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RESUMO 

Com este estudo de natureza qualitativa, enfocamos a problemática da 

educação dos surdos na prática pedagógica dos professores ouvintes, a partir 

de um programa governamental de grande porte, o Programa Nacional de 

Apoio à Educação de Surdos, apresentado pelo Ministério da Educação – 

MEC, através da Secretaria de Educação Especial – SEESP, às Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação dos vinte e sete estados brasileiros, no 

ano de 2001. Existe uma clareza sobre as dificuldades enfrentadas por esses 

profissionais com relação à formação recebida e seus reflexos na prática 

pedagógica para a educação de surdos. Entretanto, para compreender melhor 

os resultados do Programa, constatamos a necessidade de se ir mais a fundo 

nas diferentes concepções que permeiam a discussão sobre a educação de 

surdos, para que, a partir daí, sejam elaboradas propostas/programas que, de 

fato, levem o professor a uma prática crítico-reflexiva, que atenda às reais 

necessidades dos surdos. Vivemos, assim, um enorme desafio: como efetivar, 

na escola, os direitos assegurados a todos, para que possam se beneficiar da 

educação de qualidade? Dito de outra forma, como o sistema educacional, 

através de programas, pode garantir, na escola, condições necessárias e 

indispensáveis à prática pedagógica de professores, de modo a assegurar 

respostas educativas significativas às necessidades individuais de 

aprendizagem de cada um dos seus alunos?  Direcionamos a pesquisa para 

uma escola da rede municipal de Recife, reconhecida como atuante em relação 

à educação de surdos, e focalizamos o estudo para o grupo de professores do 

ensino fundamental, que atuam em classes especiais com alunos surdos, que 



 

  

participaram, efetivamente, do Programa Nacional de Apoio à Educação de 

Surdos. O objetivo desta pesquisa foi compreender como o Programa Nacional 

de Apoio à Educação de Surdos tem-se refletido na prática pedagógica dos 

professores ouvintes, que atuam em classes especiais, com alunos surdos. A 

metodologia escolhida constou de observações, análise documental e 

entrevistas. Entre os resultados obtidos, destacamos a constatação de que a 

realidade de uma educação inclusiva para surdos, na perspectiva da 

interculturalidade se impõe como um desafio e uma utopia do século XXI. 

Palavras-chave: Educação de Surdos;  Educação Inclusiva; Filosofias 
Educacionais: oralismo e bilingüísmo; Formação Continuada 
de professores ouvintes. 



 

  

   

ABSTRACT 

 

This qualitative study investigates the issue of education of the deaf in the 

teaching practice of hearing teachers in a large-scale government program, the 

National Program for Support of Education of the Deaf, introduced by the 

Ministry of Education – MEC, through the Special Education Department – 

SEESP, in State and Municipal Education Departments of the twenty-seven 

Brazilian states, in the year 2001. There is a clear understanding of the 

difficulties faced by these professionals, with regard to the training received and 

how this reflects upon teaching practice for education of the deaf. Nevertheless, 

to better comprehend the results of the Program, it was considered necessary 

to go deeper Ito the different concepts that permeate discussion on education of 

the deaf in order that proposals/programs then be prepared which effectively 

lead the teacher to a critical-reflective praxis, in order to meet the real needs of 

the deaf. Hence, we face an enormous challenge: how to guarantee, in school, 

the rights assured to everyone, in order that they may benefit from quality 

education? Put another way, how can the education system, through programs, 

ensure that schools offer the necessary and indispensable conditions for 

educators’ teaching practice so as to provide significant educational responses 

to the individual learning needs of each of their students? The research was 

directed at a school in the municipal network of Recife, recognized as being 

active in the education of the deaf and the study focused on a group of teachers 

at grade school who work in special classes with deaf students that participated, 



 

  

effectively, in the National Program for Support of Education of the Deaf.  The 

aim of this research was to understand how the National Program for Support of 

Education of the Deaf has reflected upon the teaching practice of hearing 

teachers who work in special classes with deaf students. The chosen 

methodology comprised observations, documental analysis and interviews. 

Amongst the findings obtained, most noteworthy was the discovery that:  the 

reality of inclusive education for the Hearing-impaired, from the perspective of 

intercultural pluralism proves to be a challenge and the utopia of the twenty-first 

century. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Ponto de partida 

A temática “educação de surdos” vem nos preocupando e direcionando 

leituras, bem como incentivando a participação nos debates internacional, 

nacional e estadual sobre a questão, os quais vêm trazendo, em suas 

discussões, preocupações quanto ao bilingüismo, à diversidade cultural, à 

inclusão social, dentre outras. 

 Há, aproximadamente, uma década, atuamos como professora de 

surdos, no ensino fundamental da rede municipal de ensino, ora como 

professora regente de sala, ora como professora itinerante em mais de uma 

unidade escolar. Em 1995, por exigência de um curso de especialização em 

informática educativa, desenvolvemos um estudo investigativo1, com alunos 

surdos, em uma escola da rede municipal de ensino do Recife, com o objetivo 

de investigar a contribuição da informática no processo de leiturização de 

surdos. O estudo apontou, por um lado, a facilidade de aprendizagem, pelos 

alunos surdos, da linguagem da informática – códigos, ícones e comandos –, e, 

por outro, o baixo nível de competência leitora, entendida enquanto capacidade 

de leitura, escrita, compreensão e interpretação textual. O referido estudo 

                                                
1 O estudo foi desenvolvido em 1995, no Curso de Especialização em Informática Educativa, na 
Universidade Federal de Alagoas – UFAL. 
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possibilitou-nos uma aproximação das pesquisas de Carlos Skliar, José Bueno, 

Ronice Góes, Tomaz Tadeu e Ana Cláudia Muller, que investigam a educação 

dos surdos sob diferentes focos: filosofias educacionais, formação de 

professores, políticas públicas, identidades, língua de sinais, os quais nos 

levaram a querer compreender, cada vez mais, como a educação de surdos 

vinha se dando nas escolas. 

Consideramos as pessoas surdas como elas próprias se percebem 

quando estão entre seus pares, em sua comunidade2, ou seja, como normais, 

surdos, e não como pessoas deficientes. Entendemos os surdos em uma 

perspectiva que fala de sua incompletude, de suas múltiplas identidades 

constituídas a partir das relações sociais. Isto é, entendemos a surdez não 

como uma deficiência de um dado sujeito, mas como uma materialidade que 

é significada pelos diferentes grupos culturais; a surdez, vista por pesquisas 

que integram o que alguns autores chamam de estudos surdos, como uma 

experiência visual. 

Concordamos com o ponto de vista segundo o qual a surdez traz 

conseqüências negativas quando a sociedade, não reconhecendo seus 

direitos, priva seus portadores das condições necessárias ao seu 

desenvolvimento social, em sua totalidade, conforme as exigências da 

sociedade moderna. A principal privação é a que diz respeito à aquisição 

natural3 de uma língua. É um fato que a maioria das crianças surdas nasce de 

                                                
2 Para Sacks, 1998, os surdos são membros de uma comunidade que possui língua e cultura 
completas e próprias. 
3 Nasce-se com a capacidade de aquisição de uma língua, seja ela qual for, não por seus 
traços genótipos, porém, essa capacidade dá ao homem condições de adquirir qualquer língua, 
inclusive LIBRAS. 
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pais-ouvintes. A conseqüência disso, em uma sociedade que não aceita as 

diferenças culturais, é a privação da aquisição natural da linguagem, em seu 

sentido mais amplo. As crianças surdas ficam à mercê dos muitos 

encaminhamentos dos adultos. Na direção do seu desenvolvimento lingüístico, 

este é feito com base no modelo majoritário: a língua das pessoas que ouvem. 

