendizagem escolar.  

 

Na tentativa de apresentar didaticamente o trabalho, procuraremos, num primeiro 

capítulo, versar sobre os pressupostos teórico-pedagógicos já sistematizados na área de 

educação do aluno com deficiência auditiva que identificam e justificam a necessidade de 

mudanças articuladas da educação especial e do ensino comum/regular. Nessa parte do 

trabalho, que corresponde ao primeiro capítulo, buscaremos apreender a visão construída ao 

longo da história sobre a pessoa com deficiência, além de pontuar a construção histórica de 

alguns movimentos (segregação-integração-inclusão), e suas conseqüências na prática 

pedagógica. Esse adentramento nos faz abordar metodologias educacionais ofertadas através 

das correntes oralistas e gestualistas, detendo-nos de forma mais específica na proposta 

bilíngüe, e entendermos como essas correntes influenciam na prática pedagógica do professor 

do ensino comum/regular. 

 

No segundo capítulo, traremos uma discussão em relação à formação do professor e 

abordaremos pontos que tratam da formação inicial e continuada como necessária à prática 

inclusiva. Nele, abordaremos questões relevantes em relação a uma redefinição nessa 

formação e que serão significativas diante das estratégias a serem utilizadas em sala de aula. 

Traremos para o debate autores como Tardif (2002), Carvalho (2003), Martins (2003), 

Mantoan (2005), Pimenta (1999), Freire (2005), além de outros estudiosos na área.  



O terceiro capítulo versará sobre a prática pedagógica na perspectiva da inclusão, 

dando ênfase à proposta de uma prática reflexiva na ação que, do ponto de vista de Freire, 

(2005), efetiva-se no cotidiano de sala de aula. Trata-se de uma prática que revê conceitos e 

concepções numa busca reflexiva visando à melhoria do desempenho profissional, que se 

traduz em um trabalho consciente. Nessa discussão, dialogaremos com estudiosos que falam 

sobre a educação inclusiva e a formação docente além de Nóvoa (1992), Schõn (1992), Gaio 

(2004), Perrenoud (2002,2003), entre outros.  

 

No quarto capítulo, será dada atenção à proposta política do município de 

Camaragibe-PE, no qual abordaremos sua caminhada em direção à inclusão do aluno com 

deficiência nas escolas da rede municipal. Cuidaremos de apresentar a evolução do número de 

alunos matriculados desde os primeiros movimentos em prol da inclusão, através das 

Conferências Municipais de Educação e que culminou com a implantação de uma política de 

inclusão escolar no município.  

 

No quinto capítulo, apresentaremos o percurso teórico-metodológico da pesquisa, 

neste mostraremos o campo e os sujeitos envolvidos na pesquisa. Serão apresentados também 

os procedimentos utilizados para a análise dos dados tomando como referência um estudo 

qualitativo do tipo etnográfico. 

 

Quanto à análise dos dados, será apresentada, a partir das concepções de deficiência 

que tem cada professor, a concepção subjacente à prática desses educadores efetivando-se 

através das estratégias didático-metodológicas utilizadas e, em função delas, serão levantadas 

questões relevantes a essas estratégias do ponto de vista da teoria inclusiva.  

 



No sexto capítulo, analisaremos a prática dos professores através das observações e 

das falas, buscando compreender como estão transformando suas práticas pedagógicas em 

função da presença do aluno surdo. Nesse momento, leva-se em consideração para a 

transformação dos dados em um conhecimento o princípio teórico abordado pela teoria 

inclusiva e da prática pedagógica do professor considerando: a sala de aula (espaço físico, 

arrumação, mobiliário, material etc); a ação didática (planejamento, atividade didático-

metodológica, avaliação etc) e o currículo escolar (área de ensino e conteúdo programático 

etc.).  

 

Nas considerações finais, apresentaremos posicionamentos em relação aos dados 

observados e os principais pontos a que chegamos como contribuição da pesquisa e suas 

implicações pedagógicas em função da teoria inclusiva.  

 

Estaremos denunciando lacunas na formação inicial e continuada do professor para 

suprir as necessidades educacionais do aluno surdo; faremos uma análise crítica das práticas 

pedagógicas centradas no atendimento da deficiência do aluno surdo, sob a influência da 

visão passada historicamente pela educação especial, e do uso de estratégias compensatórias 

em função da limitação e que segregam muito mais do que incluem, além de também 

denunciar a existência de uma educação paralela dentro das salas de aula regular revelada 

pelas estratégias utilizadas na interface com esse aluno. 

 

 

 

 

 



A EDUCAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: contando a história 

 

Quem procura “explicar” as causas (como cientista 

social) da negatividade das vítimas está obrigado, de 

certo modo, a inventar novos paradigmas, novas 

explicações (e até novas interpretações hermenêuticas na 

posição da compreensão), ao descobrir novos fatos antes 

inobservados (e inobserváveis) no mundo no qual se 

adentra por uma decisão ética-prática (muitas vezes 

política) que lhe abre novos horizontes. 

(ENRIQUE DUSSEL, apud OLIVIERA, 2004) 

 

1.1 Sua trajetória sócio-educacional 

 

Conhecer a educação da pessoa com deficiência auditiva é situar, sobretudo ao longo 

dos tempos, todos que, de alguma forma, se afastam do modelo ideal de uma determinada 

sociedade, em determinado momento histórico, nos mais variados âmbitos: social, cultural, 

educacional, político, etc.. 

 

De acordo com Flint (1979), citado por Balieiro (1989, p.15), qualquer estudo que 

busque compreender a evolução histórica da educação do aluno com deficiência auditiva 

“deve analisar o fenômeno da surdez dentro de um contexto da evolução biossocial do 

homem”, que, do ponto de vista de Vygotsky (1928), é “transformar a educação 

verdadeiramente social”. 

 

Entretanto, a área da educação especial quando se refere à pessoa com deficiência 

auditiva tem priorizado basicamente os debates no âmbito acadêmico, com questões ligadas à 

aprendizagem; na área médica, com questões ligadas à patologia, e no âmbito da lingüística, 

com questões ligadas à linguagem. 



Embora não sendo preocupação central do nosso estudo a linguagem, ponto bastante 

discutido na atualidade na área acadêmica, é importante ressaltar que não podemos nos 

distanciar dessa área de estudo, tendo em vista que a linguagem utilizada na comunicação 

com o aluno surdo é uma discussão de prática pedagógica. Assim, apresentaremos, de forma 

breve, o que os registros mostram em relação a essa área específica.  

 

Inicialmente, a forma primitiva de comunicação entre os homens eram os gestos, o que 

sugere, nesse caso, poucas implicações relacionadas à surdez no tocante à forma de 

comunicação social, por não haver impedimento natural por parte das pessoas com deficiência 

auditiva em realizar gestos. Só com o desenvolvimento da fala, e depois a escrita, é que 

provavelmente essas pessoas passaram a ser diferenciadas em relação à forma de 

comunicação com as ouvintes. As pessoas surdas foram cada vez mais se distanciando nas 

suas diferenças em relação ao uso da linguagem, surgindo implicações sociais e educacionais 

diferenciadas para esse grupo ao longo de toda sua trajetória humana. Assim, encontram-se 

informações de que, 

 

na era pré-cristã o homem arbitrariamente decidiu e enunciou em códigos e leis que a 
pessoa surda não podia falar (nem presumidamente ser educada) e, portanto, seria 
tratada e classificada de diferentes maneiras por aqueles que possuíam fala (FLINT, 
1979, apud. BALIEIRO, 1989, p.16). 

 

Apesar de poucas menções feitas na Antiguidade, em relação ao tratamento dado à 

pessoa surda, são encontrados registros que apontam sentimentos de piedade e compaixão, 

pelo fato de serem consideradas pessoas castigadas por Deus, e que não se devia maldizer ao 

surdo, já que era possivelmente um desejo de Deus. 

 

Para aqueles que acreditavam em reencarnação, algo bastante comum entre os povos em 

todos os tempos, as pessoas surdas eram consideradas enfeitiçadas e estariam pagando por um 



pecado das vidas passadas. Muitos filósofos, na Antiguidade, acreditando nessa condição 

influenciaram muito fortemente essa idéia por toda a Idade Média.  

 

No pensamento de Aristóteles, por exemplo, foi observada manifestação contrária à 

surdez, ao acreditar que as pessoas nascidas surdas eram desprovidas de razão e que todos os 

conteúdos da consciência humana eram recolhidos primeiro por um órgão sensorial, e o 

ouvido era o órgão mais importante. Para ele, o discurso só poderia ser manifestado através da 

fala. 

 

Contrário a esse pensamento, o filósofo Sócrates pregava que a idéia não dependia da 

audição e nem das palavras, segundo ele o homem não necessitaria da fala para se expressar.  

 

Embora continuando a pessoa surda a não ser vista como cidadã, sem direito a receber 

nenhum tipo de instrução, tampouco exercer outros direitos legais, como herdar propriedades, 

casar, trabalhar, ter filhos e, principalmente, receber educação, começam a surgir escritos 

específicos sobre a surdez, ainda na Idade Média, o que impulsionou a um avanço 

significativo nessa área. 

 

A efervescência desse período se deu quando ocorreu um forte movimento na área 

científica, particularmente na medicina, provocando um avanço nos estudos da anatomia 

humana e, como conseqüência, um avanço em relação às pesquisas ligadas à surdez, surgindo 

pesquisadores que iniciam estudos em relação à audição, levando a descoberta em áreas 

específicas do corpo humano ligadas à fala (SOARES, 2001). 

 



Segundo Soares (2001, p.13), citando Werner, durante as primeiras atuações dos 

médicos nesse campo, alguns teriam se afastado da área médica para dedicarem-se à prática 

pedagógica, o que significaria ir além do tratamento puramente orgânico da audição e da fala 

para investigar também alguns meios pelas quais as pessoas com deficiência auditiva 

desenvolveriam algum tipo de conhecimento. 

 

Dessa forma, as primeiras informações em relação ao ensino para as pessoas com 

deficiência auditiva foram registradas na Espanha, no século XVI. Têm-se informações de 

que foi Ponce de Leon o primeiro professor a ensinar crianças surdas. No entanto, em relação 

ao seu método de ensino, não se tem registros pelo fato do ensino destinado à pessoa surda, na 

época, ser considerado uma descoberta científica, que nesse período guardava-se em segredo. 

 

Durante o século XVII, encontram-se na literatura os primeiros registros de algum 

método de ensino para a pessoa com deficiência auditiva, através da publicação do livro 

“Redação das Letras e Arte de Ensinar os Mudos a Falar”, escrito por Jean-Paul Bennet no 

ano de 1620 (LIMA, et al, 2003, p.72). 

 

Ainda no final do século XVII, médicos pesquisadores (Amman, na Holanda, Wallis, na 

Inglaterra, Cardano, na Itália), são apontados como sendo os primeiros estudiosos das 

questões ligadas às pessoas com deficiência auditiva. Segundo Soares (1999, p.17), Cardano 

teria afirmado através de sua pesquisa que: “a escrita poderia representar os sons da fala ou 

representar idéias do pensamento e, por isso, a mudez não se constituía em impedimento para 

que pessoas com deficiência auditiva adquirissem conhecimento” (SOARES, 1999, p.17). 

 
 



O pesquisador Sacks (1987), refere-se ao meado do século XVIII, na França, quando, 

segundo ele, o Abade Charles Michel de Eppée, não suportando mais a idéia de que o surdo 

morreria sem a absolvição dos pecados por não poder expressar-se através da fala, fundou em 

1770, em Paris, a primeira instituição especializada para a educação de “surdos-mudos”. O 

Abade Eppée, com o objetivo de alfabetizar as pessoas surdas, começa a utilizar a linguagem 

de sinais, criando assim “signos metódicos” que permitiam incorporar a gramática francesa à 

comunicação gestual, utilizando todos os instrumentos necessários e facilitadores para o 

domínio da língua francesa o que levou a criar um alfabeto manual (LUCHESI, 2003, p.19). 

O método de ensino iniciado por Eppée (associação de sinais com imagens e palavras escritas, 

em uma combinação do sinal do aluno surdo com sinais inventados para representar a 

gramática francesa), permitia ler e escrever em francês (LIMA, et al., 2003, p.72). No ano de 

1776, o Abade Eppée, estimulado por suas experiências com pessoas surdas, publicou um 

livro intitulado “A Verdadeira Maneira de Instruir os Surdos-Mudos”, obra essa considerada 

como seu principal trabalho (LIMA, et al, 2003, p.73). 

 

A partir desse momento, a língua de sinais francesa é apontada como sendo a que mais 

influenciou todas as outras línguas de sinais que surgiram no mundo, passando a ser 

considerada como uma língua universal. Ainda segundo a autora alguns autores, o século 

XVIII foi referendado por alguns estudiosos da área como sendo de grande relevância no que 

se refere à expansão no atendimento educacional para a pessoa com deficiência auditivos, 

principalmente pela utilização do uso da língua de sinais nas escolas da Europa e Estados 

Unidos. 

 

Embora com a criação da “Instituição para os surdos-mudos”, em Paris, e a utilização do 

método de Eppée, este ainda foi muito criticado. A principal crítica ao método gestualista de 



Eppée foi feito por Samuel Heinicke, na Alemanha em 1778, por ocasião da fundação do 

“Instituto Saxão para Mudos e Outras Pessoas Afetadas por Perturbações da Fala”. Samuel foi 

considerado o criador do “método oral puro”, que ensinava crianças surdas-mudas a 

realizarem a leitura labial ou orofacial, desconsiderando qualquer outra forma de 

comunicação na educação desses alunos (LUCHESI, 2003, p.19, 20). 

 

Com o avanço das ciências e das tecnologias, e a maior divulgação do método oral, 

surge, então, a idéia de que a pessoa surda poderia falar, levando ao aparecimento de próteses 

auditivas que revolucionaram o trabalho de todos os profissionais envolvidos, inclusive dos 

professores. Em função desse feito, surge uma mudança na prática pedagógica do professor, 

passando a investir maciçamente na aquisição da fala e, ao mesmo tempo, corroborando com 

a idéia de que o aluno surdo, ao utilizar a língua de sinais, deixaria de adquirir o domínio da 

língua oral. (LUCHESI, 2003, p.19,20). 

 

Estavam postas, assim, duas correntes filosóficas pensadas para a educação da pessoa 

com deficiência auditiva de que se tem registro: o oralismo e o gestualismo. 

 

A partir daí, o oralismo toma força, especialmente na Alemanha, e começa desenvolver 

alguns métodos baseados no desenvolvimento da fala, utilizando exercícios fonoarticulatórios 

(respiração, voz e articulação), visando à expressão oral, sendo posta em prática através de 

treinamentos repetitivos e reforçadores. Essa técnica é aplicada de modo individual nas salas 

de aula pelos professores de escolas e classes especiais, com a finalidade de aquisição da fala. 

 

O oralismo foi ganhando força no final do século XIX, mantendo a idéia da importância 

de estimular o canal auditivo para chegar à fala, enquanto reforçava a ideologia de que a 



língua de sinais é inferior à língua oral, portanto, não podendo ser considerada como língua 

(LUCHESI, 2003, p.19, 20,21). 

 

Na época, havia poucos estudos sobre a língua de sinais, e não se tinha sustentação 

científica, o que facilitou manter-se, por ocasião do Primeiro Congresso Internacional de 

Surdos-Mudos, em Paris, em 1878, a idéia de que o melhor método para o ensino das pessoas 

surdas seria aquele que combinasse a articulação com a leitura das palavras nos lábios. Nele, 

ficou acordado que o uso do gesto seria usado como medida de auxílio, entre professores e 

alunos, durante o período inicial de escolarização, recurso que, posteriormente, seria 

totalmente abolido (SOARES, 1999, p.34). 

 

Aproveitando esse apogeu do oralismo, a partir da escola alemã, o escocês Graham Bell 

(1890), forte opositor dos gestos na educação do aluno com deficiência auditiva, propõe o fim 

das escolas residenciais e a proibição de professores surdos, evitando com isto, a possibilidade 

do uso de sinais, em sala de aula (LUCHESI, 2003, p.20). 

 

Com a influência dos oralistas, aconteceu em Milão no ano de 1880, o Segundo 

Congresso Internacional Sobre a Educação de Surdos, e na ocasião ficou definido que o 

método oficialmente recomendado para a educação da pessoa surda, em todo mundo, seria o 

“oral puro” (uso exclusivamente da fala). Recomendava, entre outras coisas, que o método 

oral fosse o único procedimento de comunicação a ser utilizado no ensino da pessoa surda. 

 

Esse século foi considerado por algumas pessoas surdas, e pesquisadores da corrente 

gestualista, como sendo o “século negro” na educação da pessoa surda, em função da 



institucionalização do método exclusivamente oral e da proibição do uso de sinais, inclusive 

na comunicação social entre os alunos surdos.  

 

A partir daí, as pesquisas e estudos volta-se para o desenvolvimento da capacidade plena 

da oralização (significando adquirir o domínio da língua oral), bem como nas descobertas de 

estratégias para o ensino e a aprendizagem da língua escrita. Em função dessa orientação, os 

professores passaram a utilizar estratégias didáticas voltadas para a aquisição da língua oral e 

da escrita dessa língua como principal conteúdo a ser trabalhado em sala de aula, colocando à 

margem da escolarização as demais áreas do conhecimento.  

 

Ainda mais fortalecidos e enfáticos, os pesquisadores e defensores do método oral puro 

realizaram um outro Congresso em Gênova, no ano de 1892. O objetivo do congresso não era 

apenas o de fortalecer mais uma vez o método oral puro; mas, principalmente, defender o 

emprego de um sistema único de instrução em todos os institutos de educação destinados à 

pessoa surda. Nele, foi reforçada a idéia de que o ensino de um idioma só poderia ser baseado 

no desenvolvimento natural da língua, e no caso do aluno surdo, a aprendizagem dessa língua 

só ocorrerá inicialmente com o ensino, exclusivamente, da língua falada, esta só desenvolvida 

na escola, através de estudos específicos (SOARES, 1999, p.35). 

 

O chamado “império oralista”, entra em declínio na década de 1960, por ocasião da 

divulgação por William Stokae, de um artigo1 denominado “Sign Language Structure: An 

Ontline of the Visual Communication System of the Americam Deaf”, no qual ele 

apresentava informações referentes à língua de sinais e seus caracteres próprios, algo até 

então desconhecido pelos pesquisadores (SOARES, 1999, p. 36). 

                                                 
1 Estrutura de Língua de Sinais: Uma linha do sistema de comunicação visual do Americano surdo. 
 



A partir dessa publicação, que estimulou pesquisadores do mundo inteiro e aqui no 

Brasil, como Ciccone (1990), Couto (1991), Brito (1993), entre outros, vivencia-se uma fase 

de transição e que deu origem à utilização da língua de sinais e de outros códigos manuais na 

educação da pessoa surda. Nesse momento, surge a filosofia da “comunicação total” ou 

“bimodal”, que, do ponto de vista de Ciccone (1990), “privilegia a comunicação e a interação 

e não apenas a língua (ou línguas)” (GOLDFELD, 2002, p.40). 

 

Em plena efervescência da Comunicação Total, foi organizado um Congresso Mundial 

de Surdos, em Paris, no ano de 1971. Na ocasião, a língua de sinais passou a ser novamente 

valorizada como um dos recursos a ser utilizado na educação do aluno surdo. No Congresso, 

foram discutidos temas que apresentavam argumentações favoráveis ao uso de vários recursos 

na educação do aluno surdo pelo professor. Foi apresentada a língua de sinais, o alfabeto 

datilológico, a língua oral sinalizada, o uso simultâneo de duas línguas (no Brasil, o Português 

e a Libras). Entendia-se que esses recursos facilitariam na aquisição da linguagem pela 

criança surda e na interação entre ouvintes (GOLDFELD, 2002, p.40). 

 

Um outro congresso que também marcou a educação da pessoa surda foi organizado em 

1975, em Washington. Durante o evento, os debates giraram em torno da não eficácia do 

método oral puro na aprendizagem dos alunos surdos, pois, segundo alguns pesquisadores 

então presentes, os alunos não avançavam ao longo das séries, bem como não se verificava o 

crescimento no domínio dos conteúdos escolares, denunciando, assim, a ocorrência de uma 

“subeducação”, que era efeito, possivelmente, da dificuldade da aquisição da linguagem oral 

por parte dos alunos surdos. Outro ponto abordado foi em relação à existência informal do uso 

da língua de sinais entre os alunos surdos, fora da sala de aula, mantendo viva a língua 

sinalizada (GOLDFELD, 2002, p.32). 



Com essas evidências apresentadas durante esse congresso, e outros movimentos que 

ocorreram nas últimas décadas, que envolvem a educação do aluno com deficiência auditiva, 

especificamente em relação ao uso da língua de sinais pelos alunos surdos, surge uma nova 

era dentro do processo educativo denominado a “era da educação bilíngüe”. Esse novo 

período tem como principal argumentação a importância do aluno com deficiência auditiva 

adquirir o domínio de duas línguas. Este argumento aparece como condição necessária à 

escolarização do aluno surdo, todavia, há uma discordância na maneira de se efetivar essa 

proposta. Um grupo defende o uso apenas da língua brasileira de sinais (Libras) e da língua 

escrita, outros, defendem entre outras coisas, o uso também da língua oral. 

 

Segundo Goldfeld (2002, p.43), essa discordância entre os profissionais em relação à 

prática pedagógica bilíngüe, vem gerando algumas mobilizações em torno da escolarização da 

pessoa com deficiência auditiva, contando pela primeira vez com a participação dos grupos 

representativos das pessoas com deficiência auditiva nas discussões em relação à sua própria 

educação. 

 

Segundo Lima (2006), as mudanças registradas nas últimas décadas em torno da 

educação do aluno surdo não se definem por uma mudança das estratégias de ensino e nem 

pela formação do professor. Essas mudanças se apresentam muito mais pelo avanço das 

pesquisas nessa área, promovido pelos movimentos oriundos dos próprios grupos de pessoas 

surdas e a própria visão de cidadania e de minoria social pensada, hoje, à luz dos movimentos 

sociais e educacionais.  

 

Assim, é salutar continuarmos com a discussão em torno da educação da pessoa surda 

no Brasil, descrevendo sua trajetória educacional e política, na tentativa de caminhar na 



direção de apontar para uma melhor maneira de escolarização da pessoa com deficiência 

auditiva, na busca de uma educação de qualidade para todos, entre eles, o aluno surdo. 

 

1.2. A história e a política no Brasil. 

 

Durante os dois últimos séculos, a educação da pessoa surda, no Brasil, passou por 

grandes modificações do ponto de vista estrutural e de abrangência educacional. Do ponto de 

vista estrutural, foi ampliado o atendimento às pessoas surdas no ensino comum/regular 

através de orientações legais, como por exemplo: Constituição Federal, Plano Decenal de 

Educação para Todos, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, Carta de 

Salamanca, etc. Do ponto de vista da abrangência, surgiram movimentos em prol dos direitos 

do cidadão, promovidos pelas pessoas com deficiência e dos que abraçam a mesma causa em 

busca da inclusão social e educacional, enquanto direito de todos.  

 

No Brasil, documentos apontam o meado do século XIX como o início do atendimento 

educacional de pessoas surdas, muito embora nesse mesmo período já havia, na Europa e 

Estados Unidos, resultados positivos em relação à escolarização do aluno surdo nas classes 

especiais. Na ocasião, essas classes eram consideradas como espaços muito importantes, 

enquanto lugar apropriado para a escolarização desses alunos (LIMA, et al., 2003, p.72).  

 

O movimento em prol da educação da pessoa surda, em nosso país, veio a ser discutido 

na esfera pública mais precisamente em 26 de setembro de 1857, quando D. Pedro II fundou, 

através da Lei n. 839, o Imperial Instituto dos “Surdos-Mudos”, hoje Instituto Nacional de 

Educação de Surdos – INES, localizado no Rio de Janeiro (MAZZOTTA, 2003, p.29). 



Essa experiência educacional ofertada apenas no Instituto foi considerada um ato 

isolado, tendo em vista a legislação acima referida não se estender no âmbito da educação 

nacional. Durante quase todo século XIX o atendimento à pessoa com deficiência auditiva foi 

marcado por iniciativas isoladas e particulares. Em relação à esfera federal apenas ocorreu no 

“Instituto de Surdos-Mudos”, no Rio de Janeiro, o que não caracterizava uma política 

nacional de atendimento para todos.  

 

Do ponto de vista da tentativa legal, a primeira manifestação de institucionalizar a 

educação da pessoa surda ocorreu bem antes, em 1835. Foi uma iniciativa do então Deputado 

Cornélio Ferreira, que apresentou à Assembléia um projeto de lei no qual registrava o pedido 

da criação do cargo de “professor de primeiras letras para o ensino de cegos e surdos-mudos”, 

todavia, não obteve sucesso (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 1989). 