O resultado é o atraso na aquisição natural da língua, aquisição de rudimentos 

de língua e, na maioria das vezes, nem chegam a adquirir, plenamente, 

nenhuma língua em toda a sua vida. 

 Entretanto adquirir uma língua é condição imprescindível para a nossa 

sobrevivência na sociedade. A língua consiste em um sistema sofisticado e 

complexo de regras e aplicações em relação ao seu uso, os quais não são 

aprendidos apenas em sala de aula, mas, principalmente, na interação social 

entre os pares que a utilizam. Para Vygotsky (1993, p. 38), é a língua que 

expressa e, ao mesmo tempo, constrói o nosso pensamento, sendo mediadora 

da construção e do desenvolvimento de todo o conhecimento humano. A língua 

não só constrói o nosso pensamento como, também, nos constrói enquanto 

sujeitos. 

Com relação à língua escrita, observamos que, no século XX, nas 

sociedades ocidentais, ela desempenha um papel de grande relevância. Essas 

sociedades são civilizações “visuais da escrita” (BRITO, 1993, p.72). No 

decorrer da história, novas técnicas foram inventadas, dia após dia, visando, 

com isso, a assegurar a promoção da escrita. Com relação às condições de 

acessibilidade das pessoas surdas, os filmes legendados, o telefone que 
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escreve – TDD, os computadores com comandos por escrito, etc., permitiram a 

esses sujeitos uma maior inclusão social.  

Estudos, como o de Góes4 (1996, p. 1), sugerem que pessoas surdas, 

mesmo depois de terem passado por longo período de escolarização, 

apresentam dificuldades na língua escrita. Na verdade, as limitações nessa 

esfera não são exclusivas das experiências escolares dos surdos, nem 

inerentes à condição de surdez. Um dos maiores problemas está nas 

mediações sociais dessa aprendizagem, mais especificamente, nas práticas 

pedagógicas que fracassam também na alfabetização dos ouvintes (GÓES, 

1996, p. 1). 

Essa problemática da mediação pode ser facilmente constatada no 

projeto desenvolvido no Instituto Nacional de Educação e Integração dos 

Surdos – INES, intitulado “O surdo e o mundo”, na observação da utilização da 

internet pelos surdos. A gravação das conversas realizadas entre alunos 

nesses chats, possibilitou verificar que, apesar de haver facilidade e aderência 

desses alunos às novas tecnologias de comunicação e informação, existia a 

grande defasagem na aquisição da língua portuguesa pelos alunos surdos. 

Essa defasagem lingüística limitava, em muito, o acesso deles às 

interatividades permeabilizada pela internet, principalmente na troca de 

informações. O fato é que, no outro lado da rede, o internauta anônimo se 

deparava com uma barreira lingüística impenetrável, tendo em vista a 

dificuldade de comunicação por/com usuários surdos, inviabilizando e 

                                                
4 O referido estudo tem como título “O surdo na Escola: a escrita, a fala e os sinais”. 
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desestimulando seu fluxo. O principal motivo era o desconhecimento das 

línguas, pelos ouvintes e pelos surdos. 

No Brasil, historicamente, essa parcela da população – os surdos – tem 

sido excluída do espaço escolar, onde tem se efetivado a aquisição da 

linguagem oral e escrita daqueles que freqüentam as classes regulares.  Por 

muitos e muitos anos, os surdos foram atendidos, em sua escolarização, em 

instituições filantrópicas: institutos, associações, etc. Só por volta de 1970 essa 

população, através do movimento social organizado, conseguiu o acesso à 

escola pública. Na rede municipal de ensino do Recife essa exclusão, também, 

pôde ser constatada. Até a década de 90, a população surda do Recife era 

atendida em uma instituição filantrópica, através de convênio firmado com a 

Secretaria Municipal de Educação, cuja responsabilidade se efetivava na 

cessão de professores à Instituição. Somente nos primeiros anos da década de 

90, a população de alunos surdos e os seus respectivos professores passaram 

a ocupar fisicamente as dependências de uma escola da rede municipal de 

ensino. 

  Apesar do acesso à escola, os surdos não tinham – e podemos dizer 

que ainda hoje não têm – assegurada à aprendizagem da leitura e da escrita. 

As dificuldades encontradas por eles são produto de vários fatores, entre eles a 

formação docente baseada na tradição oralista, na qual os surdos são 

considerados portadores de uma patologia.  Atualmente, ainda são poucos os 

cursos de formação de professores que não trabalham numa abordagem 

clínica da surdez. Muitos professores de surdos são fruto dessa visão clínica, 

que privilegia o treino sistemático de terapia da fala nas escolas, contribuindo 
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assim, para o fortalecimento da cultura ouvinte em detrimento da cultura surda, 

e isso, através do enraizamento de uma prática pedagógica reabilitadora, que 

vem fortalecendo a segregação, em prejuízo de práticas pedagógicas 

interativas, que venham favorecer a inclusão social dos Surdos. Tal prática 

nega, portanto, conforme nos aponta Bueno (1998), apoiado em Moura (1996, 

p. 116), que  

a forma especial de o Surdo ver, perceber, estabelecer 
relações e valores deve ser usada na educação dos Surdos, 
integrada na sua educação em conjunto com os valores 
culturais da sociedade ouvinte, que em seu todo vão formar 
sua sociedade. 

 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9394/96, no 

seu capítulo V, lança, tanto para a escola como para toda a sociedade, um 

desafio muito grande: a inclusão social das pessoas portadoras de deficiência. 

Sassaki (1997, p. 41) conceitua a inclusão social como o processo pelo qual a 

sociedade se adapta, para poder incluir, em seus sistemas gerais, pessoas 

com necessidades especiais. A inclusão social, portanto, é um processo que 

contribui para a construção de um novo tipo de sociedade, através de 

transformações nos ambientes físicos (espaços, equipamentos, meios de 

transportes, etc) e na mentalidade de todas as pessoas, incluindo aquelas com 

necessidades especiais. 

 A escola, como instituição mediadora na construção do conhecimento, 

leva para si uma gama de responsabilidades. Em seus estudos Mello (apud 

MANTOAN, 1997, p. 13) chama a atenção para o fato de que “é através da 

escola que a sociedade adquire, fundamenta e modifica conceitos de 
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participação, colaboração e adaptação”. Desse modo, o desafio do profissional 

da educação é o de trabalhar por uma escola inclusiva, com qualidade de 

ensino na educação básica, acreditando que, ao incluir o aluno com 

necessidades especiais na escola regular, se exige dessa instituição novos 

posicionamentos diante dos processos de ensino e de aprendizagem, à luz de 

concepções e práticas pedagógicas mais evoluídas, o que significa dizer que a 

escola inclusiva implica mudança de paradigma educacional. Uma ruptura de 

base em sua estrutura organizacional é uma saída para que a escola possa 

fluir novamente. 