 

A criação do Instituto de Surdos-Mudos se deu com a chegada do professor francês 

Eduart Huet, em 1855, que era surdo, e que, junto com seu irmão, passou, por ordem do 

Imperador D. Pedro II, a dirigir o Instituto a partir de 1856, atendendo apenas a dois alunos. 

Durante alguns anos esteve à frente dos trabalhos no Instituto, onde permitia o uso da língua 

de sinais por influência de sua formação francesa no Instituto de Surdos-Mudos de Paris 

(MAZZOTTA, 2003, p. 29). 

 

Em 1883, aconteceu pela primeira vez a possibilidade de discussão nacional em relação 

à educação da pessoa com deficiência, através do I Congresso de Instrução Pública, sendo 

uma convocação do próprio Imperador, que tinha, entre outras coisas, a sugestão de currículo 

e formação de professores para cegos e surdos (MAZZOTTA, 2003, p.30). Na ocasião, o 

ensino obrigatório para a pessoa surda não foi pauta nesse congresso, apesar de na Europa e 



nos Estados Unidos já existir a obrigatoriedade de escolarização desde o início do século XIX. 

Entretanto, no Brasil, só veio a ser discutido quase cem anos depois, em meado do século XX.  

 

Em função das poucas ações estatais em relação à educação da pessoa surda, inicia-se a 

ampliação do atendimento em algumas instituições públicas, e em outras particulares, 

especialmente as ligadas às instituições religiosas, em todo o país. Mazzotta (2003) menciona 

algumas dessas instituições, a saber: Instituto Estadual de Educação Padre Anchieta, criado 

em 1913 na cidade de São Paulo; Instituto Santa Terezinha, fundado em 1929, também na 

cidade de São Paulo; Instituto Pestalozzi, criado em 1935; na Bahia; Instituto Helena 

Antipoff, fundado em 1951, na cidade de Belo Horizonte; Instituto Educacional São Paulo-

IESP, fundado em 1958. Em 1969 a IESP passou a ser administrada pela entidade 

mantenedora da Pontíficia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, ficando 

subordinado ao Centro de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação – 

CERDIC, atualmente denominado de Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da 

Comunicação (DERDIC).  

 

Na tentativa de superar a ausência de uma política pública nacional para o atendimento 

educacional da pessoa com deficiência, foram organizadas Campanhas Educacionais em prol 

da educação das pessoas com deficiência.  

 

Em 03 de dezembro de 1957, através do Decreto Federal n. 42.728, deu-se a primeira 

campanha nacional denominada Campanha para Educação do Surdo Brasileiro – C.E.S.B, 

encabeçando uma série de outras campanhas voltadas para outros tipos de deficiências2, e 

tendo como finalidade “promover por todos os meios a seu alcance as medidas necessárias à 

                                                 
2 Deficiência mental e deficiência visual 



educação e assistência, no mais amplo sentido, em todo o território nacional” (MAZZOTTA, 

2003, p.49).  

 

Conforme observou Lemos (1981), apud (MAZZOTTA 2003, p.50), talvez o fato da 

campanha voltada para a educação dos alunos surdos ter acontecido no mesmo espaço físico 

do Instituto dos Surdos-Mudos, no Rio de Janeiro, tenha levado o governo federal a não 

investir financeiramente nelas, o que veio provocar a sua desativação alguns anos depois. 

 

Apesar da participação efetiva do governo federal nas campanhas, foi a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional n. 4.024, de 1961, que incluiu a educação dos “alunos 

especiais” no sistema geral de ensino, quando no seu Art.88 propõe o seu enquadramento, 

“dentro do possível”, na educação geral. No Art. 89 ela garante apoio financeiro às 

instituições particulares consideradas eficientes, de acordo com os Conselhos Estaduais de 

Educação de cada estado e que sérvio de instrumentos de mobilizações em todo país. Eis o 

que dizia a Lei naquele momento: 

 

 
A educação de excepcionais deve no que for possível, enquadrar-se no sistema geral 
de educação, a fim de integrá-los na comunidade. Toda iniciativa privada considerada 
eficiente pelos Conselhos Estaduais de Educação relativa à educação de excepcionais, 
receberá dos poderes públicos tratamento especial mediante bolsas de estudos, 
empréstimos e subvenções (LEI n. 4.024 de 1961). 
 

 

Durante a década de 1960 são registrados dois movimentos que têm forte repercussão 

nacional em relação ao ingresso da pessoa com deficiência no debate geral da educação. Um 

movimento que se posicionava a favor do aluno com deficiência nas escolas e classes 

especiais, e outro que se opunha a essa forma de lidar com os alunos nesses espaços de 

atendimento educacional, por entender como sendo segregacionista. Do ponto de vista da 

legislação nacional, na época em vigor (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional DE 



19961), esta estabelecia que, esse aluno deva, “no que for possível, enquadrar-se no sistema 

geral de ensino, a fim de integrá-lo na sociedade, devendo-se verificar os diferentes graus das 

deficiências apresentadas individualmente” Todavia essa lei não avançou em relação a 

presença do aluno surdo em escola comum/regular, apenas resguardou o poder público da 

obrigação de oferecer a oportunidade de acesso tendo em vista ter mantido o atendimento em 

escolas especiais. 

 

Segundo Sassaki (1999, p.30), essa idéia surgiu para derrubar a prática da exclusão 

social a que vinham sendo submetidas às pessoas com deficiência por vários séculos, o que 

motivou o surgimento, especialmente nessa década, de instituições especializadas (escolas 

especais, centros de habilitação, centros de reabilitação, oficinas protegidas de trabalho, 

clubes sociais especiais, associações desportivas sociais), todas voltadas para os mais 

diferentes tipos de deficiências e que tinham como objetivo integrá-los na sociedade 

(SASSAKI, 1999, p. 31). Nesse período, o movimento pela integração social se fortalece e 

inicia-se um trabalho pedagógico e social voltado para a inserção da pessoa com deficiência 

no meio social.  

 

No que se refere a legislação nacional, muitos instrumentos foram criados em função da 

estruturação em prol da melhoria do atendimento educacional para as pessoas com 

deficiência. Em  1973, foi criado o Centro Nacional de Educação Especial -CENESP, através 

do Decreto nº 72.425, com a “finalidade de promover, em todo território nacional, a expansão 

e melhoria do atendimento aos excepcionais” apud (MAZZOTTA, 2003, p.55). Em 1986, o 

CENESP foi transformado na Secretaria de Educação Especial – SESPE que manteve, 

basicamente, a mesma estrutura e competências. Com a reformulação do Ministério da 

Educação, a SESPE foi extinta, agregada na Secretaria Nacional de Educação Básica – 



SENEB, como Departamento de Educação Supletiva e Especial –DESE, com competências 

específicas com relação à Educação Especial. Em função de mudanças estruturais no 

Ministério da Educação, mais uma vez, a DESE foi extinta e surgiu a Secretaria de Educação 

Especial –SEESP, em 1992 ( MAZZOTTA,2002, 63,64). 

 

Em 1994 ocorreu na Espanha a Conferência Mundial sobre Educação para Necessidades 

Especiais, quando na ocasião foi elaborada uma carta que denominada Carta de Salamanca, da 

qual o Brasil é signatário, e que tem como um dos princípios o direito de todos à educação, 

independentemente das diferenças individuais, e que marcou a fase de transição entre 

integração e a inclusão. 

 

Inspirada na Constituição Federal de (1988), nos princípios da Carta Salamanca (1994) e 

de outros documentos, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de número 

9.394 de 1996, vem reforçar a prioridade de atendimento do aluno com deficiência no ensino 

comum/regular, embora fosse mantido o atendimento educacional da pessoa com deficiência 

também nas instituições particulares especializadas, o que vem sendo criticado por 

pesquisadores inclusivistas, como mais um retrocesso na política educacional pensada para 

alunos com deficiência. 

 

Outro movimento significativo em prol da inclusão aconteceu no Canadá, do qual 

originou-se a Declaração Internacional de Montreal sobre Inclusão, aprovada em 5 de junho 

de 2001, pelo Congresso Internacional “Sociedade Inclusiva”. Nele, contou-se mais uma vez 

com a participação do Brasil, que assumiu responsabilidades para a efetivação de uma 

sociedade inclusiva. 

 



Em função dos movimentos de inclusão já apresentados, a legislação nacional brasileira 

vem propor mudanças significativas no sistema nacional, estaduais e municipais de educação, 

no sentido de caminhar para que todas as crianças com deficiência sejam matriculadas na 

escola comum/regular, na tentativa de atender ao princípio da educação enquanto direito de 

todos e de escola inclusiva. Em função dessas mudanças, a escola passou a receber alunos 

com deficiência, entre eles o aluno com deficiência auditiva, e, nelas, o professor passou a ser 

foco de preocupação em relação à prática pedagógica e à formação docente, no sentido de 

atuar dentro do princípio da escola inclusiva, o que supõe uma (re) definição da prática do 

professor e da escola, em particular.  

 
 

1.3. O caminho pedagógico em questão 
 

São visíveis as mudanças no tratamento educacional ofertado à pessoa surda ao longo de 

toda sua trajetória social. No Brasil, em função das influências de fortes movimentos 

internacionais, registram-se as mais diversas formas de atendimento e de escolarização dos 

alunos com deficiência auditiva. Encontram-se, atualmente, espaços educacionais que servem 

exclusivamente para a educação das pessoas surdas nas escolas, centros e institutos especiais 

de educação das redes públicas e privadas, a exemplo do Instituto Nacional de Educação de 

Surdos - INES, no Rio de Janeiro, Centro SUVAG, de todo Brasil, Escola Concórdia, em 

Porto Alegre, entre outras instituições.  

 

Outro atendimento é o que acontece nas classes especiais da escola comum/regular, este 

se efetivando de forma separada dos alunos ouvintes, ministrados por professores 

especialistas. Nesse atendimento, o trabalho pedagógico gira em função da integração do 

aluno surdo na sociedade, a partir do princípio da “normalização da deficiência”. Tal 



tendência aponta para uma abordagem médica no âmbito da educação especial, através de um 

atendimento terapêutico e corretivo, baseado numa visão curativa, em detrimento do 

atendimento pedagógico (SANTIAGO, 2003, p.158).  

 

Para Skliar (2001, p. 12), “o discurso da medicina se torna um aliado incomparável da 

concepção clínica dentro da educação especial”. Nesse sentido, a educação especial parece ir 

se delineando com base, “exclusivamente medicamentosa”, privilegiando a obtenção de 

recurso didático e metodologia específica adequada ao aluno surdo, como forma capaz de 

garantir a escolarização e integração de cada um. Essa forma de atendimento dá ao aluno 

surdo a tarefa de cada um, ao seu modo, vencer seus próprios obstáculos. Esse princípio é 

apontado em trecho da proposta de integração, definida na Política Nacional de Educação 

Especial da SEESP (BRASIL - MEC, 1994, p.18), como sendo: 

 
processo gradual e dinâmico que pode tomar distintas formas de acordo com as 
necessidades e habilidades dos alunos. Tal adequação é garantida mediante a 
utilização de métodos, técnicas e recursos especializados, além de materiais didáticos 
específicos utilizados por professores capacitados e selecionados. 

 

Assim, à escola pouco ou nada cabe transformar, apenas propor alguns “serviços 

especializados mediante a utilização de métodos, técnicas e recursos necessários às 

necessidades específicas de cada aluno”. Nesse caso, para o aluno surdo, cabe atingir o 

mesmo ritmo de aprendizagem que os ouvintes, caracterizado por um esforço unilateral tão 

somente da pessoa com deficiência, e é nisto que consiste a integração, segundo Santiago 

(2003 p.159). 

 

Desses princípios aqui abordados, na perspectiva da integração, as metodologias 

específicas do ensino para o aluno surdo são pontos mais que discutidos por profissionais das 

mais variadas áreas, especialmente as ligadas à linguagem. No Brasil, pesquisadoras como 



Alpia Couto (1957), influenciaram a educação no Instituto de Surdos-Mudos no Rio de 

Janeiro com o método oral puro3, Marta Ciccone (1990), defendeu a comunicação total4. 

Atualmente o pesquisador Carlos Skliar (1990, 1992, 1999), vem defendendo o modelo 

bilíngüe como forma de incluir duas línguas e duas culturas dentro da escola, em dois 

contextos diferenciados, tendo no mesmo espaço educacional o professor ouvinte e o 

professor ou instrutor surdo, ambos desempenhando na aula papéis pedagógicos diferentes 

(SKLIAR, 1999, p.144). 

 

Essa polarização entre as correntes vem aos poucos dividindo e subdividindo as 

metodologias específicas para o ensino do aluno surdo nos espaços educacionais, fazendo 

surgir, em termos de pressupostos teóricos, duas grandes correntes que se firmam nos espaços 

das práticas educacionais: a corrente oralista e a corrente gestualista. 

 

Apesar das divergências existentes entre as correntes, a oralista conseguiu se firmar na 

escola até aproximadamente meados da década de 90, sendo influenciada pelo modelo de 

integração que se estabeleceu para todas as pessoas com deficiência. 

 

É um processo que visa ao estabelecimento de condições que facilitem a participação 
da pessoa com necessidades educacionais especiais na sociedade, obedecendo aos 
valores democráticos de igualdade, participação ativa e respeito aos direitos e deveres 
socialmente estabelecidos (BRASIL - MEC, 1995). 

 

 

Desse ponto de vista, Sassaki (1999, p.31) aponta que esse “modelo de integração tem, 

em sua prática, a normalização do aluno portador de deficiência e que a partir dele são 

construídas propostas pedagógicas para adequá-los aos níveis das classes comuns”, a exemplo 

da Coleção Carlos Maciel – Subsídios para a Organização da Prática Pedagógica nas Escolas, 

                                                 
3 Método oral puro – uso exclusivo da língua oral 
4 Comunicação total - uso da linguagem oral, de sinais e de toda e qualquer forma de comunicação. 



no Estado de Pernambuco (1992), Série Atualidades Pedagógicas, MEC-SEESP (1997). 

Nessa concepção de integração, a ideologia que permeia a prática educacional está constituída 

na “recuperação”, na “normalização” e o sucesso pedagógico está em “tornar o mais normal 

possível o portador de deficiência”, que, no caso do aluno surdo, consiste em adquirir a 

linguagem oral. 

 

Quanto a esse modelo, Sassaki (1999, p.34) ainda lembra que: 

 

A integração tinha e tem o mérito de inserir o portador de deficiência na sociedade, 
sim, desde que ele esteja de alguma forma capacitado a superar as barreiras físicas, 
programáticas e atitudinais nelas existentes. Sob a ótica dos dias de hoje, a 
integração constitui um esforço unilateral tão somente da pessoa com deficiência e 
seus aliados. 
 
 

Neste sentido, a escolarização da criança surda, até as últimas décadas, foi marcada por 

práticas pedagógicas de cunho “higienista”, no sentido “clínico terapêutico”, na busca da 

recuperação e cura da deficiência. Nesse atendimento, o treinamento auditivo, o 

aproveitamento dos resíduos auditivos, a estimulação auditiva, a correção, a recuperação, a 

reabilitação, a exercitação, etc, são formas de adquirir o desenvolvimento comunicativo da 

criança surda e o domínio da língua oral (MARCHESI, 1995, p.222). A seguir, 

apresentaremos alguns métodos experienciados na prática pedagógica do professor 

especialista diante do aluno surdo.  

 

1.3.1. Método oral: uma prática de repetição. 

 
A filosofia educacional do oralismo tem como princípio educar crianças surdas de tal 

maneira que elas possam se desenvolver falando oralmente de forma espontânea, entre si e 

principalmente entre os ouvintes. Para que esse princípio se efetive nas escolas, é preciso que 



o ensino ocorra de forma “programada e condicionada” para a aquisição da fala. Do ponto de 

vista do método oral, a surdez é vista como uma deficiência que deve ser minimizada pela 

estimulação auditiva e que seu objetivo educacional se traduz em fazer uma (re) habilitação 

da criança surda em direção à normalidade, à “não-surdez” (GOLDFELD, 2002, p.34.). Nesse 

caso, a pessoa surda terá que desenvolver sua linguagem de modo funcional, embora para isto 

os instrumentos utilizados, que a torne capaz de falar, se processem através de uma 

“tecnologia educacional”, que ocorre na aplicação sistemática de técnicas em busca da 

solução do problema específico (GOULART, 1995, p.60). 

 

Essa influência pedagógica, fortemente pragmática, firma-se na prática específica da 

educação das pessoas surdas nas escolas e classes especiais tendo como ponto central a 

aprendizagem da fala pelo uso do reforço verbal, técnicas de repetição oral, labial e auditiva. 

Essa prática é apresentada por Skinner, citada por Goulart (1986, p.60), quando considera 

que: 

A aprendizagem deve ser diretamente observável, a partir das respostas emitidas pelo 
aluno. O papel do aluno passa a ser o de receptor do conhecimento e dele se espera a 
aceitação de metas preestabelecidas. A avaliação dessas metas se faz pela medida das 
respostas que são diretamente observáveis e passíveis de serem medidas. 

 

 

Entretanto, o resultado dessa prática pedagógica só se efetivará quando atingir um 

conjunto de metas garantidas mediante a utilização de métodos empregados por professores 

capacitados e selecionados (os chamados especialistas), que procuram atender um currículo e 

programas específicos para o educando com deficiência.  

 

Desse modelo de prática pedagógica, e em consonância com os mesmos princípios 

levantados pela Secretaria de Educação Especial (MEC-SEESP), a Diretoria de Educação 



Especial de Pernambuco (DEE, 1994, p.34-35) levanta alguns requisitos necessários ao 

professor para atuar frente a alunos com deficiência, enfatizando que: “o professor deve ter 

curso de especialização na área específica de atuação e a proposta curricular vivenciada seja 

idêntica à do ensino regular, diferenciando-se, apenas, no tocante ao emprego de técnicas e 

metodologias específicas”. 

 

Do ponto de vista da corrente oralista e do princípio da integração, alguns aspectos são 

necessários para a efetivação metodológica em relação aos ajustes para se obter êxito nas 

atuações de aprendizagens por parte do aluno surdo, em outras áreas do conhecimento. 

Goulart (1986), apresenta um ordenamento de atividades de sala de aula necessário, segundo 

ela, para que ocorra efetivamente um resultado positivo: 

 

 Treinamento auditivo: estimulação auditiva para reconhecimento e 
discriminação de ruídos, sons ambientais e sons da fala; 

 desenvolvimento da fala: exercícios para a mobilidade e tonicidade dos 
órgãos envolvidos na fonação (lábios, mandíbula, língua, etc), e exercícios 
de respiração e relaxamento, chamados também de mecânica de fala; 

 leitura labial: treino para a identificação da palavra falada através da 
decodificação dos movimentos orais do emissor. 

 

 

Conforme esse princípio metodológico apresentado pelos oralistas para o ensino da fala, 

exige-se por parte do professor uma atuação direta sobre o aluno, e esta ocorrendo de forma 

individual. A atuação e o trabalho pedagógico do professor é conseguir que o aluno surdo 

comunique-se com razoável naturalidade, alcançando assim os objetivos principais da 

oralização e da integração, que são os de colocar a criança surda em “condições de participar 

da sociedade de ouvintes, e assim desenvolver o seu progresso intelectual social” 

(NORONHA, 1974, p 14). 

 



Nessa busca do aproveitamento máximo da audição da pessoa surda, o oralismo tem 

como prática a indicação de prótese auditiva individual, que amplifica os sons. Esse recurso 

procura, assim, (re) educar auditivamente a criança surda, juntamente com as técnicas 

específicas de oralidade para a aquisição da fala e uma posterior aquisição de todos os 

conteúdos a serem transmitidos (GOLDFELD, 2002, p. 35,36).  

 

Dada a variedade de iniciativas, nessa busca, com o objetivo de serem gerados sistemas 

facilitadores de comunicação que incorporem aspectos da linguagem da pessoa surda, surgem 

versões do oralismo em forma bimodal e práticas simultâneas de fala e sinais como sendo 

uma prática mais eficaz para as crianças surdas se desenvolverem, denominada de 

comunicação total (MARCHESI, 1995, p.220). 

 

Os adeptos da comunicação total defendem a utilização de qualquer recurso lingüístico 

(língua de sinais, linguagem oral, códigos manuais, etc). A comunicação total privilegia a 

comunicação e a interação entre as pessoas, e não apenas a língua oral e de sinais. Do ponto 

de vista desses estudiosos, não há porque acreditar que somente o aprendizado da língua 

oralizável promova o pleno desenvolvimento da criança surda. Estudiosos como Ciccone 

(1990), uma das maiores defensoras dessa filosofia no Brasil, propõe procedimentos de ensino 

com utilização de sinais e fala, uso de aparelho de amplificação sonora, trabalho de 

desenvolvimento das pistas auditivas, tanto em leitura orofacial como em produção oral, além 

da preservação da língua de sinais no contexto pedagógico, gerando, segundo ela, 

oportunidades mais ricas de acesso a modelos de uso da língua em direção à minimização do 

bloqueio de comunicação do aluno surdo. 

 



A proposta metodológica da comunicação total que, segundo a pesquisadora, se traduz 

muito mais em uma filosofia, resulta na criação de diferentes métodos e sistemas de ensino 

como os encontrados na Escola Concórdia, em Porto Alegre, em salas do Instituto Nacional 

de Educação de Surdos (INES), no Rio de Janeiro, além de outras experiências educacionais 

encontradas em instituições públicas e privadas e que se apresentam como uma opção 

didático-metodológica na educação do aluno surdo.  

 

Algumas variedades desse sistema são apresentadas por Goldfeld (2002 p.40), e 

defendidas por Evans (1982), ao afirmar que a possibilidade do aluno surdo interpretar o que 

é dito, fazendo uso de combinações orais e manuais (língua falada, língua falada sinalizada, 

associação de códigos manuais para auxiliar na discriminação e articulação de sons de mão 

perto do rosto dando apoio à emissão de cada fonema; combinações diversas de sinais, fala, 

datilologia, gestos, pantomima, etc.), gera, segundo ela, uma menor ambigüidade que a leitura 

exclusivamente oral pode gerar. Segundo a autora, essa ambigüidade ocorre em função de 

uma maior dificuldade apresentada na fala, por parte do aluno surdo. 

 

Contrários a esse ponto de vista, Brito (1993), Skliar (1997), Fernandes, (1999), 

Quadros (2001), entre outros, consideram impraticável o uso de duas línguas de forma 

simultânea, defendido pela filosofia da comunicação total, e levantam outras discussões em 

relação à educação do aluno surdo. Para esses autores, o uso de sinais nas mais variadas 

circunstâncias, especialmente em sala de aula, não pode ser entendido como simplesmente 

gerar entendimento na comunicação. A Língua de Sinais, segundo eles, é uma língua 

totalmente independente e funciona sobre uma representação visual, base de sua sintaxe, 

utilizando processos funcionais e unidades com significados abstratos que permitem uma 

comunicação autêntica da língua (GÓES, 1999, P.53). 



Em função da complexidade dessas questões já levantadas, no que se refere 

especialmente aos métodos educacionais que cada corrente propõe, vimos a necessidade de 

sistematização dessas práticas defendidas por cada filosofia; e isso, conseqüentemente, nos 

subsidiará para uma melhor compreensão na construção e análise dos dados coletados. 

 

Nesse sentido, a escolarização e a linguagem para a pessoa surda ainda são pontos mais 

que polêmicos em todo o processo de ensino–aprendizagem, tendo suscitado nos últimos 

anos, na trincheira dos debates, questões ligadas novamente ao uso de sinais, dessa vez com 

um fortalecimento muito maior do ponto de vista dos pesquisadores bilingüistas.  

 

1.3.2. A prática bilíngüe na educação do aluno surdo 

 

A filosofia da educação bilíngüe para a escolarização do aluno surdo pode ser definida 

como uma oposição à filosofia oralista, que tem na sua base uma prática de correção e 

recuperação e, ao mesmo tempo, vem a reconhecer a política da surdez como sendo a política 

da diferença. 

 

Essa diretriz pedagógica fundamentada pelo bilingüismo propõe uma visão educacional 

para a pessoa surda no sentido de retirá-la da condição de deficiente pela ausência da 

linguagem, para a de diferente, com sua particularidade lingüística. Desse ponto de vista, a 

filosofia bilíngüe vem propor uma prática educacional para o aluno surdo e para o professor, 

no sentido muito mais de estruturar uma educação voltada para a formação do educando como 

um ser humano integral tendo como suporte de seu trabalho o processo ensino-aprendizagem 

no contexto geral do conhecimento. 



 

Para os bilingüistas, o aluno surdo não “precisa almejar uma vida semelhante ao 

ouvinte, podendo aceitar e assumir sua surdez”, no sentido de desenvolver-se lingüística e 

cognitivamente sem dificuldades através do uso espontâneo da língua de sinais e sua 

exposição proporciona um maior desenvolvimento à pessoa surda. (GOLDFELD, 2002, p.42). 