A realização da Conferência Mundial Educação Para Todos, em  

Jontien, em 1990, e, posteriormente, a assinatura da Declaração de 

Salamanca, em 1994, constitui um marco na educação dos países em 

desenvolvimento. Nessa ocasião, são assinados compromissos; são 

estabelecidas metas; são sugeridas reformas e são anunciadas propostas na 

perspectiva de superação do quadro educacional vigente. No bojo dessas 

discussões, a questão da formação do professor ganha dimensão de destaque. 

A partir daí, emergem vários Programas de formação de professores. 

 Nesse sentido, a partir da década de 90, inúmeras reformas foram 

sendo realizadas no sistema educacional brasileiro, na tentativa de superação 

do fracasso escolar, expresso em altos índices de evasão, repetência, 

distorção idade-série e baixo rendimento, problema este ainda mais alarmante 

na população dos Surdos.  
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Nesse cenário de reformas e propostas educacionais, chamamos a 

atenção para o Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos. Este foi 

resultado de uma proposição da Secretaria de Educação Especial, do 

Ministério da Educação (SEESP/MEC), às Secretarias de Estado de Educação 

e Secretarias Municipais de Educação (das capitais), visando à melhoria da 

educação de alunos surdos matriculados no Ensino Fundamental. Um dos seus 

focos de trabalho foi a formação de professores ouvintes para o uso da Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS.  

 Existe uma clareza sobre as dificuldades enfrentadas por estes 

profissionais com relação à formação recebida e seus reflexos na prática 

pedagógica para a educação de surdos. Entretanto, para compreender melhor 

os resultados do Programa, constatamos a necessidade de se ir mais a fundo 

nas diferentes concepções que permeiam a discussão sobre a educação de 

surdos, para que, a partir daí, sejam elaboradas propostas/programas que, de 

fato, levem o professor a uma prática crítico-reflexiva, que atenda às reais 

necessidades dos Surdos.  

Vivemos, assim, um enorme desafio: como efetivar, na escola, os 

direitos assegurados a todos, para que possam se beneficiar da educação de 

qualidade? Dito de outra forma: Como o sistema educacional, através de 

programa, pode garantir, na escola, condições necessárias e indispensáveis à 

prática pedagógica de professores, de modo a assegurar respostas educativas 

significativas às necessidades individuais de aprendizagem de cada um dos 

seus alunos? Ou: Como este Programa pretende garantir o processo de 

educação escolar – a escolarização dos alunos surdos? 
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 Revela-se, portanto, importante, pesquisar que contribuição o Programa 

Nacional de Apoio à Educação de Surdos tem trazido para a prática 

pedagógica dos professores ouvintes, que atuam em classes especiais, numa 

escola da Rede Municipal de Ensino, conforme mencionado no início desta 

discussão. Interessa-nos investigar: 1) que concepção de educação de surdos 

tem os professores participantes do Programa; 2) como os professores têm se 

apropriado dos saberes transmitidos pelo Programa, em sua prática 

pedagógica; e 3) que resultados foram obtidos com relação à educação de 

surdos.  

 Cabe ressaltar que buscamos responder às questões a partir de duas 

óticas: do Programa MEC/SEESP e FENEIS, e dos professores ouvintes. 

O trabalho está estruturado em três capítulos. No primeiro capítulo, 

como ponto inicial do estudo nos propomos a compreender a histórica da 

educação de surdos, identificando as concepções de surdez subjacentes às 

políticas educacionais e como elas têm se refletido na prática pedagógica dos 

professores ouvintes, através de propostas de formação continuada oferecidas, 

como o Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos.  

 No segundo capítulo, descrevemos o percurso teórico-metodológico, 

salientando as etapas vivenciadas na investigação, os instrumentos e os 

procedimentos usados desde a coleta de dados até a sua análise. 

O terceiro capítulo é a apresentação da análise dos dados. Nele, os 

elementos obtidos são apontados em categorias que emergiram dos 

documentos oficiais do Programa e do dito e não dito pelos professores. 
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Por último, nas considerações finais, estabelecemos o momento de 

reflexão e apresentação de sugestões para a continuidade da investigação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 – EDUCAÇÃO DE SURDOS E A 
PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.1 – Algumas concepções teóricas s obre a Surdez 

 Não temos aqui a intenção de classificar as melhores e piores 

concepções da surdez e dos surdos, nem de afirmar que existam concepções 

verdadeiras e falsas, mas, de compreendê-las, desde a epistemologia, que 

informa as operações realizadas com as mesmas, o que nos permitirá refletir 

sobre propostas de formação continuada que levem a práticas pedagógicas 

inclusivas. Nessa perspectiva, ainda que reconheçamos a abertura do espaço 

para algumas representações sociais das identidades dos sujeitos deficientes, 

na educação especial 

(...) os surdos, (...) são percebidos como totalidades, como um 
conjunto de sujeitos homogêneos, centrados, estáveis, 
localizados no mesmo contínuo discursivo. Assim, o ser 
deficiente auditivo (...) constitui, todavia a matriz 
representacional, a raiz do significado identitário, a fonte única 
de caracterização – biológica – desses outros (SKLIAR, 2000, 
p. 7). 

 

Os estudos realizados até então sobre as concepções surdez/surdo e 

filosofias educacionais permitem localizar três possíveis modelos de narração 

do outro, mais especificamente, de um outro surdo. 

 Segundo Skliar (2000, p. 1), “a imagem do outro depende do mundo a 

partir do qual estamos falando”. Nessa perspectiva, podemos considerar uma 
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tentativa de aproximação a três distintos modelos narrativos de representação 

e significação da alteridade surda, mas, que podem coexistir, aproximarem-se, 

repudiarem-se, em determinados tempos e momentos. 

 Um primeiro modelo, o colonial, característico dos tempos da 

modernidade, impõe suas estratégias particulares de representação dos outros, 

colocando-os em posição de objeto, de inferioridade. Nesse modelo, a 

alteridade é inscrita em fronteiras estritas de inclusão/exclusão; é um local 

marcado pela dominação do outro, de um outro estranho. Quando pensamos 

nas representações da surdez e dos surdos, desde esse modelo colonial, 

percebemos, então, um modelo caracterizado pela “invenção dos surdos a 

partir das representações dos ouvintes” (LULKIN, 2000, p. 1). As narrativas 

baseadas em tais representações são informadas pelo discurso medicalizado 

da deficiência, que se opõe, criando, legitimando, uma norma ouvinte. Essa 

invenção tem base em uma forma iluminista5 de conhecer o outro, que 

essencializa e naturaliza as representações, mascarando a questão política da 

diferença. Ao estabelecer contrastes binários como as oposições 

normalidade/anormalidade, saúde/patologia, ouvinte/surdo, oralidade (língua 

oral)/gestualidade (língua de sinais), entre outros – onde o segundo termo está 

submetido e é inferior ao primeiro –, esse discurso incapacita o sujeito surdo, 

subordinando sua língua e sua cultura. Assim, esse conjunto de práticas 

colonizadoras é denominado “ouvintismo” e, enquanto ideologia dominante, se 

traduz por: “ (...) um conjunto de representações dos ouvintes, a partir do qual o 

                                                
5 O Iluminismo foi um movimento intelectual do séc XVIII, caracterizado pela centralidade da 
ciência e da racionalidade crítica no questionamento filosófico, o que implica recusa a todas as 
formas de dogmatismo, especialmente o das doutrinas políticas e religiosas tradicionais 
(HOUAIS, 2001, p.1572). 
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surdo está obrigado a olhar-se e narrar-se como se fosse ouvinte”. (SKLIAR, 

1998, p. 15). 

 De acordo com tal ideologia, a educação deveria, então, cumprir seu 

papel no processo de reabilitação desse surdo, convertendo-o em um 

normal/ouvinte através de uma “pedagogia ortopédica” (LULKIN, 1998, p. 104) 

de desenvolvimento da fala. A escola, desse modo, se parece muito mais com 

uma clínica médica, ou hospital, de onde o paciente deve sair curado. Ou seja, 

a surdez e os surdos têm sido narrados, desde o espaço colonial, em uma 

perspectiva biomédica clínica-terapêutica da reabilitação da deficiência rumo à 

normalidade, na maior parte das vezes, tendo sua existência limitada ao 

espaço da Educação Especial. 

 As representações que ligam a surdez e os surdos à deficiência, à 

incapacidade, a um mundo silencioso, etc, têm sido forjadas pelos profissionais 

das diferentes áreas – destacadamente da educação –, que lidam com sujeitos 

surdos, onde esses sujeitos têm sido narrados e julgados na condição de 

objetos de estudo, sofrendo as conseqüências das práticas ouvintistas. 

 Nessa “história da influência dos ouvintes sobre os surdos” (SKIAR, 

1997, p. 21) as histórias dos surdos, suas narrativas, suas representações, 

praticamente não existem. Os conhecimentos e produções dos sujeitos que 

participam das comunidades de surdos, em diferentes épocas, têm 

permanecido marginalizados, silenciados; quando muito, são consumidos na 

forma de literatura, teatro, cinema, etc, que falam sobre “os deficientes 
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oprimidos e/ou indefesos, ou sobre aqueles super-heróis – ao estilo, por 

exemplo de Hellen Keller” (SKLIAR, 2000, p. 21). 

 Essa centralidade da reabilitação do sujeito deficiente na educação, que, 

como foi dito, poderia ser traduzida didática e metodologicamente no esforço 

fundamental pela alfabetização em Língua Portuguesa e oralização dos surdos, 

tem se constituído enquanto uma história das impossibilidades. Tal opção 

acaba por desconsiderar as especificidades e potencialidade – direitos – 

educacionais dos surdos que, de acordo com Skliar (1998, p. 25-29) são: 

a potencialidade da aquisição e desenvolvimento da língua de 
sinais como primeira língua; a potencialidade de identificação 
da criança com seus pares e com os adultos surdos; a 
potencialidade do desenvolvimento de estruturas, formas e 
funções cognitivas visuais; a potencialidade de uma vida 
comunitária e de desenvolvimento de processos culturais 
específicos e, por último, a potencialidade de participação dos 
surdos no debate lingüístico, educacional, escolar, de 
cidadania, etc.  

 

No segundo modelo narrativo de representação e significação da 

alteridade surda, o sócio-antropológico, narra-se grandes grupos homogêneos 

em busca de uma realidade de harmonia, não conflitiva. É o modelo no qual a 

diferença do outro é entendida como algo homogêneo, como se os outros 

vivessem sua diferença, todos, da mesma forma. A diversidade cultural, com 

todo seu exotismo deve, então, ser “reconhecida”, “tolerada” e “respeitada”. O 

politicamente correto e os “travestimos discursivos” são uma marca desse 

modelo, marcas criadas, muitas vezes, pela modernidade/ocidentalismo para, 

segundo Skliar e Duchansky (2002), dar uma atmosfera “light” no trato com as 

diferenças. Reconhecendo as conquistas e a abertura de caminhos promovidos 
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desde esse modelo, os autores perguntam, ao mesmo tempo, se as 

representações acerca do outro mudaram, ou se estão, apenas, 

discursivamente travestidas em um tipo de estratégia conservadora, originada 

para conter, e inclusive obscurecer, o significado político das diferenças 

culturais.  

 No que diz respeito à surdez e aos surdos, no modelo sócio-

antropológico, as versões relacionadas à incompletude e à deficiência, entre 

outras representações coloniais, perdem espaço, e as narrativas passam a ter 

como central a versão da diversidade. Língua, comunidade, cultura, identidade 

cultural, movimentos sociais, entre outros, são temas fundamentais nessas 

narrativas. A surdez e os surdos são percebidos, então, enquanto participantes 

de uma minoria lingüística, resistentes, membros de uma minoria cultural, 

identificados em uma comunidade, etc., e que, dessa forma, se distinguem de 

outros grupos sociais. 

 Essa mudança narrativa, que toma distância em relação ao modelo 

clínico-terapêutico, não garante a mudança nas representações. Muitas vezes, 

de maneira contraditória, ao ser “discursivamente travestida”, pode estar, 

através de um outro discurso (politicamente correto), narrando-o a partir das 

mesmas representações, como, por exemplo, quando nos damos conta de que: 

(...) ainda que o modelo clínico seja entendido como o 
disciplinamento do comportamento e do corpo para produzir 
surdos aceitáveis para a sociedade dos ouvintes, em algumas 
representações ilusoriamente antropológicas o discurso parece 
ser, ou é, o mesmo. A língua de sinais é, para ambos os casos, 
um meio eficaz para resolver a questão da oralidade dos 
surdos, mas não, por exemplo, um caminho para a construção 
de uma política das identidades surdas (SKLIAR, 1998, p. 
10). 
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 Operando com o conceito de diversidade cultural, o discurso do modelo 

sócio-antropológico pede “respeito”, “tolerância” e “reconhecimento” dos 

surdos, de sua língua, cultura, comunidade, sem, no entanto, questionar a 

norma transparente, implícita, invisível (e, por isso, inquestionada) do 

ouvintismo e sua tentativa de contenção e acomodação/assimilação da 

alteridade surda, desde os mesmos modelos ouvintes. 

 Assim, está mascarada “a questão da diferença; neste discurso a 

diferença passa a ser definida como diversidade que é entendida quase 

sempre como as variantes aceitáveis e respeitáveis do projeto hegemônico da 

normalidade” (SKLIAR, 2000, p. 8). 

 Destacando, mais uma vez, o lugar institucional da surdez e dos surdos 

que, como já foi dito, se confunde com o seu próprio lugar de existência e tem 

tido lugar na educação especial, é importante lembrar, de acordo com Skliar 

(2000, p. 7), que: 

Os estudos denominados etnográficos em educação especial, 
que tentam quebrar o olhar microscópio posto sobre os 
indivíduos deficientes para interpretar os cenários familiares e 
escolares onde estão localizados, continuam reproduzindo a 
suspeita de que algo equivocado há neles, algo equivocado 
que merece e deve ser investigado: sua sexualidade, sua 
linguagem, (...) etc. Por isso, o caminho que vai desde a 
normativa da medicina até a curiosidade da etnografia em 
educação especial não conduz, necessariamente, a uma 
ruptura da hegemonia do homem normal – e branco, 
masculino, bem alimentado, letrado, profissional, saudável, etc 
-. Trata-se de um mesmo caminho, de uma mesma lógica, de 
um mesmo campo representacional. 
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 Desse modo, ainda que o modelo antropológico se distancie das 

descrições da surdez e dos surdos nos termos da deficiência e da patologia, o 

mesmo não denuncia a incorporação da surdez dentro do discurso da 

deficiência, enquanto criação, narração e repetição ouvinte. 