 

De acordo com os bilingüistas, citado em Goldfeld (2002, 42,43), há duas maneiras 

distintas de definição dessa filosofia.  

 

A primeira acredita que a criança surda deve adquirir a língua de sinais e a 
modalidade oral da língua de seu país, sendo que posteriormente a criança deverá ser 
alfabetizada na língua oficial de seu país. Entretanto autores como Sanches (1993), 
acreditam ser necessário para o surdo adquirir a língua de sinais e a língua oficial de 
seu país apenas na modalidade escrita e não na oral. 

 

 

O grupo de pesquisadores que defende a importância do aprendizado da língua de 

sinais como primeira língua (considerada de fácil aquisição pelo aluno surdo), e a língua oral 

apenas adquirida pela via escrita, defende também a permanência do aluno surdo em escolas 

especiais. Esse grupo considera que a pessoa surda faz parte de uma comunidade específica, 

com uma cultura própria, assim como outros grupos de minorias, a exemplo dos judeus, 

negros, imigrantes, entre outros e que têm uma marca cultural específica. Brito (1993, p.41) 

apud Goldfeld (2002, p.45), defensora ferrenha dessa corrente filosófica, chega a afirmar que, 

“se a criança surda não for exposta à língua de sinais desde seus primeiros anos de vida 

sofrerá conseqüências, tanto no nível de aquisição de uma língua, quanto na própria condição 

de vida”. Dessa forma, ela levanta alguns pontos a serem considerados. 

 

 o surdo perde a oportunidade de usar a linguagem, se não o mais importante, 
pelo menos um dos principais instrumentos para a solução de tarefas que se 
lhe apresentam no desenvolvimento da ação inteligente; 

 



 o surdo não há de recorrer ao planejamento para a solução de problemas; 
 
 não supera a ação impulsiva; 

 
 não adquire independência da situação visual concreta; 

 
 não controla seu próprio comportamento e o ambiente; 

 
 não se socializa adequadamente.  

 
 
 

Partindo da concepção bilíngüe, que “é uma proposta de ensino usada por escolas que se 

propõem a tornar acessíveis à criança duas línguas no contexto escolar”, Quadros (1997, p.27) 

aponta estudos (SKLIAR, et al, 1995) que consideram essa proposta como sendo a mais 

adequada para a educação do aluno surdo. Em Pernambuco, o Centro Suvag fundamenta sua 

proposta pedagógica à luz dessa filosofia bilíngüe, admitindo que “só assim reconhece o 

aluno surdo na sua exclusividade e diferença e, ao mesmo tempo, proporciona o 

desenvolvimento das suas capacidades lingüísticas e sociais de uma forma plena” (SUVAG-

PE, 2005). 

 

Seguindo esse mesmo princípio, alguns bilingüistas, principalmente os aqui citados, 

sugerem que o aluno surdo tenha sempre contato com pessoas que usam a língua de sinais 

desde cedo, assim, propõem um professor surdo para passar essa língua; sugerem, ainda, que 

as crianças passem a conviver com surdos adultos por pertencerem à mesma “comunidade 

cultural, social e lingüística”, para que passem a construir sua própria “identidade surda”; os 

conteúdos devam ser trabalhados na língua de sinais, enquanto a língua portuguesa deverá ser 

trabalhada em momentos específicos, como segunda língua. Em sala de aula, propõem o uso 

apenas da escrita dessa língua, e a oralização deverá ser feita por especialistas da língua, fora 

do horário escolar argumentando ainda que a língua de sinais e a língua oral têm suas 

especificidades incontornáveis, daí não concordarem com o uso simultâneo de sinal e fala 

(QUADROS, 2002, p. 30 - 33). 



 

Quanto às características de um professor em uma escola bilíngüe dessa natureza, 

Davies (1994), citado por Quadros (2002, p.33), levanta alguns aspectos básicos a serem 

considerados: 

 o professor deve ter habilidade para levar cada criança a identificar-se como 
um adulto bilíngüe; 

 o professor deve conhecer profundamente as duas línguas, ou seja, deve 
conhecer aspectos das línguas requeridas para o ensino da escrita, além de 
ter bom desempenho comunicativo; 

 o professor deve respeitar as duas línguas – isso não significa tolerar a 
existência de uma outra língua – reconhecendo o estatuto lingüístico comum 
a elas e atendendo às diferentes funções que cada língua apresenta para a 
criança; 

 o professor deve ter o domínio da língua de sinais para se comunicar com o 
seu aluno. 

 

Contrapondo às exigências acima abordadas, no que se refere principalmente à prática 

pedagógica e à formação do professor, outros pesquisadores (os adeptos da inclusão) 

defendem a idéia de que o aprendizado de crianças surdas e ouvintes se verificam de forma 

conjunta, entendendo que o objetivo educacional básico para todos os alunos possa ser o 

mesmo, embora “os objetivos específicos da aprendizagem devem atender à individualidade 

para se adequar às necessidades, às habilidades, aos interesses e às competências singulares de 

cada aluno” (STAINBAK & STAINBAK, 1999, p.234). Esses mesmos pesquisadores 

reconhecem e defendem que as diferenças individuais, no que se refere às características, 

interesses e às formas de aprendizagens são princípios necessários na busca de uma educação 

igualitária e de qualidade, e que todos têm como direito. 

 

Nessa perspectiva, refletir sobre a educação do aluno com deficiência auditiva do ponto 

de vista da inclusão é algo mais que necessário, tendo em vista esta ter como princípio a 

inserção total e incondicional de todos os alunos, em classe comum/regular. Assim entendida 



a inclusão, exige-se, portanto, uma transformação do ponto de vista do projeto político 

pedagógico do currículo escolar, da prática do professor, da formação docente, rompendo 

assim, com “antigos modelos, práticas e concepções de educação” (WERNEC, 1997). 

 

No que concerne ao projeto político pedagógico da escola, pressupõe transformações no 

caráter político e cultural no sentido de ajustar o fazer pedagógico às necessidades dos alunos. 

É necessário que esse ajuste estruture-se de forma organizada para constituir uma real escola 

para todos, dando conta das especificidades de cada aluno, dentro da diversidade. Nesse 

sentido, a concepção do currículo escolar que irá orientar as atividades educativas e suas 

finalidades diante dos alunos se constrói a partir da realidade de seus sujeitos reais. 

 

Do ponto de vista de Silva (1995) apud Santos (2002), o currículo escolar é entendido 

como “o conjunto de todas as experiências de conhecimento proporcionado aos estudantes” e 

que diz respeito não somente à organização de conteúdos a serem ensinados, como também 

engloba todas as relações que perpassam esse processo de organização. Para que isso ocorra, 

exige-se que seja levado em consideração o processo que vai desde a escolha dos conteúdos a 

serem ensinados até a decisão sobre quem determina esses e outros aspectos que comporão o 

processo ensino-aprendizagem.  

 

No que se refere à prática pedagógica do professor, Santos (2002, p.68) alega que 

dependerá de gestos e atitudes na própria prática e que esta está relacionada às crenças e 

posturas políticas do educador. Para que ocorra, efetivamente, na escola, exige-se, por parte 

do professor, um preparo profissional e adoção de características como: 

 

 Criatividade - no sentido de planejar várias atividades para escolha por 
diferentes alunos de sua turma, caso uma mesma atividade não se adeqüe ao 
interesse ou estilo de aprendizagem de certos alunos; 



 
 Competência, no sentido de estar sempre atualizado, mantendo a postura de 

um eterno estudante; 
 
 Experiência – no sentido de oferecer várias oportunidades de aplicação-

realização do material aprendido por seus alunos; 
 
 Investigação – no sentido de estar sempre preocupado em investigar em seus 

alunos a curiosidade e o prazer de descobrir; 
 
 Crítica – no sentido de entender que é essencial que o conteúdo ensinando 

seja dotado de significado para a vida do aluno; 
 
 Humildade – no sentido de reconhecer que o saber não tem dono. Facilitando 

uma relação de troca.  
 

 
 

Assim, a ambigüidade presente nas propostas apresentadas até o momento sugere uma 

reflexão à adoção de práticas pedagógicas que exigem estratégias que envolvam tanto o uso 

da língua, quanto outros aspectos que estão atrelados à escolarização do aluno surdo. Por 

outro lado, propõe outras formas de experiências pedagógicas para a escolarização desse 

aluno como forma de alcance de “relações mais igualitárias na sociedade” e como forma de 

“combate à prática excludente”, na perspectiva de acesso e qualidade que é o movimento pró-

inclusão (SANTOS, 2002, p.64). Como diz Mantoan (1997), “cabe à escola encontrar 

respostas educativas para as necessidades de seus alunos e exigir dela uma transformação”. 

 

Para Santiago (2003, p.92), a inclusão entendida dessa forma rompe com as exigências 

impostas ao aluno com deficiência auditiva no sentido de adquirir uma língua oral ou de sinais 

para que adentre no ensino comum/regular ou na sociedade, como pregam algumas das 

correntes até então apresentadas. Nesse sentido, a inclusão se funda exatamente nos princípios 

da autonomia e independência, por parte da pessoa com deficiência, sem que se defina um 

tempo ou um limite para que ocorra essa inclusão.  

 

Para Sassaki (1997, p.37-38), essa autonomia deve ser entendida como “a condição de 

domínio do ambiente físico e social” e a independência é definida como “a faculdade de 



decidir sem depender de outras pessoas”, assumindo assim o controle de sua vida. Essa é, na 

verdade, a perspectiva da teoria inclusiva. 

 

Nesse sentido, assumir uma proposta de educação inclusiva para o aluno surdo, exigirá 

um papel de tamanha responsabilidade por parte da escola, em particular dos educadores, que 

emerge do contexto atual de educação. Significa direcionar o olhar para a compreensão da 

diversidade, respeitando no aluno suas necessidades e ainda desenvolver a capacidade de 

problematizar a sua própria prática. Exige-se ainda que essa prática seja refletida criticamente 

buscando um aperfeiçoamento profissional de acordo com cada necessidade individual do 

aluno (SANTOS, 2002, p. 68). 

 

Para Martins (2003 p.32), embora o panorama educacional esteja se apresentando com 

algumas modificações, caminhando na perspectiva de uma escola inclusiva para todos, alguns 

elementos necessitam de uma maior compreensão e efetivação. A autora levanta a 

necessidade de: 

 

 uma política educacional mais consistente, que efetivamente vise à construção 
de uma escola para todos; 

 
 de um maior investimento na formação, inicial e continuada, e na valorização 

dos profissionais de educação; 
 
 orientação sistemática à comunidade escolar – dirigente, docentes, 

funcionários, pais, alunos em geral, visando à quebra de barreiras ainda 
existentes; 

 
 oferecimento de um currículo flexível, mais adaptado às condições dos alunos; 

 
 derrubada de barreiras físicas e atitudinais (...); 

 
 envolvimento da comunidade ampla, e não apenas da escola em si, no processo 

inclusivo. 
 

 
 



Em linhas gerais, as idéias sobre a inclusão educacional do aluno com deficiência 

auditiva apoiada por viés que prima pelo direito de todos à educação são questões ainda muito 

polêmicas. São pontos significativos, porém, divergentes em relação às condições em que essa 

educação tem sido oferecida; da formação que o professor construiu historicamente e da 

própria visão que se tem de educação e de educando que a escola pensa estar construindo. Em 

função disso, enveredaremos a seguir na teoria inclusiva no sentido da escolarização do aluno 

com deficiência auditiva em função da formação do professor e suas relações na prática 

docente inclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMAÇÃO DO PROFESSOR E SUAS RELAÇÕES NA PRÁTICA DOCENTE 

INCLUSIVA. 

 

“Ensinar exige segurança, 

competência profissional 

 e generosidade”. 

Paulo Freire. 

 
 

 
Este capítulo tem como eixo de partida o delineamento da formação do professor, sua 

efetivação e a relação com a prática pedagógica dentro do processo educativo, na perspectiva 

inclusiva. 

 

Tendo a teoria da inclusão como referencial, torna-se evidente a necessidade no que se 

refere à formação e à prática docente, tornando-se evidente a necessidade de instrumentalizar 

tanto a escola nas suas tarefas educacionais, quanto os professores na sua prática pedagógica 

para o eficaz desempenho das funções educativas, buscando a participação de todos nessa 

tarefa. 

 

É importante ressaltar que o desenvolvimento das competências profissionais, 

construídas nos espaços de formação necessários à docência, pressupõe a aquisição de saberes 

necessários a escolaridade básica, comuns a todos os alunos. Entretanto, a realidade atual da 

educação, do ponto de vista da inclusão das pessoas com deficiência em sala de aula, é 

marcada muitas vezes por uma formação inicial precária, no que se refere às estratégias 

didáticas, específicas ao aluno com deficiência. 

 

A compreensão de que o processo de formação é importante, no sentido de garantir uma 

educação inclusiva, é ponto congruente entre os profissionais da educação e pesquisadores. 



Coloca-se inclusive como uma das principais barreiras a serem superadas para que a inclusão 

educacional efetivamente aconteça. 

 

Garcia (1999) ressalta a necessidade de incorporar, nos programas de formação de 

professores, conteúdos programáticos necessários ao desenvolvimento de conhecimentos e 

atitudes que permitam ao professor em formação, seja inicial ou continuada, compreender as 

complexas situações de ensino que exige essa proposta. 

 

Martins (2003) reafirma essa importância, inclusive sugerindo a inserção de, ao menos, 

uma disciplina obrigatória nos cursos de formação para o magistério que se destine a preparar 

educadores para a atuação docente inclusiva. Diz a autora: “Deve ser bastante enfatizada a 

questão da inclusão escolar dos alunos com necessidades especiais, possibilitando uma visão 

básica sobre o tema, sobre a necessidade de adaptar os conteúdos de estudo e as metodologias 

às necessidades”. 

 

Seguindo o mesmo pensamento sobre a necessidade de se repensar a formação do 

professor, (2004) apresenta a necessidade de se modificar, em todos os níveis de ensino, os 

currículos escolares, no sentido de proporcionar ao docente a aprendizagem de práticas de 

ensino adequadas e necessárias ao atendimento das diferenças, que, em decorrência da 

inclusão, estabeleceram-se no ambiente das escolas regulares. 

 

Em conseqüência de algumas lacunas na formação do professor, é comum encontrarmos 

profissionais envolvidos com a escolarização de crianças ditas normais e mostrando-se 

resistentes diante de uma criança com deficiência. Expressões como “ou eu, ou ele”, ainda 

são usadas por alguns professores de classe comum/regular. Mantoan (2004) denomina de 



“meio restrito”, uma educação segregacionista que se verifica nas escolas e classes especiais, 

na qual o ingresso do aluno em sala comum/regular só ocorre a partir da construção de 

respostas correspondentes às expectativas e exigências de desse ambiente dito normal. Tem 

como um dos desdobramentos principais a idéia do professor especialista como sendo aquele 

que ministra aulas em lugares especiais para pessoas especiais, distanciando-se da concepção 

apresentada nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (2001), 

quando, de forma mais ampla, define os professores especialistas como sendo: 

 

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 e 
pedagógicos e práticas alternativas, (...). 

 

A priori, o conhecimento profissional do professor para qualquer prática docente, 

inclusive a que ficou estabelecida através dessas diretrizes, deve se construir nos cursos de 

formação inicial e se ampliar nas ações de formação continuada. Na medida em que vai 

estudando, refletindo sobre a prática, e construindo conhecimentos por meio da observação e 

das situações didáticas de que participa, o professor vai (re) elaborando o seu saber. Todavia, 

ainda não é o que presenciamos efetivamente em alguns de nossos espaços de formação e de 

escolarização em função, muitas vezes, das lacunas na formação inicial que resultam na não 

instrumentalização dos professores para o enfrentamento das reais necessidades dos seus 

alunos.  

 

Desse princípio de formação já citado, entende-se que o conhecimento profissional dos 

professores se efetiva através de saberes teóricos, que não podem ser confundidos com uma 

somatória de conceitos e técnicas transmitidas durante sua formação inicial, mas, acima de 

tudo, esse conhecimento se expressa num saber agir em situação concreta de sala de aula, cujo 

contexto é marcado pelo imprevisível, pelo imponderável e, principalmente, pelas diferenças. 



Segundo Lima (2006), esse agir, significa fazer com o outro, partilhar, o que pressupõe a 

transformação da escola. Para ele, essa é a grande riqueza da educação inclusiva e que deve se 

efetivar no cotidiano das escolas regulares/comuns. Em função dessa perspectiva de escola, a 

formação continuada dos professores deve ser condição sine qua non para efetivação dessa 

prática, não no sentido de uma formação voltada para a educação especial, mas de uma 

formação voltada para lidar com as diferenças. Significa, do ponto de vista de Mantoan 

(2004), “criar meios mais favoráveis possíveis” que beneficiem o ambiente escolar de maneira 

que propiciem a criação de espaços educacionais plurais, onde as diferenças sejam 

reconhecidas, não como uma “coisa” a menos no outro, mas uma condição a mais, capaz de 

contribuir para o crescimento de todos os que neles interagirem. 

 

Desse entendimento, é possível dizer que a formação continuada garante ao professor de 

classe comum/regular condição, entre outras coisas, de desenvolver algumas competências 

necessárias à prática docente inclusiva como: 

 

 pautar-se em princípios democráticos e éticos em relação às diferenças 
humanas, em sala de aula; 
 
 gerir a classe, a organização do trabalho docente, estabelecendo uma relação 

de acolhimento às diferenças; 
 
 atuar nas situações educacionais com: sensibilidade, serenidade, acolhimento 

e respeito diante das mais adversas situações, tanto de relacionamento quanto de 
aprendizagem; 
 
 proporcionar uma prática educativa que leve em conta as características dos 

alunos e da comunicação, além dos estilos de aprendizagem de cada um, agindo de 
modo adequado às características individuais; 

 
 flexibilizar a ação pedagógica diante das diferenças dos alunos de modo 

adequado às necessidades aprendizagem; 
 
 no caso específico do aluno surdo, manejar diferentes estratégias de 

comunicação no sentido de transmitir adequadamente os conteúdos, considerando a 
diversidade de formas de abstração e de comunicação; 

 
 



 utilizar estratégias diversificadas de avaliação da aprendizagem e, a partir de 
seus resultados, formular propostas de intervenção pedagógica, considerando os 
diferentes estilos e ritmos de desenvolvimento de cada aluno. (...). 
 
 

 
Dentre esses saberes pedagógicos necessários à prática docente inclusiva, faz-se 

necessário ressaltar que, para o ensino inclusivo dar certo, não basta essas competências 

serem desenvolvidas no professor, é necessário também que se redefina o projeto político 

pedagógico, no sentido de proporcionar mudanças em todas as práticas educativas envolvidas 

na escola. Trata-se de (re) inventar os saberes pedagógicos a partir da prática social da 

educação. Entretanto, nenhuma medida de política educacional, nem decreto ou normas 

poderá reverter a prática pedagógica na perspectiva da inclusão, enquanto não se formar em 

cada professor a consciência de que todos os alunos são ensináveis, desde que o trabalho 

didático pedagógico seja feito com adequação às características e necessidades de cada aluno. 

 

Outrossim, é necessário acrescentar que a atitude e o compromisso frente ao Outro 

requerem uma formação que defina melhores estratégias, para levar o aluno a construir o 

conhecimento, exercendo a sua autonomia intelectual, e tornando-se capaz de gerar novos 

saberes necessários à formação humana. 

 

Segundo Blanco (1995), quanto mais o professor interagir e comunicar-se com seus 

alunos, mais informações serão desenvolvidas e, conseqüentemente, avançará no processo 

ensino-aprendizagem. A partir desse princípio abordado, podemos entender que a formação 

pedagógica do professor deve levar em conta uma série de variáveis, que têm como base esse 

entendimento e que significa criar condições necessárias para que o aluno seja o verdadeiro 

protagonista de sua aprendizagem, independentemente de suas diferenças. 

 



Nessa ótica, a formação continuada do professor de classe comum/regular se faz 

necessária à aquisição de novas aberturas de comunicação para refazer as práticas, 

possibilitando um olhar mais comprometido dentro de suas competências, necessárias ao 

exercício da profissão, atribuídas a todo e qualquer professor. Isso exige, sem sombra de 

dúvida, uma reformulação na prática pedagógica, e tendo como conseqüência uma nova 

concepção no ato de educar. No entanto, a busca pela atualização, quando parte de forma 

isolada do professor, é difícil concretizar-se. Todavia, o mais importante é entender que o 

local de trabalho é o espaço ideal para que a formação continuada se efetive, devendo ser 

entendida como uma política instituída pelos sistemas educacionais. 

 

 Essa mudança de atitude na formação do educador permite o instrumentalizar-se, tanto 

em relação aos conteúdos programáticos, necessários a todo educador, quanto ao 

entendimento das diferentes necessidades educacionais das pessoas com deficiência.  

 

Neste viés, pensar formação do professor pressupõe ir além da tarefa de transmissão de 

conteúdos pré-determinados. Exige-se que possa garantir a participação ativa dos processos 

educativos da escola numa visão geral, ética e comprometida com os resultados das 

aprendizagens de todos os alunos. 

 

Essa mudança de atitude na formação do educador permite o instrumentalizar-se, tanto 

em relação aos conteúdos programáticos, necessários a todo educador, quanto ao 

entendimento das diferentes necessidades educacionais das pessoas com deficiência. 

 

De acordo com instruções do Ministério da Educação (2001), essa formação no âmbito 

pedagógico para o avanço das práticas inclusivas deve: 



em vez de focalizar a deficiência da pessoa, enfatiza o ensino e a escola, bem como as 
formas e condições de aprendizagem; em vez de procurar, no aluno, a origem de um 
problema, define-se pelo tipo de resposta educativa e de recursos e apoios que a 
escola deve proporcionar-lhe para que obtenha sucesso escolar, por fim, em vez de 
pressupor que o aluno deva ajustar-se a padrões de” normalidade “para aprender, 
aponta para a escola o desafio de ajustar-se para atender à diversidade de seus alunos 
(MEC, 2001, p.33). 
 
 

Exige-se, com certeza, mudança de concepção e quebra de paradigmas construídos 

sobre pilares culturais e estruturais de uma educação segregacionista e discriminatória 

construída ao longo de uma trajetória de ordem social, educacional e institucional. 

 

Nesse sentido, a formação do professor, especialmente a continuada, tem como objetivo 

oportunizar momentos que revelem as suas práticas, como uma ação reflexiva de 

transformação dessas práticas, proporcionando elementos fundamentais para o processo de 

(re) construção de um novo perfil profissional do professor (NÓVOA, 1992). A formação 

continuada, neste caso, passa a ser um momento que possibilita troca dos saberes entre os 

professores, através de uma ação conjunta, dirigida ao cotidiano escolar como elemento de 

compreensão da prática de todos os professores o que envolve três processos: o 

desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento profissional e o desenvolvimento institucional.( 

apud PIMENTA,2002, p.112). 

 

Essas discussões sobre a formação continuada, a qual passa a ser o espaço para a análise 

e reflexão do fazer pedagógico, levam-nos a pensar na contribuição que essa formação vem a 

oferecer para uma (re) ação por parte do professor, em relação à sua própria prática. 

 

Certamente, estas reações têm bastante fundamento, quando estruturamos uma prática 

na perspectiva inclusiva, fazendo-se necessária uma mudança em toda estrutura pedagógica 

para a diversidade, que vai exigir do professor uma revisão crítica em relação às suas 

vivências educacionais.  



 

É condição básica de todo professor que envereda pela prática inclusiva entender que a 

tarefa de ensinar envolve uma quantidade enorme de variáveis, entre elas as que nos indicam 

as necessidades particulares de cada aluno e de selecionar as atividades e meios que cada um 

deles necessita. 

 

Assim, entender a formação nessa direção é perceber a importância de uma política 

voltada para a continuidade dos estudos por parte dos professores e que se efetiva em uma 

proposta institucionalizada de formação continuada. 

 

Dificilmente podemos conceber uma formação do ponto de vista da inclusão do aluno 

com deficiência auditiva em sala de aula comum/regular se não nos desfizermos de algumas 

práticas que diferenciam e discriminam esse aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A EDUCAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: a prática docente no 

contexto da inclusão 

 

Nada pode ser mais desigual 

 do que tratar os indivíduos  

como se eles fossem iguais 

em todos os aspectos 

(DUNN, apud LIMA, 2003). 

 

A prática educativa se verifica através de atividades 

estruturadas por representações, principalmente por essa 

representação que chamamos de objetivo ou de fim. Tardif 

(2005), acrescenta que ao agir, “os educadores não se 

contentam em fazer algo: eles fazem algo em função de certas 

representações de sua própria ação e da natureza, 

modalidades, efeitos e fins dessa ação”.  