Isso permite que as mudanças educacionais sejam compreendidas 

enquanto mudanças legislativas e metodológicas, por exemplo, ainda que não 

garantam um novo olhar educacional, como podemos perceber quando, por 

exemplo, 

(...) determinadas representações sobre a educação bilíngüe – 
e não somente no que se refere ao caso dos surdos - podem 
se constituir numa ferramenta conservadora e politicamente 
eficaz para reproduzir uma ideologia e uma prática orientada 
para o monolingüismo: utilizar a primeira língua do aluno para 
“acabar” rapidamente com ela, com o objetivo de “alcançar ” a 
língua oficial (SKLIAR, 1998, p. 10). 

 

Há, contudo uma grande variedade de abordagens e, neste sentido, em 

algumas, mais que em outras, as diferenças ocupam um lugar central e são 

consideradas, também, enquanto produtos históricos, culturais, resultados de 

relações de poder e não enquanto atributos essenciais e rígidos.  

Desse modo, tal perspectiva se aproxima de nosso terceiro modelo, o 

pós-colonial, o qual traz a diferença enquanto algo irredutível. Dessa forma, a 

diferença cultural é vista como um processo de significação na inscrição e 

articulação do hibridismo e não, do exotismo. É o local mesmo das diferenças 

“com toda a imperfeição e as confusões políticas que a utilização desse termo 

pressupõe” (SKLIAR 2000, p. 16) e não, o da diversidade, no que tem de 
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consentida/reconhecida e que mascara as normas etnocêntricas/transparentes 

da sociedade “hospedeira”.  

As diferenças, então, não são, uma obviedade cultural, nem 
uma marca de pluralidade apenas perceptível, se constituem 
em processos históricos, sociais, culturais e políticos; que não 
podem ser caracterizadas em termos de totalidades fixas, 
essenciais e inalteráveis; que as diferenças são sempre 
diferenças; que não devem ser entendidas como um estado 
indesejável, impróprio, alguma coisa que mais cedo ou mais 
tarde voltará à “normalidade” (SKLIAR, 2000, p.19); que não 
supõem/significam o contrário de igualdade, nem se constitui 
sinônimo de desigualdade; que se deve buscar uma visão da 
diferença para além da lógica entre assimilação e resistência; 
que ainda quando são percebidas como totalidades ou quando 
são postas em relação com outras diferenças, não são 
facilmente permeáveis nem perdem de vista suas próprias 
fronteiras; que existem independente da autorização, da 
aceitação, do respeito, da tolerância, da oficialização ou da 
permissão outorgada desde a normalidade, ou ainda desde a 
legalidade (SKLIAR, 2000, p. 17). 

 

 Nesta perspectiva, o tema da surdez tem como referência uma série de 

trabalhos, como, por exemplo, Deafness (DAVID WRIGHT, 1969), Deaf in 

América: voices from a culture (CAROL PADDEN e TOM HUMPHRIES, 1989), 

Islay (DOUGLAS BULLARD, 1986) que tratam da “invenção da surdez a partir 

de representações ouvintes” (LULKIN, 2000, p.45), que não apenas retiram o 

tema e seus sujeitos do campo clínico/audiológico, como, também, e 

principalmente, preocupam-se com seus aspectos de construção política, 

social, cultural, histórica e mitológica. 

 De acordo com esse e outros autores, como Wrigley (1996) e Kleim 

(1998), a surdez não é uma questão de audiologia, se não de epistemologia 

(...) “a surdez e os surdos, podem ser vistos como criando e constituindo uma 

diferença política” (Skliar, 2000, p. 11) 



 

 

30 

 

 Aproximar-se do tema dessa maneira, como já foi dito, pressupõe uma 

inversão das questões e dos problemas tradicionalmente colocados. As 

concepções da surdez e dos surdos, por exemplo, como isolados em um 

mundo silencioso, como deficientes excluídos, etc, não dão mais conta 

enquanto referências únicas e últimas sobre o tema e vão dando espaço a 

outras concepções que nos dizem da experiência visual dos sujeitos surdos, de 

sua participação em uma minoria lingüística, de sua localização dentro do 

discurso da deficiência, etc. Dessa forma: 

de um lado estariam as formas de narrar aos surdos por parte 
dos ouvintes, a invenção ouvinte da surdez. De outro lado, as 
narrações dos surdos sobre eles mesmos. Dar lugar às 
narrações surdas sobre a surdez constitui, dessa forma, um 
processo de desouvintização. O processo de desouvintização 
mencionado supõe, entre outras coisas, uma denúncia acerca 
das práticas colonialistas dos ouvintes sobre os surdos e, ao 
mesmo tempo, uma desmistificação das narrativas ouvintes 
hegemônicas sobre a língua de sinais, a comunidade e as 
produções culturais dos surdos (SKLIAR, 2000, p. 12). 

 

Recuperar essas diferentes abordagens da surdez constitui-se elemento 

fundamental, uma vez que, a partir de uma matriz de referência, se pode  

compreender como foram se constituindo, sócio-historicamente, a imagem e 

a educação dos surdos. Neste estudo, o entendimento dessas concepções 

nos permitirá identificar qual delas tem subsidiado o Programa Nacional de 

Apoio à Educação de Surdos, bem como analisar qual a concepção de 

surdos que têm os professores que participaram da formação continuada, 

oferecida pelo referido Programa, e como elas vem se refletindo em sua 

prática pedagógica. 
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 1.2 – Aspectos históricos da educação de surdos: do o ralismo ao 
bili ngüismo 

     Compreender a educação dos surdos, à luz dessas diferentes 

concepções apontadas anteriormente, permite-nos entender como ela se foi 

constituindo ao longo do tempo e como ela vem se configurando nos dias 

atuais, frente às reais demandas de inclusão social desses sujeitos, e como o 

Estado vem construindo suas propostas/ações sobre a educação dos mesmos. 

Durante todo o transcurso de sua história na moderna sociedade 

industrial, a educação dos surdos tem como marca significativa a disputa entre 

os defensores de sua oralização e os que defendem o uso de um sistema de 

representação próprio, qual seja, a língua de sinais. 

Durante quase todo o século XIX, sob influência decisiva do Instituto de 

Surdos de Paris, criado pelo Abade de L’Epée, o uso de linguagem gestual foi 

predominante em toda a Europa, com exceção da Alemanha. A oralização dos 

surdos, que já havia predominado antes da escola de L’Epée, foi se reinserindo 

nas práticas das escolas da época até que, em 1880, no II Congresso Mundial 

de Educação de Surdos, realizado em Milão/Itália, o “método oral ou oralismo” 

foi considerado o mais adequado, tendo em vista a possibilidade de integração 

na sociedade em geral que ele permitiria. Nesse Congresso, a visão oralista 

defende que, somente através da fala, o indivíduo surdo poderá ter seu 

desenvolvimento pleno e uma perfeita integração social. Desse modo, o 

domínio da língua oral torna-se condição básica para sua aceitação em uma 

comunidade majoritária. 
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Segundo Skliar (1997, p. 109), existiram dois grandes períodos na 

história da educação dos surdos. Um período prévio, que vai desde meados do 

século XVIII até a primeira metade do século XIX, quando eram comuns as 

experiências educativas por intermédio de Sinais; e outro, posterior, que vai de 

1880 até os dias atuais, de predomínio absoluto de uma filosofia segundo a 

qual a educação de surdos se reduz à língua oral. 

Durante muito tempo as discussões a respeito da educação de surdos 

são impregnadas por uma visão médico-clínica. Essa postura foi assumida pela 

filosofia oralista, que acredita na normalização, preconizando a integração e o 

convívio dos portadores de surdez com os ouvintes, somente, através da língua 

oral. Com a busca da equivalência ao ouvinte, prioriza-se o ensino da fala 

como centralidade do trabalho pedagógico. A metodologia é pautada no ensino 

de palavras. Tais atitudes respaldam-se na alegação de que o surdo tem 

dificuldade de abstração. Aprender a falar tem um peso maior do que aprender 

a ler e a escrever. Assim, o surdo é considerado como um deficiente auditivo, 

que deve ser curado, corrigido, recuperado. Com a valorização da modalidade 

oral, o oralismo torna-se hegemônico e a língua de sinais passa a ser 

considerada “tradicional” e “acientífica”. Segundo essa visão, a utilização de 

sinais levaria a criança surda à acomodação e estaria desmotivando-a para a 

fala. 

O caráter decisivo do Congresso de Milão – em que diretores de escolas 

renomadas da Europa propuseram acabar com o gestualismo e priorizar a 

palavra viva – não distinguiu nem a última nem a primeira oportunidade em que 

se decidiram políticas similares. Segundo Skliar (1997), o Congresso constitui 
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não o começo da ideologia oralista, senão sua legitimação oficial. E argumenta 

que todas essas transformações foram produtos de interesses políticos, 

filosóficos e religiosos, e não educativos. Afirma ainda que essa concepção, em 

que a educação é subordinada ao desenvolvimento da expressão oral, 

enquadra-se com perfeição no modelo clínico terapêutico da surdez, 

valorizando a patologia, o déficit biológico. 

As conseqüências dessa filosofia educacional, o oralismo, podem ser 

observadas por meio dos resultados de pesquisas e do esmagador fracasso 

acadêmico em que o surdo está inserido. Segundo Sacks (1990, p. 45) “o 

oralismo e a supressão do Sinal resultaram numa deterioração dramática das 

conquistas educacionais das crianças surdas e no grau de instrução do surdo 

em geral. Muitos dos surdos hoje em dia são iletrados funcionais”. Um estudo 

realizado pelo colégio em Gallaudet, em 1972, revelou que o nível médio de 

leitura dos graduados surdos, de dezoito anos, em escolas secundárias, nos 

Estados Unidos, era equivalente apenas à quarta série. Outro estudo, efetuado 

pelo psicólogo britânico R. Conrado, indica uma situação similar, na Inglaterra, 

por ocasião da graduação de estudantes surdos, os quais se encontravam 

lendo em nível de crianças de nove anos. 

No Brasil, constata-se que a grande maioria dos surdos submetidos ao 

processo de oralização não fala bem, não faz leitura labial, tampouco participa 

da interação verbal, pois há uma discrepância entre os objetivos do método 

oral e os ganhos reais da maioria dos surdos. Apenas uma pequena parcela da 

oralidade de surdos apresenta habilidade de expressão e recepção verbal 

razoável. Os profissionais e a comunidade surda reconhecem as defasagens 
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escolares que impedem que o surdo adulto participe do mercado de trabalho. 

Em todo o Brasil é comum haver surdos com muitos anos de vida escolar, nas 

séries iniciais, sem uma produção escrita compatível com a série, além de 

defasagens em outras áreas. 

Através da pesquisa realizada por profissionais da PUC do Paraná, em 

convênio com o Centro de Educação Especial – CENESP, publicada em 1986, 

em Curitiba, constatou-se que o surdo apresenta muitas dificuldades em 

relação aos pré-requisitos quanto à escolaridade. Verificou-se que 74% não 

chegam a concluir o 1º grau. Segundo a Federação Nacional de Educação e 

Integração de Surdos – FENEIS, o Brasil tem, aproximadamente, 5% da 

população surda total estudando em universidade e a maioria é incapaz de 

lidar com o português escrito (FENEIS, 1995, p. 07). 

Desse modo, o que se viu durante praticamente todo o nosso século? 

Contraditoriamente à “pretensa integração”, houve a imposição de uma 

metodologia que visava, por meio de sistemas segregados de ensino, a 

consubstanciar a manutenção dos Surdos nas escolas e, mais tarde, nas 

classes especiais. Isto é, pregava-se a socialização do surdo, mediante o 

acesso à língua majoritária, ao mesmo tempo em que se mantinha a maior 

parte deles em regime segregado, o que permitiu o surgimento de 

comunidades de indivíduos surdos e o advento de uma língua própria: a língua 

de sinais.  

Assim, independentemente da “exigência” feita por estudiosos e 

educadores sobre as vantagens da oralização, as formas pelas quais se 
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organizou a educação dos surdos, em praticamente todo o mundo, favoreceu o 

surgimento das comunidades surdas, em virtude da segregação que lhe foi 

imposta. 

Na década de 70, surgiram vertentes, originárias dos Estados Unidos, 

que começaram a se contrapor ao chamado “método oral”, calcadas na 

perspectiva de que a língua de sinais, contrariamente ao que advogam os 

defensores do oralismo, era uma língua completa, com estrutura e organização 

próprias e não uma “língua menor”, que não permitira um desenvolvimento 

integral dos sujeitos surdos. 

Esses novos estudos e abordagens redundaram na perspectiva da 

“educação bilíngüe”, que advoga o acesso a ambas as línguas: a das 

comunidades surdas (língua de sinais) e a do grupo majoritário (oral e escrita). 

Nessa concepção, a educação bilíngüe é uma proposta de ensino que 

preconiza o acesso a duas línguas no contexto escolar, considerando a língua 

de sinais como língua natural, partindo desse pressuposto para o ensino da 

língua escrita. A proposta bilíngüe busca resgatar o direito da pessoa surda de 

ser ensinada em sua língua (a língua de sinais), levando em consideração os 

aspectos sociais e culturais em que está inserida. Essa necessidade 

psicolingüística de uma proposta está relacionada à concepção de Gramática 

Universal (Chomsky & Lasnik, 1991). Se há um dispositivo de aquisição da 

linguagem – LAD –, comum a todos os seres humanos e que precisa ser 

acionado mediante a experiência lingüística positiva, visível à criança, então, a 

criança surda deve ter acesso à LIBRAS, o quanto antes, para acionar a forma 



 

 

36 

 

natural desse dispositivo. A língua portuguesa não será a língua que acionará, 

naturalmente, o dispositivo, tendo-se em vista a falta de audição da criança. 