 

Assim, a interação entre o currículo formal, a prática pedagógica e o conhecimento 

científico são elementos interligados e que nos levam a descrever e analisar as práticas 

pedagógicas dos professores.  

 

Sendo assim, partiremos de dois níveis de debate: o primeiro envolve o conceito de 

prática pedagógica em conexão com a questão curricular, passando pela discussão sobre o que 



é ser um professor reflexivo consoante com estudos realizados por diversos autores como, 

Schön (2000), Gómez e Nóvoa (1992), Perrenoud (1993 2001). 

 

O segundo nível de debate envolve estudos em que as práticas pedagógicas são 

analisadas como constituídas de alguns elementos que se expressam e diferenciam-se entre si, 

de acordo com a realidade das escolas, dos saberes dos educadores e das representações 

sociais desses professores sobre a finalidade da educação em seus respectivos tempos 

histórico, sócio-político e cultural. 

 

Dessa forma, para analisar a prática pedagógica, é importante levar em consideração 

as condições sociais de ensino e de trabalho do professor, tendo em vista que a realização das 

atividades se deve ao confronto entre o cotidiano escolar, as condições de trabalho e a 

concepção de mundo desses professores. Neste caso, a prática, caracteriza-se como atividade 

humana, o que pressupõe o agir sobre o objeto tendo como tarefa principal uma finalidade 

(VAZQUEZ, 1977).  

 

Considerando a prática pedagógica como uma forma específica de práxis que 

pressupõe uma relação entre a prática social mais ampla com a construção de objetivos, 

estratégias e conhecimentos específicos, no âmbito escolar, ela, a prática, é compreendida 

como ponto de partida e como ponto de chegada para qualquer ação educativa.  

 

Candau e Lelis (1988, p. 69) salientam este aspecto ao observarem que “esta 

alternativa traz em si a possibilidade do educador desenvolver uma ‘práxis’ criadora na 

medida em que a vinculação entre o pensar e o agir pressupõe a unicidade, a inventividade, a 

irrepetitividade da prática pedagógica”. Para Veiga, a prática pedagógica é, na verdade, uma 



atividade teórico-prática, ou seja, formalmente tem um lado ideal, teórico, idealizado 

enquanto formula anseios onde está presente a subjetividade humana, e um lado real, material, 

propriamente prático-objetivo.  

 

A discussão em torno da prática pedagógica envolve, ainda, o caráter da pessoa do 

professor, seus valores, seu comportamento ideológico e filosófico, enfim, a sua utopia 

enquanto sujeito histórico/social que irá nortear toda a ação no seu cotidiano escolar. Assim, 

estudar a prática pedagógica, através das estratégias, implica analisar os diversos aspectos que 

estão envolvidos, de forma direta ou indireta, nas ações dos educadores. 

 

De acordo com Faustini (2002, p. 170), “o desafio que situações cotidianas lançam à 

prática docente requer enfrentamento de situações concretas que surgem de forma não 

programada e vão materializando a relação pedagógica em questão”. Portanto, a prática 

pedagógica é pautada, ainda, em saberes teóricos e em saberes práticos. Os primeiros, dizem 

respeito ao corpo teórico que os educadores mobilizam de forma consciente ou inconsciente 

com o objetivo de garantir a aprendizagem de seus alunos. Os outros saberes advêm da 

experiência da vida pessoal e profissional dos educadores e do enfrentamento diante das 

diversidades. Assim, é no cotidiano escolar em interação com os discentes, permeados por 

situações conflituosas, de aspectos didáticos, pedagógicos, políticos, administrativos, 

econômicos e sociais que se vai construindo o saber da experiência do professor.  

 

Registros mostram que, a partir da década de 90, a prática pedagógica assume o 

significado de atuação reflexiva, tendo por base as idéias de reflexão-na-ação, reflexão-sobre-

a-ação e sobre-a-reflexão-na-ação, defendida por Donald Schön (2000) e difundida por Angel 

Perez Gómez (1992), Antonio Nóvoa (1992) e outros. 



 

É pertinente perceber que, nos estudos sobre a formação de professores reflexivos, a 

expressão de “reflexão-na-ação”, “reflexão-sobre-a-ação” e “sobre-a-reflexão-na-ação” não é 

algo tão recente. Schön (2000) afirma que as discussões sobre a reflexão encontram-se nas 

obras de vários autores como John Dewey, Jean Piaget, David Hawkins, entre outros. 

Para Dewey, o processo de reflexão dos professores começa no enfrentamento das 

dificuldades a partir de uma situação concreta, que leva os docentes a analisarem as 

experiências anteriores e a refletirem com base em alguns elementos, tais como: a teoria, a 

intuição, a emoção e a paixão e, a partir deles, procurar alternativas viáveis que possam 

solucionar a dificuldade em que se encontram em sala de aula, de forma criteriosa e 

consciente.  

 

Perrenoud (2001) apresenta algumas características da prática pedagógica: 

 

• possui um certo grau de incerteza; 
 
• tem um caráter de singularidade; 
 
• a relação professor-aluno envolve um processo de complexidade que 
demanda, paradoxalmente, a imposição e a negociação; 
 
• existem situações de conflito que tornam a sala de aula um espaço de luta de 
forças opostas que perpassam questões de poder e do contrato didático exigindo dos 
docentes reflexão sobre as ações; 

 
• as situações da sala de aula exigem que os docentes sejam capazes de agir 
com urgência tendo em vista os conhecimentos teórico-práticos de diferentes 
campos de saberes (e para as quais não foram preparados).  

 

Enfim, para tentar esclarecer melhor as considerações feitas nesta pesquisa podemos 

afirmar que a prática pedagógica do professor, na perspectiva da inclusão, é também uma 

construção cultural. É uma práxis, um modelo coerente de pensar a educação que está 

entrelaçado pela questão de poder dentro e fora da escola, e que está ligado a certas 



representações de sua própria ação. Para Moscovici (1986) as representações têm um 

caráter coletivo, constituído por diferenças entre grupos, ou seja, são misturas de conceitos, 

imagens e percepções compartilhadas e transmitidas por um número significativo de 

pessoas e de uma geração a outra.  

Para Silva (1995), a representação é um processo de significação social de 

conhecimento produzido nas relações sociais de poder e que opera através do 

estabelecimento de diferenças. Se as diferenças segundo Silva são construídas num sistema 

de representações, no qual encontramos diferentes discursos, a fala dos professores nessa 

experiência pedagógica com aluno surdo nos permitirá identificar a representação dessas 

pessoas, a partir de um imaginário estabelecido pela convivência com elas, seja familiar, 

social ou profissional. 

 

Desse entendimento, podemos perceber que não há práticas distintas para o 

atendimento de alunos com ou sem deficiência na sala de aula. O que há são formas 

distintas de docência a partir das representações que cada um constrói em relação ao outro.  

 

Nesse sentido, Gaio e Meneghetti (2004) deixam claro que “a inclusão é uma 

possibilidade que se abre para o aperfeiçoamento da educação escolar e benefício de alunos 

com e sem deficiência”.  

 

De acordo com um dos pilares apresentados pela UNESCO (1994), “Saber Conviver”- 

precisa ser bastante difundido entre todos que fazem a “escola para todos”, sem 

discriminação. Fica-nos claro que a prática pedagógica inclusiva “depende de uma 

disponibilidade interna para que possamos enfrentar inovações”. Nesse sentido, a prática 

inclusiva exige uma (re) visão da própria ação pedagógica, transformadas em estratégias 

concretas de sala de aula.  



 

Contrapondo ao modelo de escola segregacionista (que separa os alunos entre normais 

e especiais), a escola inclusivista, entende que o professor esteja predisposto a enfrentar 

mudanças e a conviver com as diferenças. É preciso entender que o Outro é alguém essencial 

para a constituição como pessoa e que é dessa relação de alteridade que emana a Justiça, a 

garantia da vida compartilhada.  

 

De acordo com Gaio e Meneghetti (2004, p. 81), cumprir o dever de incluir todas as 

crianças na escola supõe considerações que nos remetem à ética, à justiça e ao direito de todos 

ter acesso ao saber e à formação básica. 

 

A Constituição Federal de 1988 (Art. 205) garante que “a educação é direito de todos”, 

caracterizando-se a escola como um espaço pedagógico no qual o ensino deve ser ministrado 

em “igualdade de condições para o acesso e permanência” (Art. 206, I).  

 

Quando se fala que o ensino deve ser ministrado em “igualdade de condições para o 

acesso e permanência”, na perspectiva de educação inclusiva, é ressaltados que a igualdade de 

condições significa respeito às diferenças, e que pensar a escola pelo paradigma da inclusão 

implica valorizar a experiência de pertencimento, promovendo um sentido humanista para a 

educação.  

 

É por esse sentido, que as escolhas epistemológicas e pedagógicas das escolas, aí se 

incluem as práticas pedagógicas de seus professores, devem orientar-se pela formação do 

cidadão com base numa ciência fundada na melhoria da qualidade de vida das pessoas, e por 



concepções comprometidas com a dignidade humana, a justiça social, a ética democrática e a 

construção da cidadania.  

 

Ainda segundo Gaio e Meneghetti (2004, p. 82) nos apresentam argumentos de que há 

professores que não conseguem libertar-se de preconceitos e hábitos enraizados, que não lhes 

permitem fazer uma releitura de suas atuações, à luz de novos propósitos e procedimentos 

educacionais. 

 

Para Edgar Morin, (2002). no seu livro: “Os Sete Saberes necessários para a Educação 

para o Futuro”, o autor não aponta nenhum programa educativo específico para um nível de 

ensino ou modalidade, todavia, aborda problemas específicos para cada um desses níveis. 

Eles dizem respeito aos “setes buracos negros da educação”, completamente ignorados, 

subestimados ou fragmentados nos programas educativos. Programas esses que devem ser 

colocados no centro das preocupações sobre a formação dos jovens, futuros cidadãos. 

Segundo este autor, 

 

na sociedade contemporânea, há a necessidade de ensinar o que 
chamamos de ecologia da ação: a atitude que se toma quando uma ação 
é desencadeada e escapa ao desejo e às intenções daquele que a 
provocou, desencadeando influências múltiplas que podem desviá-la até 
para o sentido oposto ao intencionado. 
 

 

Essa concepção do ato de ensinar extrapola o pseudocontrole que o professor pensa 

possuir da aprendizagem do aluno, bem como o entendimento de que essa aprendizagem 

depende, quase que exclusivamente, da prática pedagógica dele – educador.  Autores como 

Gaio e Meneghetti (2004 p. 83) advertem que “não sabemos de antemão como e quanto 

alguém será capaz de aprender e por que meios alguém chega a ser um pensador, um artista” 

etc. Acrescenta, ainda, que são descabidos a pretensão e o direito que têm os professores de 



estabelecerem e de controlar “o que”, “o quanto” os alunos conseguirão aprender e “o como” 

deverão utilizar suas ferramentas intelectuais, por mais que possamos confiar em nossa 

experiência de educadores, e em nossa formação pedagógica.  

 

Compartilhamos das idéias apresentadas por Morin (2002), quando propõe que “é 

necessário tomar consciência de que as futuras decisões devem ser tomadas contando com o 

risco do erro e estabelecer estratégias que possam ser corrigidas no processo da ação, a partir 

dos imprevistos e das informações que se tem”. Assim, fica claro para os professores que 

trabalham com alunos surdos que é preciso tomar essa consciência e tentar mudar na sua 

práxis quando estamos discutindo, particularmente uma prática voltada para a diversidade à 

luz da inclusão. 

 

Autores como Stainback & Stainback (1999) afirmam que a diversidade nas salas de 

aula de hoje é grande e apresenta vários desafios de manejo aos professores. Autores como 

Froyen (1993) e Rogers (1993) afirmam que as necessidades das crianças com deficiência 

nem sempre diferem das dos outros alunos de classe comum/regular. Por isso, o professor e 

outros profissionais eficientes ligados à educação de classes não inclusivas podem esperar ser 

professores e profissionais também eficientes em classes inclusivas.  

 

Para Demo (1997), na sala de aula muito das barreiras podem ser enfrentadas e 

superadas graças à criatividade e à vontade do professor, que se percebe como profissional da 

aprendizagem, em vez de ser o tradicional profissional do ensino. Nessa diversidade de 

experiências educacionais, é natural observarmos que enquanto uns valorizam as 

metodologias, outros colocam sua energia em torno dos alunos, os aprendizes. Com muita 

propriedade, Sánchez e Romeu (1999, p. 69) afirmam que o professor requer uma série de 



estratégias organizativas e metodológicas em sala de aula. Estratégias capazes de guiar a 

intervenção pedagógica através de um processo reflexivo, que facilite a construção de uma 

escola onde se favoreça a aprendizagem de todos os alunos como uma reinterpretação do 

conhecimento e não como uma mera transmissão. 

Desse entendimento podemos extrair que tanto a escola, quanto os professores, no 

trato com os alunos com deficiência (nesse caso específico da nossa pesquisa, o aluno surdo), 

possam substituir a visão atual de educação centralizada nas potencialidades das crianças por 

uma educação voltada para as suas necessidades na diversidade.  

 

Gardner (1994) esclarece que a escola valoriza as capacidades de “manipulação mental”, 

fundamentadas na concepção de uma inteligência geral, que permite a previsão e a precisão 

das ações educativas. Ele se contrapõe à teoria da unicidade/unidade universal, e apresenta 

novos paradigmas sobre a inteligência e a possibilidade de aprendizagem das pessoas, entre 

elas, crianças que apresentam necessidades especiais. Ao elaborar a teoria das inteligências 

múltiplas, com uma abordagem multifacetal do intelecto o pesquisador apresenta sete 

conjuntos de potenciais de inteligências humanos, a saber: 

 

 Inteligência lingüística; 
 
 Inteligência musical; 

 
 Inteligência lógico-matemática; 

 
 Inteligência espacial; 

 
 Inteligência corporal-cinestésica; 

 
 Inteligências pessoais. 

 

O autor explicita, através de exemplos com crianças autistas e crianças com retardos 

mentais, entre outras, a complexidade da inteligência humana, que deve ser considerada no 

processo educacional para qualquer criança, na construção de sua aprendizagem. 



 

Ao explicar a complexidade e a diversidade da inteligência humana, Gardner (1994, 

p. 250) convoca os educadores para a necessidade de repensar a escola, o seu currículo, a sua 

aprendizagem, a prática de seus agentes e o seu espaço institucional, mediante uma nova 

posição educativa. Ele define essa posição como sendo a que “leve a sério a natureza das 

tendências intelectuais inatas, os processos heterogêneos do desenvolvimento na criança e os 

meios pelos quais elas são formadas e transformadas pelas práticas e valores particulares da 

cultura.”  

 

Desse ponto de vista, são feitas críticas às atitudes tradicionais da prática educativa 

caracterizada por ênfase demasiada nos comprometimentos, centralização no pessimismo, 

negativismo e na imutabilidade e irreversibilidade das limitações no processo de 

aprendizagem. Entende-se que uma abordagem ativa que se caracteriza por ser otimista e estar 

direcionada às potencialidades dos indivíduos e ao processo de modificabilidade humana em 

situação de aprendizagem faz parte dessa nova proposta de escola inclusiva.  

 

Assim, pensar a escola nessa perspectiva nos remete a pensar em uma nova ação 

para todos que a compõem de modo que se tornem “indiferentes às diferenças” (MANTOAN, 

1997, p.51). É preciso nesse caso, que sejam ampliados os limites da aprendizagem em função 

de uma ação abrangente, envolvendo os alunos como um todo. Essa ação do todo não pode 

ser entendida como uma ação única, pelo contrário, deve ser entendida como uma ação de 

aceitação das diferenças individuais entre os alunos. Numa abordagem de ação inclusiva, a 

atenção à diversidade significa respeito pelas diferenças e pelas necessidades individuais 

(RODRIGUES, 2003, P.14). 

 



E, para que a prática docente desenvolva um trabalho efetivo nessa direção, faz-se 

necessário que haja uma (re) definição tanto do currículo escolar quanto da própria concepção 

de educação voltada para uma educação de qualidade para todos. 

 

Nessa direção, a investigação de práticas pedagógicas de professores em cuja sala há 

aluno surdo traz à tona a necessidade de outra discussão, desta vez em relação a uma proposta 

educacional que leve a vivência de práticas pedagógica que atendam a esse aluno. 

 

Desse entendimento de responsabilidade que tem o professor, é importante ressaltar a 

necessidade de definir políticas que o faça avançar em direção ao processo de democratização 

da escolaridade de todos os alunos. Assim, no capítulo a seguir apresentaremos algumas 

reflexões que nos levam a pensar a escola em direção à educação como direito de todos 

tomando como referência o Município de Camaragibe- Pernambuco.  

 



A POLÍTICA DE INCLUSÃO NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL 

DE CAMARAGIBE – PERNAMBUCO 

 
“Sonhar não é apenas um ato político necessário, 

mas também 

 uma conotação da forma histórico-social de estar (...)”. 

(PAULO FREIRE, 1993). 

 

O município de Camaragibe-PE, que compõe a Região Metropolitana do Recife, se 

define em seus documentos, como uma cidade que tem como pressuposto básico a inclusão 

social. Buscando entender essa proposta, foi necessário consultar documentos oficiais que 

legitimavam essa política de inclusão, inclusive sendo possível verificar como foi traçada a 

trajetória educacional na busca da inclusão dos alunos com deficiência nas escolas públicas da 

rede municipal. 

 

No final da década de 90, a política nacional de atendimento à criança com deficiência 

passa por uma reestruturação ao propor a inclusão desses alunos no ensino comum/regular, 

época na qual o município inicia seu atendimento educacional através das classes especiais, 

voltadas para alunos com deficiência mental, exclusivamente na Escola Municipal Imaculada 

Conceição.  

 

Em 1997, foi criada uma Divisão de Educação Especial dentro da estrutura da 

Secretaria de Educação com a atribuição de coordenar o atendimento educacional oferecido 

aos alunos de classe especial, com o objetivo de oferecer condições e apoio pedagógico ao 

professor, na tentativa de suprir as dificuldades apresentadas.  

 

Entretanto, apesar de ter iniciado no município o atendimento com crianças com 

deficiência na escola comum/regular, isso não significou um avanço na política educacional 



rumo à inclusão desses alunos, já que os mesmos eram afastados de todas as atividades 

coletivas vivenciadas na escola, conforme relatos de professores regentes dessas classes:“era 

apenas uma sala que ficava no cantinho da escola, não havia interação com as outras 

crianças”. 

 

Em função dessa realidade educacional, ainda em 1997, a equipe técnica da Secretaria 

de Educação do Município, através da divisão de Educação Especial, inicia um movimento de 

reorganização da proposta educacional ofertada aos alunos com deficiências em função da 

reestruturação também da Lei Orgânica do Município, que no seu Art.222, inciso II, 

estabelece: [...] “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência física e 

mental, assegurando vagas em escolas próximas às suas residências”. 

 

Dessa reestruturação, resultou um movimento de sensibilização dentro das escolas 

municipais, de modo que os alunos que estavam em classes especiais apresentando 

dificuldade de aprendizagem foram transferidos para a classe comum/regular e os que 

apresentavam maiores dificuldades foram encaminhados para uma avaliação diagnóstica, com 

uma equipe multidisciplinar, no Centro de Educação Especial de Pernambuco. 

 

Essa nova concepção de atendimento educacional, que tem como princípio a educação 

como direito de todos, constituiu, portanto, um grande desafio a toda comunidade escolar, que 

do ponto de vista de Mantoan (2004, p.81), efetiva-se basicamente em uma “mudança de 

atitude face ao Outro” e que remete a princípios “éticos, de justiça e de direitos”. 

 

Tomando como referência esses princípios, a Secretaria de Educação abre mais uma 

discussão em prol da inclusão dos alunos com deficiência na escola comum/regular firmando 



parcerias com o Coletivo Refazer (organização não-governamental que tem entre outras ações 

o trabalho com pessoas com deficiência), Secretarias Municipais de Saúde e Assistência 

Social, além de parcerias com órgãos federais e estaduais. Dessas parcerias, constitui-se o 

ponto de partida para as discussões e redefinições das políticas educacionais do município 

através de debates, fóruns, seminários, além das Conferências Municipais de Educação que 

foram realizadas. 

 

Por ocasião da I Conferência Municipal de Educação, realizada em setembro de 1997, 

que teve a representação de grupos sociais e entidades as mais diversas, foram levantadas 

propostas que resultaram nas seguintes deliberações: 

 

[...] expandir a oferta de educação especial considerando o tipo de deficiência da 
clientela a partir dos dados do Censo Escolar; [...] sensibilizar educadores, pais e 
comunidade para descobrirem modalidades de aprendizagem dos alunos das classes 
especais (I COMEC, 1997). 
 

 

Como resultado dessa I Conferência de Educação, houve, no ano seguinte, a expansão 

da oferta nas classes especiais dos alunos com deficiência mental e a implantação de uma 

classe de crianças com deficiência auditiva como mostram os dados no quadro abaixo: 

 
QUADRO 1  IMPACTO NAS ESCOLAS DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL 

 
 

ANO ALUNOS MATRICULADOS CLASSES ESPECIAIS 

1997 12 01 

1998 32 03(sendo 1 classe com aluno 
surdo) 

Fonte: Secretaria de Educação 

 

De acordo com os técnicos da Secretaria de Educação do município, as últimas 

mobilizações sociais em favor da pessoa com deficiência contribuiram para a promoção de 



esforços das diferentes instâncias do poder público municipal, dos quais foram destacados os 

seguintes aspectos: 

 

 A inclusão da temática na Conferência Municipal de Educação; 

 

 A participação de representantes das Secretarias Municipais de 

Saúde, Ação Social além da Educação no Fórum Permanente de 

Atenção à Pessoa com Deficiência em parceria com a 

Associação dos Portadores de Deficiência de Camaragibe 

(APDC); 

 

 A realização do Fórum Educação, Cidadania e Inclusão Escolar 

para profissionais da educação da rede de ensino municipal, 

rede comunitária conveniada e educadores sociais. 

 

 
 

Outro movimento que impulsionou de forma significativa à efetivação da política 

inclusiva nas escolas públicas municipais de Camaragibe foi, do ponto de vista de Ribeiro 

(2005), a II Conferência Municipal de Educação realizada em 1999 e que resultou na 

formulação de deliberações referentes ao atendimento educacional dos alunos com deficiência 

com vistas a  

 

[...] expandir a oferta de educação especial garantindo a inclusão dos alunos com 
necessidades educativas especiais, considerando o tipo de deficiência da clientela e os 
dados do Censo Escolar, nas turmas de educação infantil, Ensino Fundamental e 
Educação de Jovens e Adultos, em todas as escolas, criando normas relativas ao 
atendimento (II OMEC, 1999). 

 
 



O impacto dessa II Conferência foi significativo em relação ao aumento de matrículas 

de pessoas com deficiência na escola comum/regular da rede pública municipal no ano 

seguinte, entretanto, o número e a modalidade de atendimento aos alunos que se encontravam 

nas classes especiais mantiveram-se inalterados. 

 

QUADRO 2 EVOLUÇÃO NO ATENDIMENTO A PARTIR DA II CONFERÊNCIA 

MUNICIPAL 

 
Escolas 
municipais 

Nº de alunos no 
ensino 
comum/regular 

Área de 
deficiência 

Nº de 
alunos em 
classes 
especiais 

Área de deficiência 

Imaculada Conceição 04 Deficiência mental 12 Deficiência Mental 
Jardim Primavera 01 Deficiência mental   
João Paulo II 01 Deficiência mental   
José Collier 02 Deficiência mental   
Marcelo José do Amaral 02 Deficiência mental   
Nova Santana 01 Deficiência mental   
Santa Teresa 03 Deficiência mental   
Santo Antonio 02 Deficiência mental 10 Deficiência Mental 
São José 02 Síndrome de Down 12 Deficiência Mental 
Total 18  34  

Fonte: Secretaria de Educação 

 

A inclusão do aluno surdo nas escolas da rede municipal, só veio a ocorrer em 2003, 

como mostra a tabela apresentada pela Secretaria de Educação do Município.  

 
QUADRO 3 -  O ALUNO SURDO EM CLASSE COMUM/REGULAR 
 

 
Escolas Municipais Nº de 

alunos 
Classe 
especial 

 Tipo de deficiência Nº de alunos 
Classe 
comum/regula
r  

 Tipo de 
deficiência 

Antonio Luis de Souza 03 Deficiência mental   
Creche Maria Alice 01 Deficiência motora   
Imaculada Conceição 09 Deficiência mental  19 – duas 

classes 
Deficiência 
mental 

Ersina Lapenda 02 Deficiência mental   
João Paulo II 04 Deficiência mental   
José Collier 07 Deficiência mental   
Marcelo José do Amaral 02 Deficiência mental   
Nossa Sra. Do Carmo 06 Deficiência mental   
Nova Santana 07 Deficiência mental   
Padre Miguel 01 Deficiência mental   



Santa Maria 02 Deficiência motora e 
Down 

  

Santa Teresa 06 Deficiência mental  10 Deficiência 
auditiva 

São José 03 Deficiência motora e 
Down 

09 Deficiência 
auditiva 

São Vicente 03 Deficiência mental   
Santo Antonio 04 Deficiência mental 08 Deficiência 

mental 
Total 60  46  

Fonte: Secretaria de Educação 

 
 
Em função da grande mobilização que a Secretaria de Educação, através da Divisão de 

Educação Especial do município de Camaragibe, continuou a fazer durante o ano de 2003, 

convocando toda população a participar através dos seminários, fóruns, debates, formação 

continuada dos professores do ensino comum/regular envolvendo as temáticas, inclusão 

social, educação especial, diversidade cultural, entre outras, é visível a expansão da oferta em 

relação ao aumento de matrículas para o ano de 2004 na escola comum/regular da rede 

municipal, como mostra a tabela abaixo. 

 

QUADRO 4 - CONSEQUÊNCIAS DOS MOVIMENTOS EDUCACIONAIS 

 
Escolas Municipais Alunos no ensino 

comum/regular 
Tipo de 
 deficiência  

Alunos na classe 
especial 

Tipo de 
deficiência 

Aldo Ferreira 01 Deficiência motora   
Antonio Luis de Souza 01 Deficiência mental e 

auditiva 
  

Carmela Orrico 06 Deficiência mental    
Imaculada Conceição 16 Deficiência mental 21- duas classes Deficiência 

mental 
Ersina Lapenda 02 Deficiência mental   
João Paulo II 04 Deficiência mental   
José Collier 09 Deficiência mental   
Lúcia Guerra 02 Deficiência mental   
Marcelo José do 
Amaral 

04 Deficiência mental   

Nossa Senhora do 
Carmo 

06 Deficiência mental   

Nova Santana 11 Deficiência mental   
Padre Miguel 02 Deficiência mental   
Paulo Freire 06 Deficiência mental e 

auditiva 
  

Rita Neiva 03 Deficiência mental e 
auditiva 

  

Santa Maria 05 Deferência motora e   



Down 
Santa Teresa 13 Deficiência mental e 

auditiva 
11 Deficiência 

auditiva 
São José 14 Deferência motora e 

Down 
  

São Vicente 03 Deficiência mental    
Santo Antonio 08 Deficiência mental   
Total 116  32  

Fonte: Secretaria de Educação 

 

O acesso do aluno com deficiência ao ensino comum/regular nas escolas municipais 

continuam, em 2005, sendo garantido desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Quanto 

aos tipos de deficiências, registros mostram que são atendidos em todas as áreas, porém, para 

nosso estudo será feito um recorte em relação aos alunos com deficiência auditiva que estão 

estudando em sala de aula do ensino comum/regular na Educação Infantil a 4ª série. Assim, o 

quadro a seguir apresenta apenas os alunos surdos que estão nas salas de aula do ensino 

comum/regular das séries iniciais. 

 

QUADRO 5 – INCLUSÃO EM CLASSE COMUM/REGULAR. 
 

Escolas Municipais Aluno no ensino 
comum/regular 

Tipo de deficiência 
 

São José 03 Deficiência auditiva 
Santa Teresa 03 Deficiência auditiva 
Antonio Luiz 01 Deficiência auditiva 
Total 07  

Fonte: Secretaria de Educação 

 

É notória a iniciativa do município de Camaragibe, através da Secretaria de Educação 

Divisão de Educação Especial, de implantar uma política de inclusão, porém, as evidências 

mostram, através dos dados apresentados, que os avanços se referem à inserção dos alunos 

com deficiência nos espaços da escola comum/regular e alguns nos espaços das salas de aulas 

do ensino comum/regular. No entanto, os termos inclusão e inserção se confundem na política 

de educação inclusiva, o que é comprovado por dados que mostram a presença de classes 



especiais nas escolas da rede municipal, indo de encontro ao que diz a Declaração de 

Salamanca (1994), sobre inclusão. 

 

O princípio fundamental da escola inclusiva consiste em que todas as pessoas 
devem aprender juntas, onde quer que isso seja possível, não importam quais 
dificuldades ou diferenças elas possam ter. Escolas inclusivas precisam reconhecer 
e responder às necessidades diversificadas de seus alunos, acomodando os 
diferentes estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando educação de qualidade 
para todos mediante currículos apropriados, mudanças organizacionais, estratégias 
de ensino, uso de recursos e parcerias com suas comunidades. 
(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p.11-12). 
 
 
 

A partir dessa premissa, é relevante a reflexão do ponto de vista da política de 

educação inclusiva do município de Camaragibe, que está sendo implementada nas escolas 

que atendem a alunos surdos em salas de aula comum/regular. Dessa forma, enveredar por 

entre as práticas e investigar estratégias utilizadas pelos professores de classe comum/regular 

para suprir as necessidades do aluno surdo é relevante para entendermos como essa política se 

efetiva.  

 

Em um capítulo específico analisaremos as falas colhidas através das entrevistas e 

alguns recortes extraídos das observações realizadas em sala de aula e buscaremos tratar a 

seguir sobre o caminho que percorremos até a identificação de estratégias utilizadas pelo 

professor da escola comum/regular. 

 

 

 

 

 

 

 



O PERCURSO TEÓRICO – METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

“Não há possibilidade de pensarmos o amanhã,  
mais próximo ou mais remoto,  

sem que nos achemos em processo permanente de emersão do hoje, 
 molhados do tempo que vive, 

 tocados por seus desafios, instigados por seus problemas, 
 inseguros ante a insensatez que anuncia desastres, (...)”. 

(PAULO FREIRE, apud OLIVEIRA). 
 
 
 

Devido à natureza do problema, optamos por um estudo qualitativo do tipo 

etnográfico, que do ponto de vista de Bogdan et al (1999), possui cinco características: 

 

 a fonte direta dos dados é o ambiente natural, onde o investigador é o 
principal instrumento; 

 
 a investigação qualitativa é descritiva, onde os dados são recolhidos em 

forma de palavras ou imagens e não de números; 
 

 os pesquisadores interessam-se mais pelo processo do que simplesmente 
pelos resultados ou produtos; 

 
 os dados tendem a ser analisados de forma indutivista; 

 
 o significado é de importância vital nesta abordagem. 

 
 

Nesse sentido, utilizamos como técnica de construção dos dados a observação não 

participativa das aulas, registro em diário de campo e entrevistas semi dirigidas com 

professores e outros atores educacionais, além do estudo de documentos oficiais, voltados à 

educação do município. 

 

Através das observações, procuramos identificar estratégias que são utilizadas em 

função da presença do aluno surdo em sala de aula comum/regular, destacando: se há 

alguma diferença na prática pedagógica do professor em função da presença do aluno surdo; 

identificando as estratégias à luz da teoria inclusiva e investigando se estas contribuem para 

a aprendizagem do aluno surdo. 



Através das entrevistas, procuramos perceber, junto às professoras, sentimentos e 

reações em relação à presença do aluno surdo em sala de aula comum/regular destacando os 

seguintes aspectos: reação à presença do aluno com deficiência auditiva; entendimento e 

enfrentamento diante da presença desse aluno e ações educativas, representadas por 

estratégias que tratam da teoria e da prática educativa direcionada a inclusão ou não do aluno 

surdo. 

 

Foram também levados em consideração documentos (Lei Orgânica do Município, 

Proposta Pedagógica) que legitimam a inclusão do aluno com deficiência auditiva em classe 

de escola comum/regular e que nos permitiu perceber: a trajetória educacional dos alunos 

com deficiência estruturada no município de Camaragibe-PE; o papel dos movimentos 

organizados no município e sua influência no atendimento educacional das pessoas com 

deficiência; a proposta pedagógica implantada para o município em direção à inclusão dos 

alunos surdos em escola comum/regular; a efetivação dessa política nas escolas de 1ª a 4ª 

série em função da efetivação dessa proposta. 

 

Dessa forma, esperamos atender aos nossos propósitos em levantar como objeto de 

pesquisa as experiências didático-metodológicas utilizadas pelos professores de classe 

comum/regular com aluno surdo. 

 

5.1 – O campo, os sujeitos e os instrumentos da pesquisa. 

 

A escolha do campo de pesquisa se deu a partir do levantamento feito entre os 

municípios da região metropolitana que se colocavam oficialmente na condição de uma 



política inclusiva para a educação, envolvendo alunos com deficiência auditiva nas séries 

iniciais.  

 

Além desse fator de origem, outros aspectos devem ser explicitados. Em primeiro 

lugar, já atuara no município como capacitadora convidada nos grupos de estudos oferecidos 

pela secretaria de educação municipal, durante a I e II Conferência Municipal de Educação, 

realizadas nos anos de 1998 e 1999. Nesse sentido, já havia despertado uma curiosidade 

investigativa no sentido de poder verificar os resultados do trabalho vivenciado entre os 

professores da rede, transformados em documentos oficiais como proposta para a educação do 

município.  

 

Em segundo lugar, o município elaborou, a partir da Lei Orgânica, uma política 

educacional inclusiva para toda rede, envolvendo alunos com deficiência. Em terceiro lugar, o 

município buscou, mesmo sem uma definição de escola inclusiva, garantir vagas para todos os 

alunos com deficiência em escolas regular/comuns, próximas de suas residências. Diante do 

exposto não foi difícil fazer a escolha pelo município de Camaragibe. 

 

Tendo para esta pesquisa o objetivo de apresentar experiências didático-metodológicas 

de professores de classe comum/regular com aluno surdo, foi necessário realizar um 

levantamento de dados na Secretaria de Educação do município para obtermos informações 

em relação às escolas, professores, séries, turmas, turnos, números de alunos e localização das 

escolas no município.  

 

Assim, de acordo com os dados da rede, a nossa pesquisa abrange 100% das escolas 

que têm alunos com deficiência auditiva em classe comum/regular de 1ª a 4ª série no 



município de Camaragibe-PE. A cobertura das escolas para compor este estudo se deu em 

função de haver apenas quatro escolas, em toda rede, que possuem alunos com deficiência 

auditiva matriculados nessas séries. Em relação às professoras, não foi possível atingir sua 

totalidade porque uma delas desistiu de participar da pesquisa na segunda semana de 

observação, justificando não querer ser observada durante suas aulas, já que a pesquisa tinha 

como procedimento a observação direta em sala de aula, evidenciando, assim, uma 

insegurança, por parte dessa professora. 

 

O trabalho de campo perdurou por um período de três meses de observação em sala de 

aula comum/regular e no último mês, foi realizada, ao final, a entrevista com as professoras e 

outros atores educacionais como, por exemplo, os diretores das escolas. As observações se 

deram nas salas de aulas de 1ª e 2ª séries, sendo duas salas de 1ª e duas salas de 2ª séries, 

todas no turno da manhã. As observações ocorreram durante as aulas de diferentes disciplinas. 

O procedimento de observação foi caracteristicamente de cunho exploratório.Diferentes 

atividades foram relevantes na construção dos dados.As observações se voltaram para a sala 

de aula no que correspondia a: espaço físico, arrumação, mobiliário, material didático; em 

relação a ação didática, voltaram-se ao planejamento, avaliação e atividade didática em 

relação ao currículo escolar, observou-se a área de ensino e adaptações curriculares. 

 

Para entrada no campo de pesquisa, num primeiro momento, foi apresentada a 

Secretária de Educação do município para só assim receber autorização para entrada nas 

escolas, fato que ocorreu logo em seguida. Afirmamos, logo no início as professoras que a 

entrada na sala de aula se daria através de observação não participativa e que o registro 

ocorreria durante as aulas através do diário de campo. 

 



A seleção dos sujeitos para compor este estudo se deu em função de querer alcançar a 

todos os professores das escolas da rede municipal do município de Camaragibe que atuavam 

em sala de aula comum/regular de 1ª a 4ª série com alunos surdos. A quantidade de alunos 

surdos por sala não foi levada em consideração, pois o fato relevante era a simples existência 

de aluno surdo. 

 

A entrada no campo de pesquisa não foi fácil, em virtude de não ter uma familiaridade 

nas comunidades onde as escolas, campo de investigação, estão localizadas. As escolas se 

localizam nos bairros de Aldeia, no KM 12, Tabatinga e Timbi, sendo uma com acesso de 

transporte coletivo, tipo ônibus, e duas escolas com transporte alternativo, tipo Kombi, 

dificultando o acesso dos alunos e dos acompanhantes que têm a carteira de acesso grátis. 

 

A comunidade que freqüenta as escolas pertence a uma região formada por uma 

população reconhecidamente de baixa renda, embora tendo uma escola localizada no bairro 

considerado de classe média e média alta que é Aldeia. São áreas consideradas de risco, de 

exclusão social e com moradias populares e sem saneamento básico adequado. Duas das 

escolas participam do projeto “escola aberta”, atendendo à comunidade nos finais de semana 

com oficinas de artes, danças, músicas e esportes. De acordo com as informações dadas pelas 

diretoras, e dos professores investigados, os alunos surdos que freqüentam as aulas são todos 

filhos de desempregados ou biscateiros e que sobrevivem apenas com a pensão especial de 

um salário mínimo do filho deficiente. 

 

Em duas das escolas analisadas a estrutura física é boa, mas segundo informações das 

diretoras, as escolas não foram pintadas e nem passam por reforma há mais de 5 anos. A outra 

escola funciona em uma casa, como anexo, de forma precária e bastante danificada, com 



deficiências evidentes para o funcionamento de uma instituição de ensino, ou seja, as salas de 

aula funcionam nos cômodos dos quartos e até no terraço de forma precária, sem espaço para 

o professor ou qualquer outra pessoa sentar ou circular livremente entre os alunos. 

 

O número de professoras e de alunos com deficiência auditiva das escolas investigadas 

são os seguintes: 

 

QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO ATUAL DE ALUNO SURDO EM CLSSES COMUM/REGULAR  
 

Escola Série Nº professores Nº alunos Idade 
Escola 1- 

  
1ª série 01 02 9 e 10 anos 

Escola 2-  
 

1ª e 2ª série 02 02 10 e 13 anos 

Escola 3  
 

2ª série 01 01 13 anos 

 
 

Das três escolas, campo de investigação, todas nos chamam a atenção em relação à 

matrícula de alunos com deficiência. A Escola 1 tem 2 alunos cadeirantes, só que não passou 

por nenhuma estrutura de adaptação em relação à eliminação de barreiras arquitetônicas, 

dentro e fora da escola. Na Escola 2, encontram-se duas classes especiais na área da 

deficiência cognitiva e motora, além de uma turma de alunos com deficiência auditiva. Apesar 

do esforço pedagógico por parte dos professores dessas classes especiais, alguns alunos está 

há mais de 10 anos com a mesma professora, sem que ocorra uma progressão no nível de 

escolaridade desses alunos. Na Escola 3, a precária condição física em relação aos espaços 

dificulta, em parte, o desenvolvimento das aulas.  

 

Quanto aos alunos surdos matriculados em classe comum/regular, verificou-se uma 

defasagem idade série, muito grande, todas vindas de classes especiais, o que vem confirmar 



algumas críticas que são feitas, especialmente os da corrente gestualista ao atendimento das 

classes especiais, que não conseguem promover o desenvolvimento dos alunos nessas classes. 

 

Das três escolas observadas, a escola 2, apresenta um quadro de profissionais 

especializados como psicólogo e coordenador pedagógico, enquanto as escolas 1 e 3 têm 

apenas a direção e pessoas da secretaria. Outro aspecto relevante, porém negativo, refere-se à 

escola 1, que funciona em quatro turnos e a escola 3, que funciona em um anexo. 

 

Com o objetivo de não identificar nem as escolas, nem os sujeitos da pesquisa, 

procuraremos, a partir de agora, referir-nos às instituições apenas chamando de escola 1, 

escola 2 e escola 3. Em relação aos docentes, utilizaremos fragmentos extraídos das próprias 

falas dos professores durante as entrevistas sem que sejam identificadas pelos nomes, apenas 

utilizaremos (P1), (P2), (P3) e (P4). 

 

O universo relacionado para a realização das observações e entrevistas foi, composto 

de três escolas e quatro professoras, além de duas diretoras que participaram entrevista. Dos 

quatro docentes, dois são da 1ª série e dois da 2ª série.Em relação as séries dos alunos, dois 

alunos cursam a 1ª série e dois cursam a 2ª séries. Com esta amostra, acreditamos que o 

número de sujeitos envolvidos na pesquisa seja suficiente para refletirmos sobre o objeto 

dessa investigação e atingirmos o objetivo proposto. Para entendermos um pouco sobre o 

universo investigativo Minayo (1998) apud (AMORIM, 2004, p.88), traz o seguinte 

detalhamento em relação a amostragem qualitativa. 

 

 
 privilegia os sujeitos sociais que detêm os atributos que o investigador 

pretende conhecer; 
 



 considera-se em número suficiente para permitir uma certa reincidência 
das informações, porém não despreza informações ímpares cujo potencial 
explicativo tem que ser levado em conta; 

 
 
 entende que na sua homogeneidade fundamental relativa aos atributos, o 

conjunto de informações possa ser diversificado para possibilitar a 
apreensão de semelhanças; 

 
 esforça-se para que a escolha do lócus e do grupo de observação e 

informação contenham o conjunto das experiências e expressão que se 
pretende objetivar com a pesquisa. 

 

Das quatro professoras investigadas, duas já foram professoras de classes especiais de 

alunos com deficiência mental, e estão fazendo o curso de Libras, após terem recebido aluno 

surdo em sua classe comum/regular quando passaram a lecionar classe comum/regular. O 

curso é financiado pelas professoras e ministrado através da Federação Nacional de Surdos – 

FENEIS/PE. As outras duas professoras nunca tiveram nenhum contato ou experiência 

pedagógica em classes especiais e não participaram e nem participam de cursos nessa área. 

 

Para ajustarmos a nossa entrada no campo de pesquisa, definidos junto as professoras 

a melhor condição para a entrada na sala de aula, iniciando no mês de setembro de 2005 as 

visitas para as observações que duraram três meses, sendo possível no mês de dezembro 

serem feitas as entrevistas com as professoras e diretoras das escolas e coletar dados que 

serviram de fontes para a pesquisa. Assim, foi realizado um total de quatro encontros para 

cada professora e um encontro final para a entrevista. Como se processaram as observações e 

as entrevistas que serão detalhadas mais precisamente, logo em seguida. 

 

Em relação à etapa das observações da nossa pesquisa, as professoras concordaram 

com a nossa presença na sala de aula sem grande resistência, com ressalva a uma professora 

que não aceitou a nossa presença logo na segunda observação, alegando não se sentir bem 

com a presença de alguém estranho em sala de aula, esta não incluída nos dados coletados, o 



que vem justificar um constrangimento inicial que foi percebido com as outras professoras, 

mas que logo se sentiram colaboradoras e co-participantes da nossa pesquisa.  

 

As observações foram realizadas nos contextos de sala de aula, na hora do recreio e 

em momentos informais entre as atividades de sala de aula, permitindo-nos verificar 

sentimentos, reações e enfrentamentos diante da proposta de educação inclusiva instituída 

pelo município, além de verificar estratégias presentes no cotidiano da sala de aula 

comum/regular em função da presença do aluno surdo. 

 

Passados aproximadamente três meses na rotina de observação, durante os quais 

coletamos e analisamos, de forma preliminar, os dados, outro instrumento foi necessário 

utilizar para complementar a coleta, na busca da construção dos dados, que foram as 

entrevistas semi-estruturadas, entendidas por Triviños apud Amorim (2004, p.90) como: 

 

As entrevistas semi-estruturadas, em geral, aquelas que partem de certos 
questionamentos básicos, amparados em teorias e hipóteses, que interessam à 
pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas 
hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas dos informantes. 
Dessa forma, o informante, seguindo espontaneamente a linha do seu foco principal 
colocado pelo investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da 
pesquisa. 
 
 

Partindo desse princípio aqui apresentado, passamos a elaborar o roteiro das 

entrevistas com base nos objetivos gerais e específicos da pesquisa, no sentido de obtermos 

dados de duas naturezas: os dados tipo explicitação a partir das estratégias observadas; e os 

dados subjetivos, diretamente relacionados aos entrevistados, suas atitudes para com o aluno 

surdo, valores, opiniões, dificuldades e expectativas. Assim, visando a conhecer concepções 

de inclusão a partir das estratégias utilizadas em sala de aula e da própria escola, utilizamos a 

entrevista como um instrumento privilegiado de coleta e construção dos dados. 



 

Os momentos de aplicação dessa técnica foram de fácil realização, acontecendo 

informalmente, com a utilização do roteiro lido anteriormente e respondido livremente pelas 

entrevistadas. Salientamos que por ocasião das entrevistas, os sujeitos foram os mesmos que 

os observados na investigação da prática docente, já que tínhamos entendido, desde o início, 

que as entrevistas se dariam pela necessidade de complementação das observações. 

 

As professoras que participaram da entrevista apresentaram disponibilidade para 

contribuir com a pesquisa no sentido de clarear alguns questionamentos feitos em relação às 

observações de sala de aula, além de esclarecer pontos obscuros quando no momento das 

observações. Dessa forma, esse momento foi de extrema importância na medida em que nos 

levou a compreender algumas atitudes e descobrir certos conflitos presentes nas práticas 

pedagógicas das professoras. 

 

As entrevistas foram realizadas com o uso de gravador, autorizado pelas entrevistadas, 

com duração variando entre 30 e 40 minutos, dependendo do perfil de comunicação, fluidez e 

motivação de cada docente, além do local em que foi realizada a entrevista, já que duas dessas 

entrevistas ocorreram na própria sala de aula, quando ainda havia alunos em recuperação 

escolar, necessitando da ajuda das professoras. 

 

Da mesma forma pela qual foi feito o registro das observações no diário de campo, as 

entrevistas foram transcritas e colocadas uma a uma com nome e data. As entrevistas 

realizadas com duas diretoras das escolas tiveram como objetivo obtermos informações em 

relação aos dados da secretaria, além de datar o início da chegada de alunos com deficiência 

em sala de aula comum/regular em cada escola. Não foi possível entrevistar uma terceira 



diretora de escola, pelo fato de funcionar em um anexo, afastado da sede e não ter interagido 

em nenhum momento com essa diretora. O nosso contato se deu com uma funcionária da 

secretaria do anexo, que nos forneceu apenas os dados em relação à quantidade de alunos e 

professores. 

 

5.2 - Os procedimentos utilizados para análise dos dados 

 

Para trabalhar na construção dos dados nesta pesquisa optamos pela análise em duas 

etapas distintas: o primeiro passo corresponde ao estudo de alguns documentos oficiais 

coletados na Secretaria de Educação do Municipal, Lei Orgânica, registros das Conferências 

Municipais de Educação, entre outros. Foram também instrumento de nossa pesquisa os 

documentos oficiais nacionais e internacionais a exemplo da Constituição Federal, a 

Declaração de Salamanca e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996. 

O segundo momento referiu-se ao estudo exploratório realizado nas escolas, campo de 

pesquisa, que ocorreram através das observações e das entrevistas semi-estruturadas, com os 

sujeitos investigados. 

 

A exploração do material, tanto dos documentos como dos dados empíricos, 

serviram num primeiro momento de subsídios para uma reflexão inicial e para nos situar no 

espaço empírico, onde pouco a pouco, foram-se desvelando grandes descobertas, levando-nos 

a buscar respostas nas teorias e na própria relação das práticas pedagógicas investigadas. 

 

É salutar lembrarmos que as implicações ou impactos que determinadas inferências 

proporcionarão ao leitor, especialmente os que estão envolvidos diretamente na área da 

educação especial, influenciada pela integração ou inclusão dos alunos com deficiência, 



causarão, para uma, indiferença; para outra, rejeição; e, para outros, aceitação do ponto de 

vista das considerações que serão apresentadas. 