Essa criança até poderá vir a adquirir essa língua, mas, nunca de forma natural 

e espontânea, como a LIBRAS. 

Quanto às formas de bilingüismo existentes em termos de educação de 

surdos, pode-se citar duas básicas: uma, envolve o ensino da segunda língua 

quase de forma concomitante à aquisição da primeira língua; a outra, 

caracteriza-se pelo ensino da segunda língua somente após a aquisição da 

primeira língua. 

A segunda forma de bilingüismo apresenta duas alternativas: o ensino 

da língua oral-auditiva é feito somente através da leitura e escrita ou, como 

segunda possibilidade, incluindo, além da leitura e da escrita, a oralização. 

Messe momento e contexto histórico é que foi promulgada a Declaração 

de Salamanca, que redundou: 

a) no reconhecimento da existência da língua utilizada pelas 

comunidades surdas, e  

b) na possibilidade da educação de surdos por meio da língua de sua 

comunidade e em sistemas especiais de ensino (classes e escolas 

especiais). 

As possibilidades de uma educação diferenciada para os surdos, 

calcada no reconhecimento de uma língua própria da comunidade, têm trazido 

grandes polêmicas e discussões que, de alguma forma, reproduzem o que, 
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historicamente, tem ocorrido: a disputa entre os defensores da oralização e os 

defensores da língua de sinais. 

 Os primeiros, ainda calcados na perspectiva de uma integração abstrata, 

criticam os defensores da língua de sinais com base na impossibilidade de uma 

integração efetiva, na medida em que os surdos não dominam a língua 

usualmente utilizada pela maioria absoluta das pessoas de um país, ou de uma 

comunidade lingüística, quer sejam elas integrantes das elites econômicas e 

culturais, quer sejam das camadas médias ou dos extratos populares. Isto é, 

para esses, a língua oral não é uma língua de um grupo majoritário que “exerce 

dominação” sobre o grupo minoritário (os surdos), mas, a língua utilizada por 

todos os membros que compõem uma dada sociedade. 

 Os defensores da língua de sinais, como a primeira língua (ou língua 

natural) das comunidades surdas, sustentam que o “oralismo” foi o grande vilão 

para a falta de sucesso na escolarização dos sujeitos surdos, por impor uma 

língua que, pelas próprias condições orgânicas dos surdos (o não ouvir), não 

poderia se constituir como sua primeira língua. Consideram, ainda, que a 

imposição de uma língua não natural foi produto do “ouvintismo”, termo criado 

por Skliar (1998, p. 15), para os mecanismos de poder/saber, exercidos pela 

ideologia dominante na educação dos surdos.  

 O resultado dessa polêmica desemboca, fatalmente, num círculo vicioso: 

a não apropriação da língua majoritária leva os surdos a uma situação de 

marginalização, e a aceitação de uma língua própria de uma comunidade leva 

à segregação. 
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 Se deslocarmos a discussão do campo lingüístico para o campo político, 

talvez consigamos sair desse círculo. 

Concordando com os princípios da educação inclusiva – que tem como 

pressuposto básico a constatação de que a escola que aí está não responde às 

características, interesses, habilidades e necessidades de vasta parcela da 

população escolar – não podemos separar, de forma absoluta, os baixos 

resultados alcançados com a população surda, com os dos outros grupos, 

sejam estes de cegos, de deficiente mentais, quanto de não deficientes, como 

os meninos de rua, os grupos sociais mais pobres, os negros, etc. 

O fracasso escolar que se abateu sobre os surdos reflete, de forma 

peculiar, um processo de dominação, não dos “ouvintes” sobre os que não 

ouvem, mas, de grupos dominantes, tanto do ponto de vista econômico, como 

do social e cultural, sobre as camadas menos privilegiadas da população. 

Não há como negar que todos os sujeitos têm direito de utilizarem uma 

língua que, historicamente, foi produzida por suas comunidades, não porque 

ela seja “natural” ou “primeira língua”, mas porque foi esta língua que as formas 

concretas de organização social permitiram que a maioria deles utilizasse. 

A falta de acesso à língua majoritária, para todo e qualquer grupo social 

que dela é marginalizado, é uma forma de excluir esses mesmos grupos das 

facilidades e benefícios sociais que ela propicia. 

 Nessa perspectiva, o debate nacional vem discutindo e apontando quais 

os compromissos para uma política de educação de surdos: 
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• Em primeiro lugar, cabe ultrapassar a visão que reduz os problemas de 

escolarização dos surdos ao uso desta ou daquela língua, e de ampliá-

la para o campo sócio-político. Isto é, de procurar verificar quais as 

razões que levam determinados surdos a alcançarem posições 

diferenciadas no meio social e quais as que relevam a maioria a ocupar 

posições de subalternidade e de expropriação, quer seja em relação à 

sociedade em geral, quer dentro das próprias comunidades surdas. 

• Em segundo lugar, cabe resgatar as funções essenciais da educação 

escolar, elaborando-se projetos pedagógicos e acompanhamento 

efetivo, no sentido da avaliação dos resultados alcançados, em 

qualquer tipo de escola. 

• Em terceiro lugar, sem negar o acesso a que os indivíduos surdos 

possam ter à língua utilizada pelas comunidades de surdos 

historicamente constituídas, não se pode descuidar da oferta de 

possibilidades para se apropriarem da língua majoritária a fim de 

permitir a manutenção de relações sociais entre surdos e ouvintes. 

•  Em quarto, e último, lugar, mas, primeiro em ordem de importância, pois 

dele dependem os demais, cabe elaborar uma política educacional que 

amplie, até a sua universalização, o acesso de todo e qualquer 

indivíduo (entre eles, o surdo) a uma escola de qualidade, que 

contribua, de forma efetiva, para a sua inserção crítica e participativa no 

meio social. 

Mas, como a prática pedagógica tem se configurado diante do contexto 

apresentado? Será apenas privilegiando o uso de LIBRAS que se garantirá a 
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inclusão social dos surdos? Será que a cultura surda se resume em negar o 

oralismo e privilegiar a língua de sinais? Nesse sentido, como o Programa 

Nacional de Apoio à Educação de surdos vem se efetivando? O que ele tem 

privilegiado? Que concepções de Educação de Surdos ele traz? Como os 

professores têm utilizado, na sua prática pedagógica, os saberes adquiridos? 

Portanto, neste estudo mostra-se relevante identificar, nessa trajetória 

histórica da educação de surdos, que concepções têm permeado a formação 

desses professores, uma vez que sua identificação permitirá uma melhor 

compreensão sobre que saberes têm norteado a prática pedagógica dos 

professores ouvintes e o seu resultado junto aos alunos surdos. A partir daí, 

será possível analisar se eles têm construído saberes que atendam a prática 

pedagógica inclusiva e como eles têm feito para atingir esse objetivo, bem 

como que contexto sócio-histórico tem possibilitado essas mudanças 

educacionais e como elas estão sendo apropriadas pelos profissionais da 

educação. 