 

Dessa forma, à medida que as informações foram se transformando em 

conhecimentos, iluminados pelo referencial teórico sobre educação geral, atendimento 

especial e educação inclusiva conduzindo para o entendimento do objetivo que nos 

propusemos a investigar quando aos poucos se apresenta de forma transparente uma outra 

realidade que nos encaminha para algumas considerações no decorrer da pesquisa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENVEREDANDO POR ENTRE AS PRÁTICAS: Uma possível leitura dos dados 

 
(...) Senhor, pode tirar de mim os meus braços, 

que aprenderei usar os meus pés, 
pode tirar de mim os meus ouvidos, 

que passarei a usar os meus olhos, 
mas não tiras de mim os meus alunos, 

porque deixarei de ser professor. 
Zélia Santana 

 
 

Analisar os dados enveredando por entre as práticas pedagógicas de professores, em 

cuja sala há alunos com deficiência auditiva fez-nos pensar e relembrar da nossa própria 

atuação ao longo desses mais de 20 anos na área específica de educação especial. Fez-nos 

refletir sobre as lutas, desafios enfrentados, conflitos e conquistas que nós, professores e todas 

as pessoas com deficiência, vivenciamos no cotidiano das escolas e das classes especiais com 

as quais pudemos trabalhar, enquanto professora, e na função de educadora de apoio (função 

que passou a substituir a de supervisão escolar, no Estado de Pernambuco, a partir de 1986), 

na área de Educação Especial. Eram classes formadas por alunos vistos como muito diferentes 

daqueles que podiam entrar juntos na mesma fila, diferentes daqueles que faziam a oração no 

início da aula, cantavam e eram acompanhados pelas professoras até a sala de aula e, ainda, 

brincavam livremente na hora do recreio.  

 

Nossos alunos “especiais”, simplesmente, eram levados pelos pais à porta de uma 

pequena sala; localizada, na sua grande maioria, em um cantinho da escola, as chamadas 

“classes especiais”, destinadas para alunos “portadores de deficiência”. Os alunos “normais” e 

“ iguais” podiam a cada ano, mudar de série pela progressão da aprendizagem ou de professor 

pela mudança de ano letivo. Aos alunos com deficiência não era permitido mudar de 

professor, por ter às vezes apenas uma sala para cada área específica (DM - deficiência 

mental, DA – deficiência auditiva e DV – deficiência visual, expressões utilizadas antes do 



movimento da inclusão) e nem sabiam ao certo a série que cursavam, já que as classes eram 

multisseriadas, podendo ter alunos desde a pré-escola até a 4ª série. 

 

Os conteúdos programáticos dessas classes especiais não correspondiam aos da turma 

dos alunos ditos “normais”, assim o planejamento, a avaliação, a progressão, ou até mesmo as 

reuniões não requeriam a participação dos “professores especialistas”, que regiam essas 

classes. 

 

É essa escola, lócus de muitas contradições, diferenças e contrastes, que exige 

profissionais dispostos e preparados para enfrentar incertezas complexas, as quais demandam 

professores que enveredem em saberes que venham da “especificidade humana” (FREIRE, 

1997, p.102). Tendo em vista essas especificidades, iremos apresentar uma possível leitura 

dos dados coletados através das observações e das entrevistas realizadas com as professoras 

da rede municipal de Camaragibe-PE. 

 

Assim, pensar hoje a prática pedagógica dos professores de classe comum/regular na 

perspectiva da participação de alunos surdos significa lançar múltiplos olhares para uma 

realidade de escola em que estamos inseridos, a fim de perceber quais estratégias estão sendo 

aplicadas em função da presença desse aluno.  

 

Nesse capítulo, trataremos de apresentar uma possível análise dos dados obtidos durante 

as observações que foram realizadas em salas de aula comum/regular, bem como dos dados 

colhidos nas entrevistas realizadas com as professoras e pelos diretores dessas escolas, campo 

de pesquisa. Teremos como um dos instrumentos de pesquisa a legislação municipal de 

Camaragibe-PE, que garante o acesso de todos os alunos com deficiência às escolas da rede 



municipal de ensino. Esta análise inclui estratégias que envolvem: a) verificação das reações 

das professoras em relação à presença do aluno com deficiência auditiva em sala de aula 

comum/regular; b) entendimento e enfrentamento diante da presença do aluno com 

deficiência auditiva em sala de aula comum/regular e c) ações educativas diante do aluno 

surdo, traduzidas em estratégias didático-metodológicas no sentido de atender às diferenças 

em sala de aula, diante do aluno surdo. 

 

6. 1. DA REAÇÃO DAS PROFESSORAS EM RELAÇÃO À PRESENÇA DO 

ALUNO SURDO. 

 

O caminho que escolhemos neste trabalho para levantarmos as estratégias didático-

metodológicas que as professoras do ensino comum/regular utilizam frente ao aluno com 

deficiência auditiva não se restringe, apenas, a compreender as próprias estratégias utilizadas 

em sala de aula. Mais do que descrever as práticas em si, buscaremos compreender, entre 

outras coisas, concepções, reações e sentimentos por parte das professoras e de que maneiras 

esses sentimentos se refletem na prática, traduzidos em estratégias didáticas.  

 

No enfrentamento da realidade da sala de aula, as professoras revelam sentimentos de 

aceitação para com o aluno surdo, criando estratégias pedagógicas e de interação, objetivando 

a solução das dificuldades que permeiam essa prática, em função da presença desse aluno, 

embora transparecendo muitas incertezas e ansiedades, como percebemos na fala a seguir: 

 

No início, eu senti muita dificuldade porque tinha sido a primeira experiência em 

trabalhar com alunos surdos em sala de aula. Embora sabendo das dificuldades que 

teria que enfrentar, achei que seria uma grande experiência (...). (P. 2). 

 



De acordo com Freire (1997, p.39), “ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a 

qualquer forma de discriminação”. Assim, do ponto de vista do autor é preciso abolir toda 

forma de discriminação (raça, classe social, gênero, deficiência, etc), pois “ofende a 

substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia”. Dessa forma, a atitude de 

aceitação ao novo, entendido como uma grande experiência, remete-nos ao entendimento de 

que é preciso ousar diante da novidade. 

 

Vejamos o que nos diz uma professora, em entrevista para a nossa pesquisa a respeito da 

reação em relação à presença do aluno com deficiência auditiva em sua sala de aula. 

 

Sinceramente, não tenho nenhum preconceito em relação ao aluno com deficiência 

auditiva, só acho que não estava preparada para ensinar-lhe, mas não vou 

discriminar por ser deficiente. Aqui no município, a lei diz que todos têm direito à 

escola comum/regular, embora a gente não tenha nenhuma preparação para receber 

esse aluno (P.4). 

 

Na sua fala, observamos que ela não expressou nenhum preconceito, no entanto, 

colocou um condicionante para receber o aluno surdo em classe: a imposição da lei no 

município. Atribui, ainda, sua insegurança e despreparo à falta de uma formação para lidar 

com esse aluno em sala de aula comum/regular. 

 

Na fala de outra entrevistada, também pudemos extrair fragmentos que se referem a essa 

falta de formação, que, embora gerando insegurança, não se coloca como um impedimento 

para a realização do trabalho pedagógico, visto como mais um desafio. 

 



Nunca havia tido nenhum contato com deficiente, mas não fiquei com medo, 

apenas achei que não saberia lidar com ele, já que para mim era a primeira vez que 

enfrentava essa realidade de sala de aula, porém, o novo me fez refletir sobre as 

pessoas e a sala de aula. Acho que, olhando para cada aluno, são mesmo diferentes 

um dos outros. Quando o município implantou essa proposta, achei que não 

aceitaria na minha sala nenhum aluno deficiente, mas quando eles chegaram, essa 

situação mostrou que podemos trabalhar. (P.3) 

 

Podemos observar trechos que abordam pontos de vistas semelhantes entre as duas falas 

no que se refere ao despreparo, não para ensinar, mas para lidar com o aluno surdo. Outro 

ponto abordado em uma das falas refere-se à necessidade de discussões acerca de questões 

ligadas à pessoa com deficiência, muito embora não sendo apresentado condicionante para 

receber aluno surdo, em classe comum/regular. 

 

Dessas duas falas, é possível apreender que a dificuldade da inclusão está relacionada 

muito mais à falta de uma política de transformação da própria escola, de discussões, e de 

outras ações inclusivas, impossibilitando um esforço conjunto em busca de “mudanças de 

atitudes face ao Outro” (MANTOAN, 2004, p.81), do que propriamente em função da 

ausência de uma formação específica, para lidar com o aluno surdo. Essas lacunas promovem 

um sentimento de medo ou insegurança frente ao novo, como aponta uma das professoras 

continuando em sua fala.. 

 

Quase desisti da turma quando soube que teria que receber aluno com deficiência 

auditiva, porque achava que não conseguiria, não sabia nada a respeito de surdo, 

não sabia falar com ele e acho que ele também não sabia falar comigo, embora 

tendo experiência com classe especial com deficiente mental, mas, no entanto, foi 

um grande desafio. (P.1). 



 

Encontramos nessa fala um ponto que precisamos destacar para uma reflexão: quando 

a professora traz, mais uma vez, a questão do desconhecido gerando insegurança e medo, 

sentimento que foi justificado pelo uso da fala. Nessa fala, o que podemos entender é que o 

desafio vem da tomada de consciência da existência do Outro, e que esse Outro depende de 

você, para construção de seus próprios saberes. Nesse caso, a omissão não é o caminho. O que 

temos que fazer é tomar decisão frente ao Outro, no sentido de proporcionar uma condição 

natural de aprendizagem, nessa relação.  

 

A fala, a seguir, aponta-nos para essa possibilidade de experimentar esse desafio no 

sentido do enquadramento diante do desconhecido, na perspectiva de atender à diversidade 

existente em sala de aula, com o uso de estratégias apropriadas para o aluno surdo.  

 

Forçou-me a procurar recursos através de estudos, leituras de textos que tratavam 

sobre material visual, material concreto e busquei fazer o curso de Libras também. 

(...) na minha cabeça, era muito diferente trabalhar com esse tipo de deficiência 

(P.2). 

 

Da fala acima, é possível entender que a escola tradicional exige comportamentos e 

atitudes iguais para todos, estabelecendo parâmetros de um modelo de aluno único, dito 

“normal”, construído a partir das exigências emanadas da sociedade e contemplado pelos 

modelos de educação segregacionista. No entanto, essa professora nos apresenta o grande 

desafio que se constitui a sala de aula, a diversidade.Essa lógica da normalidade, no nosso 

entendimento, é contraditória, visto que não há, de fato, em nenhuma sociedade, um padrão de 

ser humano considerado “normal e igual”. 

 



Embora entendendo que não há esse modelo idealizado pela sociedade, a escola o 

utiliza como um dos meios para reproduzir, com fidelidade e clareza, o que essa sociedade 

definiu como padrão. A escola, como forma de garantir a manutenção desse modelo, criou os 

seus critérios, seus parâmetros, através de instrumentos (avaliação, comunicação, currículo, 

planejamento), definindo, muitas vezes, uma posição unificada frente aos alunos, que terão 

que ser “enquadrados” nesse modelo a ponto de passar para todos uma visão de 

homogeneidade. Aqueles que não preencherem a todos os critérios estabelecidos pela escola 

serão considerados como “deficientes” ou “incapacitados” e não “diferentes”. 

 

Do ponto de vista de Kolucki (apud SASSAKI, 1999), a sociedade tem usado esses 

atributos pessoais como critérios para separar pessoas, o que transforma esses atributos em 

“tentáculos da opressão humana”, o que vem a ser confirmado na fala a seguir, através do 

modelo médico da deficiência, meramente centrada numa abordagem terapêutica. 

 

(...) na minha cabeça, tanto de professora quanto de cidadã, uma pessoa surda era 

deficiente e não podia estudar entre as outras crianças normais (...) achava que elas 

não poderiam estudar juntas às outras (...).(P.3). 

 

Essa fala, não muito diferente das que presenciei durante todos esses anos como 

“Educadora de Apoio” no Estado, leva-nos a uma reflexão em relação ao modelo de aluno 

que a escola comum/regular idealizou e que ainda se observa nas falas de algumas professoras 

e que se reflete na prática pedagógica, através de estratégias didático-metodológicas 

apresentadas de forma unificada e excludente para o aluno com deficiência auditiva. 

 

 



Em virtude das falas já apresentadas, é possível identificarmos alguns pontos em 

comum entre as professoras, quando apontam algumas necessidades em relação à prática 

pedagógica. São necessidades que, a priori, podemos considerar em função da ausência de 

debates para melhor conscientização cultural, da formação deficitária que receberam para 

trabalhar com as diferenças, bem como de vivências de paradigmas discriminatórios 

experienciados e que vêm, ao longo de toda história conduzindo os docentes, a discriminar, 

rejeitar e diferenciar pessoas. Em função disso, podemos considerar necessárias para reflexão 

alguns pontos abordados pelas professoras entrevistadas: 

 

 necessidade de discussões prévias nas escolas para implantação de uma 

política inclusiva, no sentido de não ser através de uma imposição legal, que, 

não se efetiva, enquanto qualidade educacional. 

 

 necessidade de uma formação inicial e continuada, por não estarem ou se 

sentirem preparados para lidar com esse aluno em sala de aula comum/regular.  

 

Podemos, assim, depreender que essas necessidades vêm do fato de a educação 

ofertada à pessoa com deficiência ocorrer em muitos casos ainda, dentro de escolas e/ou de 

classes especiais, contribuindo para o distanciamento dos espaços de convivência entre alunos 

com deficiência auditiva, ou outras deficiência e, professores de escola comum/regular.  

 

Todavia, os recortes feitos das falas apresentadas por algumas professoras levam-nos a 

perceber uma tendência que aponta para uma possível redefinição da prática pedagógica, na 

perspectiva da inserção da pessoa com deficiência nas salas de aula do ensino comum/regular, 



acreditando ser possível essa convivência de maneira positiva, tanto no que se refere à 

aprendizagem, quanto no que se refere à socialização entre todos os alunos.  

 

6.2 – DO ENTENDIMENTO E DO ENFRENTAMENTO DIANTE DA PRESENÇA DO 

ALUNO COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. 

 

Sob o entendimento da teoria inclusiva, a escola deve modificar seu funcionamento 

para incluir todos os alunos independentemente de seu talento, condições físicas, intelectuais, 

sociais, lingüísticas e outras, na tentativa de serem respeitadas e satisfeitas as necessidades de 

cada aluno. Do ponto de vista dessa teoria, a escola tem que encontrar uma maneira de 

trabalhar, desenvolvendo uma pedagogia centralizada no aluno. Assim, todos são tratados nas 

suas diferenças, com os mesmos direitos. O que temos que fazer frente às diferenças é agir 

sobre elas. De acordo com uma das diretoras entrevistadas esse entendimento já aparece. 

Vejamos o que nos diz essa diretora: 

 

A escola nunca está totalmente preparada para receber aluno com deficiência, 

sempre falta algo, mas aqui as crianças são tratadas como qualquer outra, às vezes 

não percebemos que elas têm alguma deficiência, tanto dentro da sala, quanto fora 

dela, todos é visto igualmente. (D .1) 

 

Na verdade, a fala da dirigente, apesar de sua boa intenção, leva-nos a refletir sobre o 

conceito de igualdade que ela vivencia, com uma percepção tão igualitária dos alunos, a ponto 

de encarar o aluno surdo de forma indiferenciada. Prevalecendo essa concepção de inclusão, 

corre-se o risco de tornar a diferença como algo estranho, e simplesmente ignorar o que de 

fato é. No caso do aluno surdo, existem diferenças, sim. O que temos que ver não é o fato dele 

ser surdo ou não surdo, o que precisamos é saber como agir frente a esse aluno, e isto só 



ocorrerá quando aprimorarmos a nossa  percepção frente ao Outro. Na ausência desse olhar, 

corre-se o risco de haver o não investimento nas condições para a inclusão, assumindo um 

modelo unificado de aluno, difundido ao longo de toda história educacional e legitimado 

através do sistema de ensino no nosso país.  

 

Estudiosos dessa teoria inclusiva, a exemplo de Sassaki (1999, p....), que defende 

enfaticamente que a “educação inclusiva é uma atitude de aceitação das diferenças, não uma 

simples colocação em sala de aula”, vem nos mostrar que uma simples mudança na 

legislação, por si só, não garante uma prática inclusiva em escola comum/regular. É 

necessário mudarmos por dentro, a exemplo de algumas das nossas professoras entrevistadas..  

 

A Declaração de Salamanca (1984) preceitua o seguinte: 

 

O princípio fundamental da escola inclusiva consiste em que todas as pessoas devem 

aprender juntas, onde quer que isto seja possível, não importam quais dificuldades, ou 

diferenças elas possam ter. Escolas inclusivas precisam reconhecer e responder às 

necessidades diversificadas de seus alunos, acomodando os diferentes estilos e ritmos 

de aprendizagem e assegurando educação de qualidade para todos, mediante 

currículos apropriados, mudanças organizacionais, estratégias de ensino, uso de 

recursos e parcerias com suas comunidades (SASSAKI, 1999, 120-121).  

 

Para a atuação do professor em uma escola inclusiva, a teoria aponta desafios que 

implicam mudanças nas atitudes frente ao Outro, na prática pedagógica, na organização e 

gestão da sala de aula (SILVA, 2003, p. 62), além de proporcionar condições para o 

desenvolvimento de suas habilidades profissionais. Nas falas a seguir podemos, além de 

presenciar o enfrentamento desses desafios, quando da presença de um aluno com deficiência 



auditiva em sua sala de aula comum/regular, também observar suas buscas para avançar em 

novas aprendizagens, em função desse aluno. 

 

É um grande desafio, mas a partir desse desafio eu procurei buscar outras 

aprendizagens. Eu percebi que em sala de aula o menos importante é passar todo o 

conteúdo, e sim, perceber entre outras coisas, como cada criança se desenvolve em 

seus aspectos sociais, psicológicos e cognitivos (P.2). 

 

Eu quero aprender mais na parte específica da língua de sinais, talvez não seja 

necessário para ele porque tem um bom resíduo auditivo, mas para outras crianças 

surdas que poderei receber no futuro. Esse desafio me abriu para isto, querer saber 

mais, não que seja tão diferente a prática de sala de aula, mas é importante saber um 

pouco mais, especificamente, algumas coisas sobre a pessoa surda. Assim, a gente 

fica mais segura em receber o aluno surdo em nossa sala de aula. ( P. 3). 

 

Para os alunos, estudar em uma escola inclusiva proporciona, entre outras coisas, um 

enriquecimento por terem a “oportunidade de aprender uns com os outros”, além de favorecer 

a todos, com ou sem deficiência, “ganhos nas habilidades acadêmicas e sociais e de 

preparação para a vida na comunidade” (UNESCO, 1994, apud WILLIAM, SUSAN e 

ANASTASIOS, 1999, p.22). Nessa mesma direção, a fala da professora reforça essa idéia. 

 

Em uma sala de aula não existe só o professor e o aluno, o envolvimento é de todos. 

Uma criança porque é deficiente não significa que ela não pode se juntar aos outros. 

Eu acho que pode sim, e com certeza vai chegar no patamar de aprendizagem dos 

demais alunos, do seu jeito e no seu tempo. (P. 2). 

 

O ponto abordado pela professora, em sua fala, quando se refere ao nível e ritmo de 

aprendizagem de cada aluno, incluindo o aluno com deficiência auditiva, permite buscar, na 



teoria das inteligências múltiplas (GARDNER,1983), elementos significativos que possam 

desenvolver as diversas habilidades de cada um e promover outras, em função das já 

existentes, reconhecendo os diferentes estilos de aprendizagem.  

 

Gardner (1983) aponta diversas possibilidades para as pessoas desenvolverem suas 

habilidades, ampliando o alcance do potencial humano mediante todas as combinações de 

inteligências que cada indivíduo possui. O autor orienta que, pelas diferentes combinações de 

inteligências, podemos lidar adequadamente com as diferenças. 

 

Apesar desse entendimento, e de alguns princípios de escola inclusivos, já apresentados, 

a fala da diretora revela a existência de barreiras à prática escolar da inclusão, embora 

acreditando no potencial que cada aluno tem a desenvolver.  

 

A escola já recebia alunos nas classes especiais, os professores estão preparados 

para trabalhar com esses alunos porque são especialistas, mas entrar em classe 

regular é muito mais difícil para os alunos. Acho também que os professores que 

não tiveram contato com eles, não estão preparados para lidar com esses alunos 

(D.2). 

 

Essas constatações remetem-nos à literatura para refletirmos sobre certos aspectos 

levantados por estudiosos da área, e que talvez possam alinhar-se aos posicionamentos das 

diretoras.  

 

Autores como Skliar (1997), que não acreditam na inserção da pessoa surda em classe 

comum/regular pela particularidade da língua; Glat (1995, 1998), Goldfeld (1992), que 

acreditam que a inclusão plena e irrestrita, na prática, não funciona, pelo fato do professor de 

classe comum/regular não estar preparado para receber o “aluno especial”. Esse fato foi 



levantado também pelos diretores das escolas, o que vem justificar o argumento defendido por 

esse grupo de pesquisadores que não aceitam a inclusão total, afirmando que, para considerar 

uma proposta de escola inclusiva, “é pré-requisito que os professores sejam efetivamente 

capacitados para transformar sua prática educativa”, reforçando a idéia tanto de escola 

especial, quanto de professor especialista. (FERREIRA, 2003, p.127). 

 

Todavia, pesquisadores como Mantoan (1995), Sassaki (1997), Lima (2003), Martins 

(2003), Wernek (1997), entre outros, que compõem o grupo que defende a “inclusão total”, de 

forma irrestrita, para todos, nos fazem perceber que: “é preciso respeitar o educando em sua 

individualidade para não condenar uma parte deles ao fracasso e às categorias especiais de 

ensino”, transformando as escolas em espaços de atendimento e não de educação. 

 

Estamos, então, diante de dois grupos que defendem pontos de vistas e modelos bem 

distintos e, mais uma vez, é colocado no foco da discussão o lugar que deverá ocupar a pessoa 

com deficiência auditiva. Nesse contexto, segundo Ferreira (2003), precisamos perceber a 

escola como o lócus para a vivência efetiva dessa condição humana. Assim, das falas da 

diretora a seguir, podemos apontar uma busca, no sentido de realizar algumas ações, na 

tentativa de uma vivência inclusiva entre os alunos com deficiência auditiva e a superação 

dessas dificuldades, embora apresentando dissonâncias em relação aos princípios de escola 

inclusiva defendidos pelo segundo grupo de pesquisadores inclusivistas.  

 

Estamos parando com a comunidade (pais, professores, alunos, equipe técnica, etc), 

para discutirmos juntos a melhor maneira de atuarmos frente ao aluno surdo sem que 

seja visto apenas pela deficiência auditiva e, sim, como aluno, sem que nenhum 

professor tenha medo de recebê-lo. ( D. 1) 

 



No início é muito difícil, encontramos muitas dificuldades em lidar com esse tipo de 

aluno com deficiência, não estávamos preparados, mas aos poucos a escola foi 

abrindo as portas, (...) fomos em busca de outros conhecimentos, pedindo ajuda com 

quem já tinha aluno surdo na escola, procurando estudar sobre a surdez e assim todos 

da escola já se acostumou com ele.(D.1). 

 

Essa preparação, do ponto de vista da inclusão, é fundamental para que haja uma 

“sensibilização e treinamento dos recursos humanos da escola” (SASSAKI, 1997, p.117), 

além de instrumentalizar a equipe para uma (re) organização de toda a estrutura da escola no 

sentido de possíveis quebras de barreiras (atitudinais, comunicacionais e metodológicas).  

 

Nas falas, pode-se observar que há uma iniciativa de envolvimento através de discussões 

com todos os funcionários, a comunidade e os pais. Todavia, deixam passar uma real 

dificuldade pelo fato de não se sentirem plenamente seguras para o enfrentamento da escola 

inclusiva, demonstrando a necessidade de uma orientação sobre como lidar com alunos 

surdos, particularmente pela ausência da fala, já que apenas as escolas possuidoras de classes 

especiais sabiam conviver com esses alunos.  

 

Ao indagarmos as professoras sobre a questão, foram apresentadas preocupações 

semelhantes. Embora todas bem intencionadas, nos remetem, mais uma vez, ao modelo de 

integração vivenciado pela educação especial. Esse modelo define-se por um atendimento 

educacional especializado, através de um ambiente restritivo que segrega e discrimina nas 

escolas e em classes especiais. No caso da escolaridade, o aluno com deficiência é atendido 

por um professor especialista, sendo sua educação ofertada em escolas ou classes especiais, 

criando uma educação paralela à educação geral, justificada na fala a seguir por uma 

professora e que nos remete ao passado quando professora dessas classes especiais quando 



não tínhamos nenhuma interação educacional com os outros professores de classe 

comum/regular. 

 

Não temos conhecimento suficiente para trabalhar com esse tipo de aluno, acho que 

o melhor lugar é em classe especial com professor especializado.( P.4). 

 

Eis mais uma vez a expressão “professor especializado” entendido como aquele que 

sabe ensinar aluno surdo, particularmente porque, além de fazê-lo falar, entende a fala dele. 

Daí se justificar a permanência das classes especiais, bem como os professores especialistas. 

Na verdade, o professor especialista em educação de pessoas surdas, pode e deve existir na 

escola, realizando um trabalho de acompanhamento pedagógico desses alunos junto ao 

professor de classe comum/regular, além de orientar didaticamente os professores em algumas 

situações de ensino aprendizagem.  

 

Nas fala a seguir, apresentaremos o que pensa a professora em relação à presença do 

aluno surdo em sala de aula comum/regular, em função da implantação da legislação 

municipal, que garante a entrada nesses alunos em suas classes.  

 

Acho que precisamos de mais tempo para receber um aluno surdo em nossa sala, 

embora eu já tenha e estou trabalhando com ele dentro do que eu posso fazer, mas 

acho que não temos formação adequada para trabalhar com esse aluno, (...), não 

dominamos a língua de sinais, não temos intérprete em nossa sala e nem o próprio 

aluno se sente muito bem, porque a turma não sabe falar com ele. Muitas vezes, ele 

fica isolado num cantinho da sala.(P.4). 

 

Em função da fala apresentada, podemos perceber que essa experiência é, para algumas 

professoras, muito difíceis de serem administradas talvez, pelo fato de entenderem que o lugar 



desses alunos, ainda, é em sala de aula especial com professores especialistas, ou de sentirem 

a necessidade de maior orientação, em processo, sobre como atuar com as diferenças 

enfrentadas no cotidiano de suas sala de aula.  

 

Por outro lado, para outras entrevistadas, são bastante significativas às mudanças 

apresentadas no que se refere à quebra de barreiras ao vencerem o medo, enfrentarem o 

desconhecido, eliminarem preconceitos, desafiarem o novo, acreditarem nas diferenças e, 

acima de tudo, terem humildade para recomeçar tudo de novo, de forma diferente.  

 

Não sabia nada sobre a pessoa surda, mas fui buscar ajuda fazendo curso de Libras, 

estudando com pessoas que já trabalhavam com aluno surdo, falando com os pais 

sobre o comportamento dele em casa, (...). Minha dificuldade inicial era só na 

minha cabeça, depois que passei a conhecer o aluno surdo, tudo aquilo desapareceu, 

e, hoje, vejo o quanto ela avançou na aprendizagem (P.2). 

 

Foi um desafio que eu aceitei, e não me arrependo. Procurei modificar minha forma 

de falar, antes eu falava sem olhar para os alunos, hoje procuro não fazer. Falo mais 

devagar, de forma clara, às vezes, eu troco algumas palavras, facilitando na 

compreensão do assunto (...). Estou percebendo que o aluno surdo se desenvolve da 

mesma maneira dos outros. Basta encontrar a melhor forma para ele entender. Por 

isso sou a favor da inclusão dos alunos com deficiência em classe comum (P.3). 

 

À luz de alguns pontos já abordados entre os sujeitos entrevistados e dos documentos 

analisados, podemos depreender que a “inclusão”, genericamente descrita, apresenta a 

inserção, ou mesmo a colocação desses alunos na escola comum/regular, distanciando-se da 

proposta apresentada pela teoria inclusiva ao estabelecer critérios ou normas para cada aluno, 

de acordo com sua deficiência como condição, para ingressar nessas escolas. 

 



No documento apresentado na II Conferência Municipal de Educação, realizada em 

1999, essa posição é claramente explicitada quando traz a seguinte deliberação: 

 

(...) expandir a oferta de educação especial garantindo a inclusão dos alunos com 

necessidades educativas especiais, considerando o tipo de deficiência da clientela e os 

dados do censo escolar, nas turmas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Educação de Jovens e Adultos, em todas as escolas, criando normas relativas ao 

atendimento. 

 

Muito embora haja uma intenção clara de matricular na escola regular/comum todas as 

crianças com deficiência, a inclusão, nesta perspectiva, quando muito, apresenta-se como uma 

inserção. Registra-se no documento que, para o aluno com deficiência, é necessário 

normatizar a prática pedagógica em função da sua deficiência. Contudo, não se observa nesse 

mesmo documento nenhuma condição imposta, quando se refere aos outros alunos. 

 

Desse modo, a situação do atendimento educacional, pensado para os alunos com 

deficiência no município, é alicerçada, ainda, pelo paradigma de “inclusão” com face 

integração, onde é dado o atendimento especializado e diferenciado, exclusivamente para o 

aluno com deficiência, embora estando em sala de aula comum/regular. Dessa forma, em 

algumas salas, a prática pedagógica do professor, passa a funcionar de forma paralela, ao 

oferecer atendimento diferenciado na própria sala de aula comum/regular. É dada ao professor 

a responsabilidade de atuar frente ao aluno com deficiência, a partir do olhar que cada um tem 

a respeito da pessoa com deficiência o que diferencia bastante a atuação de cada uma das 

professoras Além do mais, é atribuída ao aluno a responsabilidade de sua inclusão, quando 

atrela a sua matrícula na escola comum/regular ao nível de comprometimento que cada um 

tem.  



Mantoan (1998) apresenta esse tipo de atendimento como sendo de uma integração 

escolar, 

Forma condicional de inserção em que vai depender do aluno, ou seja, do nível de sua 

capacidade de adaptação às opções do sistema escolar - a sua integração, seja em uma 

sala comum/regular, em uma classe especial ou mesmo em instituições 

especializadas. Trata-se de uma alternativa em que tudo se mantém, nada se questiona 

do esquema em vigor. 

 

Dessa forma, podemos depreender que apenas a presença e o acesso das pessoas com 

deficiência nas escolas comum/regular de ensino não garante a efetivação da inclusão e nem a 

reestruturação da escola para todos os alunos; que ao professor é atribuída uma co-

participação na transformação da escola pelo apoio cooperativo e o aprimoramento das 

habilidades profissionais; e que a prática pedagógica se afasta do modelo unificado de ensino, 

caminhando em direção a uma reforma educacional mais ampla, em que todos os alunos 

começam a ter suas necessidades educacionais mais satisfeitas. 

 

A partir desse entendimento, podemos enveredar pelas práticas das professoras no 

sentido de identificar a superação, ou não, das reais dificuldades em desempenhar ações 

educativas para suprir as necessidades do aluno com deficiência auditiva, em classe 

comum/regular. 

 

6.3 – AÇÕES EDUCATIVAS FRENTE AO ALUNO SURDO.  

 

Apresentaremos, por meio das falas de algumas professoras, a existência de um 

sentimento de inoperância diante dos alunos surdos, justificados pela falta de contato prévio 

com pessoa surda, no ambiente escolar. As professoras entrevistadas apresentam, em suas 



falas, que para atuar com esse aluno é necessário que se tenha tido algum conhecimento a 

respeito de surdez. Foi levantada, também, pelas entrevistadas a importância de uma formação 

específica que desse respaldo para trabalhar com esse aluno. Ainda foi percebida, nas falas, 

uma preocupação, embora aceitando a condição imposta pela política de inclusão do 

município, que, tanto a escola quanto o professor deveriam ter mais tempo para se preparar 

para receber alunos com deficiência auditiva. Como nos foi apresentado por algumas falas, se 

percebe, que essa recepção na escola e na sala de aula não ocorre de forma tão tranqüila.  

 

As observações feitas nas salas e nas entrevistas realizadas nos permitiram entender 

que é necessária a quebra de barreiras, em todos os sentidos, diante da presença do aluno 

surdo em sala de aula comum/regular, todavia, não podemos achar que possa ocorrer de forma 

isolada, por iniciativa de um ou outro professor como foi essa realidade da pesquisa. 

 

Precisamos fortalecer a idéia de que a inclusão exige uma mudança de postura em 

todos os seus aspectos sociais, educacionais e políticos, o que oportuniza ao aluno surdo 

condições necessárias para exercer, com os mesmos direitos, a condição de escolaridade 

quando, para isto, será preciso se pensar em um modelo de escola e de prática pedagógica que 

respeite as diferenças individuais e favoreça a aprendizagem de todos.  

 

Todavia, ainda, não é bem o que observamos nas salas de aula a seguir, quando 

apresentaremos uma situação didática em que a professora desconsidera outros canais de 

aprendizagem e de comunicação possíveis ao aluno surdo e unifica a linguagem oral em sua 

sala de aula, tirando desse aluno a condição de aprender conjuntamente com os outros. 

 



 A professora utiliza a linguagem oral como o único canal para explicar o 

conteúdo, bem como para orientar as tarefas a serem realizadas pelos 

alunos. (P. 4). 

 

Essa estratégia utilizada pela professora, como forma de se fazer entender por parte da 

aluna surda, leva-nos a depreender a contradição em que se constitui a entrada desse aluno na 

sala de aula. A fala é entendida pela professora como sendo o único instrumento para 

transmissão dos conteúdos escolares, o que promove uma necessidade de aquisição dessa fala, 

por parte da aluna.  

 

Essas influências vindas do oralismo, que tem como objetivo maior a aquisição da 

linguagem, é bastante visível nas falas, o que vem justificar a existência dessa filosofia nas 

práticas pedagógicas das professoras. 

 

Em função do uso exclusivo dessa estratégia vivenciada pela professora, observou-se, 

entre outros aspectos: a ausência desse aluno nos questionamentos dos assuntos abordados, 

nas solicitações de explicações com o objetivo de tirar dúvidas, na interação entre os colegas e 

até mesmo entre a professora, absorção maior dos papéis e das atitudes dos outros alunos, ao 

seu redor, do que da professora, imitação dos colegas, em todas as atividades escolares, 

repetindo o que fazem, desde pegar o caderno e o livro e responder as tarefas, muitas vezes, 

autorizado pela professora; ocorrência de situações conflituosas, tensas, confusas, pontuais, 

limitadas no que se refere, principalmente, à transmissão dos conteúdos programáticos por 

parte da professora e da aluna surda. 

 



 A professora, enquanto escreve a tarefa no quadro, vai explicando 

oralmente cada quesito para os alunos ouvintes. É solicitado que o aluno 

surdo aguarde para depois escrever no caderno quando irá explicar 

individualmente e bem devagar, cada quesito. ( P.3). 

 

Nessa estratégia, observou-se que, enquanto o aluno surdo aguardava a autorização 

para escrever a tarefa e, depois, para responder junto com a professora, os outros alunos já 

tinham escrito e respondido toda tarefa, quando acompanhavam a escrita da professora no 

quadro. A explicação de toda tarefa era feita de costa para os alunos, impedido a possibilidade 

do aluno surdo fazer a leitura labial. 

 

Esse tipo de estratégia não se torna significativa para o aluno surdo, já que não era 

aproveitada: primeiro, porque não era possível fazer a leitura labial, segundo, porque a 

professora precisava estar próxima para explicar cada quesito, bem devagar enquanto o aluno 

surdo ia respondendo e terceiro, porque a professora explica, de forma resumida, o que pede a 

tarefa e, muitas vezes, chega a dizer o que ele deve responder, promovendo uma dependência 

direta por parte desse aluno em relação à professora.  

 

Ainda analisando essa estratégia, pode-se perceber que esse aluno tem uma defasagem 

no tempo em relação aos outros, para realizar suas atividades. Enquanto aguarda o final da 

tarefa escrita no quadro, os outros alunos já estavam escrevendo e respondendo, gerando em 

seguida descontentamento e indisciplina por parte dos outros alunos, quando somente o 

estudante surdo estava respondendo à tarefa.  

 



 A professora utiliza a fala nos momentos das explicações dos conteúdos e 

nas realizações das tarefas; durante os intervalos, usa a Língua Brasileira 

de Sinais como meio de comunicação com a aluna surda. (P. 2). 

 

Nessa estratégia, podemos depreender que, no momento da socialização dos 

conteúdos, durante as explicações das tarefas, a professora se comunica usando a linguagem 

oral e atuar de forma diferenciada durante os intervalos, quando usa Libras para conversar 

com a aluna surda. No momento das aulas, a aluna surda torna-se um pouco distraída e 

desatenta, comprometendo inclusive a sua participação. No entanto, durante as conversas 

informais, fora das atividades escolares, aluna e professora comunicam-se muito bem, pelo 

fato de a professora estar aprendendo Libras, proporcionando uma boa interação e 

compreensão entre as duas. Ao ser indagada, durante a entrevista, a professora alegou ainda 

não saber bem a Libras e sentir dificuldade em traduzir os conteúdos para a língua de sinais. 

 

Tomada a língua dessa forma, há um entendimento em relação ao uso da Língua 

Brasileira de Sinais de que essa língua é compreendida como algo exclusivo da pessoa surda, 

e não como segunda língua oficial do país, a qual deveria ser destinada a todos os brasileiros, 

especialmente nas escolas, para não corrermos o risco de a entendermos apenas como algo 

próprio da pessoa surda, como dizem alguns estudiosos da corrente bilíngüe. 

 

As situações apresentadas nas interações sociais, fora do contexto escolar, permitiram 

à aluna surda assimilar valores e padrões sociais. No entanto, ao limitar suas assimilações em 

relação aos conteúdos pelo uso exclusivamente da linguagem oral, diminuíram suas 

possibilidades de aprendizagem e de crescimento intelectual, levado-a a uma submissão e 

passividade frente ao outro, na sala de aula, especialmente ao professor. Em relação à 



iniciativa da professora de usar a língua de sinais fora de sala de aula, deve-se ao fato da 

mesma estar fazendo curso de Libras básico, nele haver como conteúdo central o estudo da 

comunicação do cotidiano das pessoas e, em função disto, segundo a professora, não se sente 

bastante segura para passar os conteúdos nessa língua. 

 

À luz desses recortes, podemos depreender que, embora estando o aluno surdo em classe 

regular, as estratégias criadas pelas professoras em sala de aula distanciam esse aluno do 

processo de aprendizagem quando retiram dele a possibilidade de apreender junto com os 

outros, no mesmo tempo didático. Com a estratégia de só explicar a tarefa depois dos 

ouvintes, o aluno surdo fica sempre atrasado nas tarefas, motivo que pode levar à insatisfação 

por parte dos outros, quando têm sempre que esperar por ele ou da própria desistência do 

aluno, por se sentir atrasado no meio do grupo. 

 

Quanto ao uso apenas da linguagem oral pelas professoras, emerge explicitamente a 

compreensão de que o uso exclusivamente da fala seja um canal suficiente para a 

aprendizagem do aluno surdo. Neste caso, embora a estratégia seja positiva para os alunos 

ouvintes, promovendo uma participação ativa em sala de aula, poderá surtir efeito contrário 

para o aluno surdo, quando a condição natural de sala de aula promove: 

 

 dependência direta com a professora para responder as tarefas; 

 atraso em relação aos outros alunos na realização das tarefas, bem como no 

processo ensino/aprendizagem; 

 ausência nos debates em sala de aula pela dificuldade do uso da língua oral; 

 não questionamento das próprias dúvidas em função do tratamento pedagógico 

diferenciado com os outros alunos; 



 redução no tempo pedagógico para o aluno surdo, em função de um ensino 

paralelo. 

 

Dessas e de outras reflexões, podemos compreender que estamos diante: de uma 

educação de caráter especial, de uma educação que segrega, embora estando todos os alunos 

no mesmo espaço físico; de uma educação que diferencia, discrimina e rotula, quando é dada 

uma atenção diferenciada para o grupo de ouvintes e, depois, para o aluno surdo. Nesse caso, 

há uma diferenciação entre os grupos no processo de ensino-aprendizagem, que vai resultar na 

utilização de estratégias de ensino diversas, em direção aos dois grupos distintos, o que não 

caracteriza uma sala de aula inclusiva. Há, na verdade, uma tentativa consciente por parte das 

professoras de procurar a melhor maneira de ensinar o aluno surdo, embora admitindo que 

essa estratégia não é a mais coerente com a proposta inclusiva, mas é a que cada uma sabe 

fazer, no momento. 

 

Todavia, encontramos nas falas de outras entrevistadas que, embora com medo, com 

receio, com insegurança, devido ao desconhecimento, aos poucos, a iniciativa de um trabalho 

na perspectiva de uma classe inclusiva, é vista como um desafio, como um diferencial para 

buscar mais conhecimento em relação à atuação pedagógica, acreditando ser um benefício ter 

aluno surdo em sala de aula comum/regular. Nas falas, as professoras demonstram entender e 

perceber esse aluno, em sua diferença, lançando mão de práticas pedagógicas diferenciadas, 

através da superação de algumas barreiras, tanto comunicacionais quanto de construção do 

processo ensino-aprendizagem. 

 

 

 



6.3.1. EXPERIÊNCIAS POSITIVAS EM SALA DE AULA, VISANDO UMA 

EFETIVA INCLUSÃO DO ALUNO SURDO. 

 

Diante de depoimentos tão significativos e de atitudes de práticas pedagógicas 

diferenciadas em função das diferenças, acreditamos ser possível existirem experiências 

positivas e significativas em direção à inclusão do aluno surdo, em sala de aula 

comum/regular. 

 

Autores envolvidos no projeto de inclusão plena, a exemplo de Mantoan (2002, p.57), e 

as próprias salas de aulas observadas durante a pesquisa, comprovam a existência de barreiras 

que precisam ser rompidas e que vêm a denunciar a existência de uma cultura discriminatória, 

elitista e segregacionista. Desse modo, uma das principais barreiras que a escola deve 

eliminar, frente ao aluno surdo, é a barreira atitudinal, ou seja, do preconceito, da 

discriminação e da visão menor que se tem da educação ofertada para essas pessoas. 

 

Podemos perceber nas falas, a seguir a busca dessa ruptura, ou de quebras de barreiras 

na tentativa da inclusão do aluno surdo nas salas de aulas.  

 

Não é preciso ser especialista em educação especial para mudar você, é preciso ter 

uma compreensão apenas que aquele aluno surdo tem uma forma de se comunicar 

diferente. Mesmo sem saber lidar, se consegue. Acho que não é necessariamente 

fazer um curso, mas é de sensibilização mesmo. Precisamos acabar com os modelos 

que a sociedade cria e a gente reproduz, (...) ou de ver a pessoa com deficiência 

como doente.(P.2) 

 

Logo de início eu achava que seria muito diferente e que era necessário fazer cursos 

para poder ensinar, mas percebi com a convivência que tudo é uma questão de 



aceitar o aluno como os outros e enfrentar essa diferença como estímulo para 

buscar saber mais sobre a prática docente. A diferença me estimulou a criar 

estratégias pedagógicas para atender às necessidades de meus alunos, sem  rejeição 

(P. 3). 

 

Nas falas acima, podemos depreender que a descoberta, por parte das professoras da 

existência das diferenças entre seus alunos, permite-lhes adaptarem-se às características 

desses alunos, às suas necessidades específicas, respeitando a heterogeneidade da turma. As 

diferenças são vistas, não como obstáculos para o cumprimento da ação educativa, mas, 

podendo e devendo ser fatores de enriquecimento para sua prática pedagógica. Trabalhando 

nessa perspectiva, vivenciam a quebra de barreiras metodológicas, desafiando métodos e 

técnicas de estudos, trabalham com propostas pedagógicas baseadas nas inteligências 

múltiplas, onde permitem ao aluno desenvolverem habilidades as mais diversas, na construção 

de sua aprendizagem.  

 

Nas práticas observadas, emerge, em termos gerais, a tentativa de superação de 

barreiras, de adaptações curriculares para possibilitar aos alunos atuarem frente às suas 

dificuldades e limitações, e o que exige um contínuo e progressivo trabalho pedagógico no 

cotidiano da sala de aula. Do ponto de vista apresentado nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1999), essas adaptações implicam numa planificação pedagógica onde as ações 

docentes se fundamentem em critérios que definem “o que o aluno deve aprender; como e 

quando aprender; que formas de organização do ensino são mais eficientes para o processo de 

aprendizagem e como e quando avaliar o aluno”. 

 

Nessa perspectiva, as experiências organizativas de sala de aula a seguir vêm pontuar 

estratégias observadas e apontadas pelas entrevistadas como ações de agrupamentos de alunos 



para a realização de atividades, que são consideradas positivas no processo de ensino-

aprendizagem. As estratégias apontadas emergem em direção a uma prática inovadora no que 

se refere a algumas ações docentes que estimulam a vivência de um trabalho simultâneo, 

cooperativo e participativo, demonstrando um respeito às necessidades específicas que cada 

aluno possa demonstrar. 

 

Estudo em grupo: Antes eu não trabalhava em grupo, quando fiz um trabalho pela 

primeira vez percebi que os outros alunos se comunicavam fácil com ela, e percebi 

também que a aluna surda aprendia o assunto com os outros e, hoje, sempre faço 

uma arrumação nas bancas de modo que sempre eles estão agrupados. Também no 

grupo, elimina a oportunidade de rejeição entre eles, porque todos têm que fazer 

alguma coisa, daí cada um ser importante para a realização das tarefas. (...). Quando 

um não sabe se comunicar com a aluna surda, outro ensina, usa gestos, mímica, e 

assim, quebram-se as barreiras da comunicação e da relação interpessoal.(P. 2). 

 

Utilização de material visual: cartazes, figuras, objetos concretos, recursos áudios-

visuais, desenhos, tv, vídeo, fotografias, etc. Não costumava usar tanto tipo de 

material visual, agora, sinto que facilita bastante o entendimento do aluno surdo, 

muito mais do que quando uso apenas a fala. Observo uma maior concentração e 

aprendizagem por parte dele. Com as matérias ele não sente dificuldade em realizar 

suas tarefas individuais ou em grupo. Ele aprende no mesmo tempo dos outros, 

porque quando estou explicando mostrando com os materiais, ele acompanha tudo 

no mesmo tempo.(P. 2). 

 

A partir das observações feitas, no que se refere à eliminação de barreiras, no sentido de 

desvelar a prática inclusiva para com o aluno surdo em classe comum/regular, apresentaremos 

recortes de algumas estratégias utilizadas nessas práticas e que servirão de instrumentos para 

reflexão. 



 A professora arruma a sala em pequenos grupos e distribuem em fichas as 

perguntas entre os alunos. É solicitado que cada grupo escolha uma 

maneira de responder e apresentar. Para a apresentação, os grupos utilizam 

cartazes, dramatização, música, texto escrito, linguagem oral, gestos, 

objetos, desenhos, etc. (P. 2). 

 

 A professora leva para a sala de aula vários recursos (material concreto, 

cartazes colados na parede, material didático, revistas, livros, figuras, 

brinquedos, etc), que têm a ver com o conteúdo que ela irá trabalhar. São 

feitas perguntas sobre o que eles estão vendo e passa a explorar cada um 

através de perguntas feitas oralmente, ou através de mímicas ou outras 

estratégias de comunicação. A partir dessa primeira etapa, a professora irá 

conduzindo as perguntas para chegar ao assunto que vai trabalhar. Para 

responder, os alunos participam falando, escolhendo o que se pede, 

mostrando, apontando, escrevendo no quadro, no caderno em grupo ou 

individualmente, etc.( P.2) 

 

 A professora se comunica oralmente com todos os alunos, mas direciona sua 

fala de forma pausada, articulando todos os fonemas e bem alto na direção 

da aluna surda para que a mesma possa fazer a leitura dos lábios e ouvir, 

aproveitando o resíduo auditivo que possui. ( P. 3). 

 

Refletir sobre essas estratégias educacionais apresentadas, com quebras de barreiras na 

comunicação e nas estratégias metodológicas exige, inicialmente, uma percepção de 

mudanças na organização e na adaptação do currículo escolar, quando na organização didática 

da aula dessas professoras. Significa dizer que, nessas ocasiões, os estilos de aprendizagens de 



cada aluno são respeitados, de acordo com as habilidades que cada um apresenta no momento 

da vivência de sua aprendizagem, desviando a atenção do professor da deficiência que marca 

o aluno, daquilo que ele não pode realizar. Observa-se que as várias formas de manifestações 

de aprendizagens vão além de uma única resposta, deixando claro o respeito não só ao ritmo 

como também ao estilo da aprendizagem, ou seja, cada um aprende de um jeito e, assim, 

propicia a inclusão. Nessas práticas, a turma não é vista de forma homogênea e abstrata. O 

aluno é individual, cada um atingiu, na sua realidade, sua aprendizagem, embora sendo 

construída de maneira coletiva, através dos grupos.  

 

As estratégias utilizadas pelas professoras favorecem a inclusão pelo fato das mesmas 

possibilitarem a apreensão, organização, sistematização e participação do aluno surdo na real 

construção de sua aprendizagem, no ambiente da classe comum/regular. Entretanto, a 

presença de uma aluna surda nessa classe, embora oralizada, demonstra dificuldades em 

termos de interação com os colegas ouvintes, ou mesmo, na relação com a professora, no 

momento de se comunicar, pela falta principalmente de calma, durante as falas. Em razão 

dessas dificuldades por parte dos ouvintes, a comunicação torna-se, muitas vezes, 

empobrecida no seu vocabulário e resumida em seu conteúdo. Entretanto, com a percepção 

por parte dos alunos das suas diferentes condições, aos poucos, as interações face a face vão 

sendo estabelecidas entre os alunos ouvintes e a aluna surda, eliminando, embora com muita 

dificuldade, a condição de deficiente e de excluída, nesse grupo.  

 

 

 

 

 



6.3.2 . ESTRATÉGIAS AVALIATIVAS OBSERVADAS. 

 

Uma outra questão que nos parece de suma relevância tratar no nosso trabalho refere-se 

Ao processo avaliativo da aprendizagem, aspecto observado durante a nossa pesquisa e que 

nos estimula a uma reflexão. 

 

Apresentaremos, a seguir, alguns recortes as diferentes situações verificadas em sala de 

aula, no que se refere à avaliação. 

 

 A professora avalia a aprendizagem dos alunos ouvintes através da leitura e 

da produção escrita. Para a aluna surda, esta ocorre apenas em termos de 

sua produção escrita. (P.3). 

 

  A professora verifica a tarefa no caderno da aluna surda só depois de ter 

sido respondida no quadro. A aluna copia no caderno a resposta correta e 

assim, é que ela é avaliada, apenas pela cópia das tarefas. (P.1). 

 

 A professora avalia diariamente a participação nos grupos, nos trabalhos 

individuais, nas tarefas de casa, nas brincadeiras dirigidas, etc. A avaliação 

escrita é usada pela professora para acompanhar cada aluno através de um 

caderno de relatório.(P.4) 

 

 A professora avalia seus alunos freqüentemente através da produção escrita 

e oral; verifica o que os alunos não construíram e volta sempre com tarefas 

de apoio, já guardas e realizada, as vezes, em casa. No caso do aluno surdo a 



professora convida sempre os pais para apoiar nessa missão. O aluno surdo 

é avaliado na leitura através da Libras. ( P.2). 

 

Diante das estratégias descritas acima, caracteriza-se a existência de dois grupos com 

concepções bastante adversas em relação à avaliação da aprendizagem - um que avalia 

exclusivamente pelo que cada aluno produz, em momentos específicos de verificação de 

aprendizagem, através dos instrumentos, provas e testes; e outro, que constrói o processo 

avaliativo no cotidiano da sala de aula, através do acompanhamento das atividades que são 

realizadas durante todo processo de construção da aprendizagem. 

 

Entendida a avaliação pelo segundo grupo, onde inclui o aluno durante esse processo, 

quando passa a avaliar diariamente o que está sendo vivenciado, através da participação nas 

atividades realizadas dentro e fora de sala de aula, e que novas estratégias estão sendo 

realizadas no sentido de beneficiar todos os alunos como sujeitos de sua aprendizagem. A 

avaliação assim constituída contempla a forma como cada aluno aprende e o quanto ele 

aprende. Estruturando a avaliação no processo, não se pode definir um tempo para essa 

construção, portanto, não se concebe marcar um período de prova para o aluno ser avaliado, 

como é visto em práticas pedagógicas tradicionais e apresentadas por um dos grupos 

observados. Na prática inclusiva, a avaliação se caracteriza como mediadora, diagnóstica, 

processual, de construção da aprendizagem e redefinição de práticas docentes, portanto, não 

tem um tempo pré-determinado para mostrar se o aluno aprendeu e que o professor ensinou. 

 

 

 

 



6.3.3. ESTRATÉGIAS USANDO RECURSO VISUAL 

Outro aspecto que consideramos significativo e que merece nossa atenção se refere ao 

uso de material visual e que atende de forma concreta às necessidades e curiosidade dos 

alunos, estimulando-as a uma maior participação, na construção da sua aprendizagem. 

 

 A professora coloca nas paredes da sala materiais visuais trazidos pelos 

alunos (figuras, desenhos, objetos, textos, etc), que correspondem ao assunto 

que será dado. Antes de explicar o assunto, a professora pede aos alunos 

para circularem na sala, a fim de observar o que há de novidade nas 

paredes e dizer o que estão vendo, ouvindo, sentindo. ( P.2). 

 

 A professora solicita que os alunos tragam brinquedos para a sala e dele vai 

criando historinhas oral e escrita. São distribuídos alguns brinquedos e cada 

grupo se encarregado de escrever a sua historinha. Após a escrita, cada 

grupo apresenta o seu texto como quer. ( P.3). 

 

Observando essa estratégia, pudemos verificar que as professoras preparam as aulas, 

estimulando cada um dos diferentes canais de aprendizagem de seus alunos. Ao solicitar que 

cada um observe o que está exposta nas paredes e nos brinquedos, a professora (P.2) e (P.3) 

estão tentando contemplar os diversos estilos e formas de aprendizagens de seus alunos e, no 

caso do aluno surdo, foi, segundo as professoras, o que melhor proporcionou resposta positiva 

durante a vivência dessas estratégias. Nela, além de estimular os alunos através da 

participação com os materiais, antecipa o conteúdo que irá trabalhar quando sugere a pesquisa 

de materiais trazidos de casa pelos alunos, o que é comunicado aos pais oralmente, ou através 

de avisos nos cadernos. Assim, é firmada uma relação entre os pais e a professora, dando ao 



aluno a responsabilidade dessa interligação. Esse modelo de prática nos remete a uma atuação 

pedagógica reflexiva, tendo como base as idéias de reflexão-sobre a ação e de reflexão na 

ação e que tem como base elementos da teoria, da intuição, da emoção e da “paixão de ser 

professor” (FREIRE, 2005). 

 

Através das falas, estas professoras, no momento da explicitação dessas estratégias, 

confessam que transformaram suas práticas pedagógicas em função da presença do aluno 

surdo em sua sala, tendo em vista necessitar de mais recursos visuais e concretos. Com essa 

mudança, confessa (P.1), “todos aprendem muito mais rápido e fácil”, e (P.3) também 

confessa, “fica mais fácil trabalhar com eles usando gestos, mímicas, brincadeiras, material 

visual, objetos concretos, porque alcança a todos ao mesmo tempo”. A partir dessas 

experiências educacionais observadas e do ponto de vista da teoria inclusiva, a prática 

observada trabalha na perspectiva de uma educação que atenda às diferenças, buscando entre 

outras coisas: 

 

 respeitar o estilo de aprendizagem dos alunos; 

 modificar suas práticas para suprir as necessidades do aluno surdo; 

 não diferenciar o aluno surdo, pela limitação auditiva; 

 ensinar a todos sem discriminar as diferenças; 

 não tornar a aprendizagem homogênea e nem uma prática unificada através de 

uma única estratégia utilizada; 

  não tornar o aluno surdo dependente da professora e dos colegas para construir 

sua aprendizagem. 

 



Em função dos posicionamentos através das falas, das práticas observadas, das leituras 

dos textos oficiais internacionais, nacionais, em particular do município de Camaragibe-PE e 

dos estudos da teoria inclusiva não apresentarem, até o momento, um consenso em relação à 

proposta educacional inclusiva para o aluno surdo, sentimos a necessidade de propor, entre 

outras coisas, mais estudos que busquem identificar, nas práticas, pontos que convergem e/ou 

divergem no sentido do investimento educacional para o aluno surdo, em classe 

comum/regular à luz da teoria inclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ninguém tem o direito de se afastar do outro 

 sem deixá-la melhor. 

Madre Tereza 

 

No decorrer dos nossos estudos vários questionamentos surgiram no confronto entre 

os estudos teóricos, a legislação e a realidade observada nas salas de aulas. Tomamos como 

pressuposto que os movimentos, nos últimos anos, que defendem a inclusão de alunos com 

deficiência auditiva nas escolas comum/regular, não trouxeram mudanças significativas para a 

prática pedagógica dos professores, uma vez que se verificou uma flagrante dissociação entre 

o que prega essa teoria e a prática docente, a qual não refletia as orientações difundidas 

através dos movimentos da teoria inclusiva. 

 

Reconhecendo a necessidade de ampliar a discussão a respeito da educação ofertada 

ao aluno surdo, sob a égide da teoria da inclusão, elaboramos alguns questionamentos que se 

traduziram em elementos norteadores para nossa pesquisa, tomando como objetivo central: 

Identificar, na prática pedagógica, estratégias que estão sendo utilizadas pelo professor de 

escola comum/regular em cuja sala há aluno com deficiência auditiva. 

 

Tínhamos ainda como hipótese que a efetivação da proposta de inclusão oficialmente 

implantada para atender à escolarização do aluno com deficiência, em particular do aluno 

surdo, reduzia-se muito mais a uma prática integracionista e, por vezes, segregacionista, do 

que a uma prática inclusivista. 

 

Apontamos, na nossa pesquisa, as tradições e inovações presentes nos documentos 

oficiais, sua evolução de entendimento do ponto de vista da teoria inclusiva, deixando claro 

que a inclusão vem muito mais para atender o princípio da igualdade de direitos, de dignidade 



e cidadania de todas as pessoas, independentemente de apresentarem deficiência sensorial ou 

outra característica.  

 

Procuramos trazer à tona as contribuições de diversos autores preocupados com a 

educação da pessoa surda, tanto os que acreditam na segregação escolar como caminho para a 

inclusão social, quanto os que acreditam na inclusão plena de todas as pessoas, em todos os 

ambientes e situações sociais, inclusive as educacionais.  

 

Desses entendimentos, uma primeira reflexão que podemos fazer é que as práticas dos 

professores observadas são influenciadas muito fortemente pelas correntes segregacionistas e 

inclusivistas e que têm na sua concepção pontos de vista completamente diferentes, refletindo 

na ação pedagógica de cada professor, a partir da forma como é compreendida a pessoa surda.  

 

Descortinou-se, a partir das análises dos documentos e das práticas das salas de aula, 

que o fazer cotidiano do educador não ocorre de forma tão tranqüila diante da presença do 

aluno com deficiência auditiva. Um grupo encara essa presença como algo novo e enfrenta o 

desafio em busca de alternativas pedagógicas inovadoras, que possibilitam ao aluno surdo 

construir sua aprendizagem. Todavia, outro grupo, recua diante desse aluno, entendendo não 

ser a classe comum/regular o lugar para a escolarização do aluno surdo. Foram levantados 

argumentos do ponto de vista da interação social, por ser diferente dos outros alunos e do 

ponto de vista educacional, por necessitar de atendimento especial, com professores 

especialistas. 

 

Com esse entendimento, pudemos compreender as reações apresentadas na sala de 

aula pelas professoras, frente ao aluno surdo. Nas explicações e vivências observadas, 



algumas das entrevistadas utilizam diversos argumentos para justificar a falta de estratégias 

que facilitem a aprendizagem do aluno surdo, são eles: não dominar a Libras; não saber se 

comunicar com pessoa surda; não ter uma formação específica; não ter tido contato 

anteriormente com surdo; não saber quando ele está aprendendo; não haver intérprete na sala; 

não ter material didático adequado; etc. 

 

Percebe-se, através desses pontos levantados, que nem todos os professores sujeitos 

dessa pesquisa conseguem facilmente romper com um ensino tradicional, com base numa 

perspectiva inclusiva de educação. Nas escolas, observa-se a convivência de experiências 

pedagógicas com tendências segregacionistas, com alunos em classes especiais e experiências 

ditas inclusivistas, com alunos na classe comum/regular. 

 

Entretanto, sendo presenciadas atitudes não inclusivas nas escolas e nas salas de aulas 

comum/regular observadas, das quatro professoras participantes da pesquisa, todas 

privilegiam a importância de um trabalho pautado na inclusão do aluno surdo em classe 

comum/regular, onde possam romper, aos poucos, com qualquer tipo de discriminação e 

exclusão, mas, que seja feito com uma responsabilidade coletiva, de todos que compõem a 

escola e a comunidade e não algo colocado, apenas, em forma de lei. 

 

Desta forma, três comentários principais podem ser tecidos sobre os documentos 

analisados e o seu efeito no sistema educacional local. O primeiro é que esta política de cunho 

inclusivista foi definida a partir de uma forte mobilização social, através das Conferências. O 

segundo refere-se à concepção de inclusão implantada enquanto política, pois constatamos 

que há uma dissociação entre a teoria e a proposta implantada pelo município, quando insiste 

em manter classes especiais em algumas escolas da rede. O terceiro comentário relaciona-se 



ao entendimento dos professores e de outros atores educacionais em relação à política 

inclusiva implantada pelo município, que garante o acesso dos alunos com deficiência às 

classes comum/regular, quando estes não foram mobilizados a participar desses movimentos 

antes de receber os alunos com deficiência.  

 

Feito um recorte das falas dessas pessoas entrevistadas, desvelou-se que, apesar da 

realização de movimentos em prol da inclusão, através das Conferências Municipais de 

Educação, e outros, a prática docente não apresentou mudanças significativas em classe 

comum/regular. Sendo apontados como fatores contribuintes para este quadro o fato de não 

haverem os professores discutido as propostas implantadas, não terem um conhecimento 

prévio a respeito do aluno surdo, não possuírem uma formação específica para a educação de 

pessoas surdas, não disporem de condições físicas apropriadas para esse atendimento e, por 

fim, não estarem participando em espaços de formação continuada. 

 

Não podemos definir, com clareza, que foi observado nessas práticas um trabalho com 

base na teoria inclusiva, embora encontrando resultados relevantes em algumas práticas 

vivenciadas, em função das variações que eram apresentadas diante do aluno com deficiência 

auditiva. O que podemos apreender é que esses docentes atuam, ainda, com uma visão 

patológica da deficiência, ao reforçar sua característica sensorial durante o atendimento 

educacional em sala de aula, especialmente a linguagem oral. A forma de atendimento 

ofertada ao aluno surdo, durante a realização das atividades, retrata uma prática 

integracionista e, por vezes, segregacionista, que denuncia uma descrença na capacidade do 

aluno surdo em aprender juntos com os ouvintes. A forma de organização das estratégias é, 

geralmente, integradadora ou apoiada na concepção tradicional de pessoas portadoras de 



deficiência, ao reforçar e cobrar do aluno aquilo que falta ou possui de forma limitada, nesse 

caso, a audição. 

 

Em algumas situações observadas, a estratégia de fazer pequenos grupos para realizar 

algumas tarefas proporcionava aos outros alunos a possibilidade de trocas de experiências, no 

entanto, para os alunos permanecerem juntos, realizando, muitas vezes, outras atividades, tira-

lhe a oportunidade de participar ativamente dos grupos com os ouvintes o que impede crescer 

junto com os outros. 

 

Em segundo lugar, pode-se depreender das práticas e das falas das entrevistadas há um 

certo distanciamento daquilo que hoje se define como uma prática inclusiva, embora as 

estratégias utilizadas em sala de aula, muito bem intencionadas, sejam apresentadas pelas 

professoras como estando alinhadas na direção da inclusão desse aluno.  

 

As práticas docentes observadas são direcionadas para as seguintes situações: 

 

 atendimento educacional paralelo e diferenciado dentro da mesma sala de aula, 

apontando para um atendimento alicerçado pela educação especial, e não pela 

teoria educacional inclusiva; 

 

 o tratamento dado ao aluno surdo em sala de aula revela uma desvantagem em 

relação aos demais alunos, no que se refere ao tempo pedagógico, por estar 

muitas vezes com dificuldade de acompanhar o ritmo dos outros nas tarefas e 

nas avaliações, como também em relação à sua aprendizagem, quando nas 



explicações e orientações usar como meio de transmissão apenas a linguagem 

oral; 

 

 o não uso de instrumentos avaliativos que exigiam a leitura, em alguns 

momentos, retrata muito mais uma atenção dada a esse aluno pela surdez e não 

pelas possibilidades de outras estratégias de comunicação (visual, gestos, 

Libras, etc); 

 

  é transferida a responsabilidade da aprendizagem ao aluno surdo, quando o 

afasta das discussões durante as aulas e das explicações, quando explica de 

costas para o aluno, impedindo-o de fazer leitura labial, de entender pelas 

expressões da professora e do próprio aluno, entre outras coisas, podendo 

desestimular esse aluno a ponto de só buscar apoio, do professor, tirando desse 

aluno o direito de aprender com o outro, o que torna o aluno dependente do 

professor, ou isolado de toda turma, perdendo assim, a possibilidade da 

cooperação, interação e troca entre os outros alunos. 

 

Ao observar a prática pedagógica das professoras do município investigado, pudemos 

inferir que as práticas, próximas dos pressupostos integracionistas, utilizam estratégias 

paralelas para o ensino do aluno surdo, de acordo com suas visões de mundo e de 

conhecimento sobre a pessoa surda. Da mesma maneira, pudemos considerar que as práticas, 

com tendências inclusivistas foram conseqüências de redefinições da própria prática 

pedagógica do professor. No entanto, entendemos que, nenhuma mudança de paradigma se 

faz sozinha, particularmente as que exigem o envolvimento de todos no processo, como se 

apresenta para a sociedade e para a escola, a teoria inclusiva. Também percebemos a 



existência de uma lacuna da formação dos professores, seja inicial, com a ausência de 

disciplinas voltada para as questões que envolvem saberes necessários à prática inclusiva, seja 

continuada, quando o município não oportuniza momentos de estudos para professores de 

classes comum/regular, voltadas para a educação inclusiva. 

 

Vimos que a inclusão escolar implica algumas redefinições na prática pedagógica do 

professor e que se concretiza através de estratégias que são utilizadas, de modo que atenda às 

necessidades individuais, respeitadas as diferenças. Em função disso, e para que a inclusão 

escolar concretize, é necessário que todos os atores envolvidos com a escola se preocupem e 

se envolvam, em função da transformação dessa escola. 

 

É essencial tratar a questão da inclusão escolar dos alunos surdos, como direito 

subjetivo, pois é o pensar a prática dos professores, a partir das estratégias, que possibilitou 

descobrir seus limites e os espaços a serem preenchidos, entendendo que esses limites são 

históricos,e, por isso, transformáveis, visto que a inclusão é uma prática social que se 

caracteriza através do saber e do fazer pedagógico. 

 

Contatou-se que, embora o bilingüismo tenha tomado forças nos últimos anos, não foi 

observada nenhuma tendência pedagógica que apresentasse estratégias com base nessa 

corrente. As práticas escolares analisadas estão voltadas muito mais para o oralismo ou para a 

filosofia da comunicação total, tendo em vista as professoras dessas classes não possuírem o 

domínio da Libras. Em função dessa lacuna na formação, usam a fala como único canal ou, as 

vezes, alguns gestos comuns entre os ouvintes para a transmissão dos conteúdos  

 



Assim, justifica-se a necessidade de um investimento por parte da rede municipal de 

ensino de oferecer cursos de Libras e incluir na formação continuada, estudos nessa área.  

 

Justifica-se, também, a necessidade de se repensar o currículo escolar em todos os 

níveis de ensino, em função da presença do aluno surdo nas escolas comum/regular no intuito 

de uma adaptação para atender às diferenças específicas de cada aluno. O uso de Libras 

nessas escolas, diante da presença desses alunos, já não poderia ser uma proposta de 

“preferência”, mas, sim, uma disciplina obrigatória nos currículos escolares. 

 

Desvelou-se a necessidade de se investir nas estratégias complementares de 

aprendizagem para os alunos surdos, como sala de recursos, professor intérprete, material 

didático visual, cursos de Libras para todos que compõem a escola e, acima de tudo, 

movimentos que promovam mudanças de atitudes frente a esse aluno. 

 

Diante dos dados, podemos pensar que alguns docentes devem rever suas práticas, 

enquanto práxis. Não resta nenhuma dúvida, mas somente isso não basta. Cabe à escola 

desenvolver ações através do projeto político pedagógico que se configurem, em ações 

inclusivas, pois só assim estará caminhando em direção à inclusão dos alunos com 

deficiência.  

 

Acreditamos não ter realizado uma exploração exaustiva no nosso objeto. Em razão 

disto, deixamos marcas de possíveis caminhos para futuras investigações, em relação ao 

objeto pesquisado, acreditando que a maior barreira para a inclusão do aluno surdo, pode estar 

no interior dos indivíduos. 

 



Apesar de termos presenciados, nessas práticas de sala de aula, atitudes positivas frente 

ao aluno surdo, deixam aqui nossos questionamentos e que servirão de estímulos para futuros 

estudos, que serão com certeza significativos para elucidar aspectos até então não 

esclarecidos. Assim, acreditamos que, de alguma forma, damos a nossa contribuição no 

sentido de enveredarmos por entre as práticas na busca de descobertas significativas para o 

aluno com deficiência auditiva, na escolar comum/regular.  

 

Nosso estudo conseguiu relevar experiências significativas, diante do aluno surdo, se 

mostrando eficientes, no que se refere a minimizar os efeitos devastadores da discriminação e 

do preconceito sofrido pelos alunos com deficiência auditiva ao longo da história, e que pouco 

contribuíram para o acesso desses alunos em classe comum/ regular o que vem louvar atitudes 

como a vivenciada pela política inclusiva do município de Camaragibe-PE. 

 

Os entreves na escolarização dos alunos surdos, ainda são muitos, todavia, a iniciativa 

do município de Camaragibe-PE, em direção à inclusão dos alunos com deficiência na escola 

comum/regular retrata uma possibilidade de se efetivar verdadeiramente a inclusão dos alunos 

surdos, nos espaços educacionais.Com isto, percebemos que o município avança, com 

experiências positivas, na direção da inclusão dos alunos com deficiência, não só com a 

matrícula diretamente em classe comum/regular, como também possibilitou as crianças que 

estavam “paralisadas” em classes especiais, que, por força dos movimentos através das 

Conferencias Municipais de Educação e da Lei Orgânica do Município, estão sendo inseridas, 

com êxito, no ensino comum/regular. 

 

Assim, resta-nos deixar para os leitores alguns pontos para futuros questionamentos e 

que servirão para uma busca no sentido de elucidar essas questões até então não esclarecidas e 



que servirão de referencias para a escolaridade do aluno surdo. Como podemos superar 

barreiras (atitudinais, comunicacionais ou metodológicas) no sentido de revermos nossas 

práticas, se os sistemas legitimadores não se mobilizam para a efetivação da inclusão escolar 

dos alunos com deficiência? Qual a melhor educação para oferecermos aos alunos surdos 

diante de tantas opções metodológicas pensadas para eles? Qual será o rendimento acadêmico 

desses alunos, diante da política inclusiva pensada para esses alunos? Como pensar em uma 

educação inclusiva diante de uma sociedade que separa, rejeita e discrimina, embora existindo 

legalmente um discurso que aproxima e iguala a todos? Por fim perguntamos: a educação 

ofertada na escola comum/regular, na perspectiva da inclusão do aluno surdo, é uma realidade 

ou uma utopia? 

 

Acreditando que, à luz desse estudo possamos possibilitar a reformulação dos espaços 

educacionais, tornando-os plurais, onde todos tenham o direito de pertencer, nas suas 

diferenças, as mesmas oportunidades de exercer sua cidadania, constituindo-se na diversidade 

humana, e que essa diversidade possa ser respeitada na sua plenitude. 

 

Com esses e outros questionamentos apresentados ao longo do estudo, damos por 

concluído esse trabalho, colocando-o a disposição para apreciação e aproveitando, iremos 

parafrasear Hannah Arendt (1968) que se coloca a disposição de todos nós para juntos 

entendermos a educação como sendo “o ponto em que decidimos se amamos o mundo o 

bastante para assumirmos a responsabilidade por ele”.  
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1- ENTREVISTA: 
 
 
Perfil do professor da Rede Municipal de Camaragibe-PE,  

 
 
1. Sexo: F ( ) M ( ) 
 
2. Formação: Ensino Médio ( ) Ensino Superior ( ) Especialização ( ) 
 
3. Experiência profissional: 

3.1.Experiência no magistério: __________________________________________________ 

3.2. Experiência em classe especial: ______________________________________________ 

3.3. Experiência com alunos com deficiência: ______________________________________ 

3.4. Experiência com aluno surdo: _______________________________________________ 

 

4. Complemento de extensão na formação docente: 

4.1. Formação na área de educação comum/regular: _________________________________ 

4.2. Formação em educação especial: _____________________________________________ 

 

5. Caso tenha participado em atividade de extensão em educação especial: 

5.1. Foi promovido pelo Município: ______________________________________________ 

5.2. Foi promovido pelo Estado: _________________________________________________ 

5.3. Foi promovido por iniciativa privada: _________________________________________ 

 

6. Os cursos de extensão que participou ou participa: 

6.1. É financiado pelo Município: _______________________________________________ 

6.2. É financiado pelo Estado; __________________________________________________ 

6.3. É auto financiado: ________________________________________________________ 



 

2. OBSERVAÇÃO: 

 

Roteiro para as observações e entrevistas realizadas em sala de aula e com os 

professores.  

 

2.1. Reação em relação à presença do aluno com deficiência auditiva em sala de aula regular. 

2.2. Entendimento e enfrentamento diante da presença do aluno com deficiência auditiva em 

sala de aula regular. 

2.3. Dificuldades em desempenhar ações educativas frente ao aluno surdo. 

2.4. Remoção de barreiras na prática das professoras frente ao aluno surdo, em sala de aula 

regular. 

2.5. Estratégias utilizadas pelas professoras no sentido de atender as diferenças   em sala de 

aula diante da presença do aluno surdo. 
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