 

1.3 – A Declaração de Salamanca e a Escola Inclusiva 

 A Declaração de Salamanca (1994), em meio a um processo de 

resignificação da Educação de surdos, denotou um grande avanço, uma vez 

que a grande maioria dos países do mundo começou a implantar políticas de 

inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais no ensino 

regular, por considerarem-na como a forma mais democrática para a efetiva 

ampliação de oportunidades educacionais para essa população. 
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Nesse sentido, o Brasil, embora não signatário da referida Declaração, 

tem procurado adotá-la, como se pode verificar nos vários documentos oficiais, 

assumindo, então, o dever moral e o compromisso político de atribuir a mais 

alta prioridade política e financeira ao aprimoramento de seus sistemas 

educacionais, no sentido de se tornarem aptos a incluírem todas as crianças, 

independentemente de suas diferenças ou dificuldades individuais. 

Cabe, ainda, lembrar que a Declaração, embora se refira 

especificamente aos alunos com necessidades educacionais especiais, 

constata que é preciso que as escolas se modifiquem para atender a toda e 

qualquer diversidade, e que, portanto, devem acomodar todas as crianças, 

independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, 

emocionais, lingüísticas ou outras. Devem incluir crianças deficientes e 

superdotadas, crianças de rua e que trabalham, crianças de populações 

distantes ou de população nômade, crianças pertencentes a minorias 

lingüísticas, étnicas ou culturais, e crianças de outros grupos menos 

privilegiados ou marginalizados. Tais condições geram uma variedade de 

diferentes desafios aos sistemas escolares. Existe um consenso emergente de 

que crianças e jovens com necessidades educacionais especiais devem ser 

incluídas em programas educacionais feitos para a maioria das crianças. Isto 

levou ao conceito de escola inclusiva, sendo que o desafio que confronta essa 

escola é o de desenvolver uma pedagogia centrada na criança, capaz de 

educar a todas com sucesso, incluindo aquelas que possuam desvantagens 

severas. 
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Assim, fica claro que a Declaração de Salamanca apresenta, como 

perspectiva política, a inclusão de toda e qualquer criança no ensino regular, 

independente de suas condições físicas ou de origem social ou cultural.  

Os signatários da Declaração, entretanto, não poderiam ficar insensíveis 

aos desafios e dificuldades teórico-práticas para uma efetiva implementação de 

uma política de educação inclusiva, assim como das reais condições de 

atendimento da maioria dos países do mundo, calcados em programas 

segregacionistas, por meio de classes e escolas especiais, sem contar o 

grande número de crianças que ainda não têm garantido o acesso a qualquer 

tipo de escolarização. 

Por essa razão, ao mesmo tempo em que congrega a todos os países a 

adotarem o princípio da educação inclusiva, em forma de lei ou de política, 

matriculando todos os alunos em escolas regulares, deixa espaço para que em 

determinados casos isso não ocorra, quando acrescenta: “a menos que 

existam fortes razões para agir de outra forma”6. 

Embora abra espaço para não inclusão de alunos com necessidades 

especiais, em casos determinados, considera esta abertura como exceção, na 

medida em que assevera que o encaminhamento de crianças a escolas 

especiais ou a classes especiais ou a sessões especiais dentro da escola, em 

caráter permanente, deverá constituir exceção, a ser recomendado somente 

naqueles casos menos freqüentes, onde fique claramente demonstrado que a 

educação na classe regular seja incapaz de atender às necessidades 

                                                
6 A esse respeito ver a Declaração de Salamanca e Linhas de Ação sobre necessidades 
educativas especiais (1997, p. 24). 
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educacionais ou sociais da criança, ou quando sejam requisitados em nome do 

bem-estar da criança ou de outras crianças. 

Com relação à educação dos surdos, a Declaração destaca a 

importância de uma educação pautada no direito e no reconhecimento da 

língua de sinais como meio de comunicação entre os surdos. E mais: que 

cuidados deveriam ser tomados no sentido de garantir o acesso à educação 

em língua nacional de sinais?  

Assim, podemos concluir que aqueles que professam sua concordância 

com os termos da Declaração não podem ter outra postura que não a de 

envidar todos os seus esforços para a efetiva inclusão, com qualidade, no 

ensino regular dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

No Brasil, há décadas, os surdos vêem construindo uma identidade7 

surda diferente da estigmatizada, a qual lhes tem sido imposta ao longo dos 

anos, como sendo considerado “deficiente auditivo” aquele a quem a falta de 

audição precisa ser superada. 

Reivindicando o direito de ser cidadão que se comunica por outro canal 

e, conseqüentemente, tem outra língua e cultura, vêm conseguindo o 

reconhecimento oficial da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS –, em 

municípios e estados brasileiros e têm mostrado, em várias áreas de atuação, 

a sua capacidade e eficiência. No Brasil, a Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS – teve, recentemente, o seu reconhecimento oficial de língua, através 

da Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, transcrita a seguir: 
                                                
7 Identidade entendida enquanto processo de construção do sujeito historicamente situado, não 
como um dado externo, que possa ser adquirido, nem como um dado imutável. 
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Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. 

Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e dá 
outras providências. 

O Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1º – É reconhecida como legal da comunicação e expressão 
a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e outros recursos de 
expressão a ela associados. 

Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais – 
LIBRAS a forma de comunicação e expressão, em que o 
sistema lingüístico de natureza visual-motora, com estrutura 
gramatical própria constitui um sistema lingüístico de 
transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunidades de 
pessoas surdas do Brasil. 

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

Art. 3º – As instituições públicas e empresas concessionárias de 
serviços públicos de assistência à saúde devem garantir 
atendimento e tratamento adequado aos portadores de 
deficiência auditiva, de acordo com as normas legais em vigor. 

Art. 4º – O sistema educacional federal e os sistemas 
educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal devem 
garantir a inclusão nos cursos de formação de Educação 
Especial de Fonoaudiologia e de Magistério, em níveis médio e 
superior, o ensino da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, 
como parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais – 
PCNs, conforme legislação vigente. 

Parágrafo único. A Língua Brasileira de sinais – LIBRAS não 
poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. 

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 24 de abril de 2002, 181º da Independência e 114º da 
República. 

Fernando Henrique Cardoso. 
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 Reforçando essa luta, a Federação Nacional de Educação e Integração 

dos Surdos (FENEIS), há aproximadamente dez anos, vem trabalhando, 

através do Grupo de Pesquisa, capacitando os surdos para serem professores 

de LIBRAS e terem material didático para essa atividade. Os surdos que estão 

se inserindo na educação, pesquisando e participando de atividades 

acadêmicas, percebem que sua língua é complexa como qualquer língua e 

sentem a necessidade de conhecimentos lingüísticos para poderem trabalhar 

mais adequadamente, e não ensinar somente o léxico, como faziam. A maioria 

dos surdos que está ensinando Língua de Sinais (LIBRAS), precisa atualizar e 

aprimorar seus conhecimentos e metodologia de trabalho e, também, de 

materiais didáticos e informativos. Enfim, precisa-se de Cursos de Extensão 

para poder atuar mais adequadamente, já que ainda não existe, no Brasil, uma 

formação acadêmica nessa área.  

 Frente a esses desafios, em 1992, no Rio de Janeiro, a partir de 

discussões sobre leituras e vídeos estrangeiros, um grupo constituído de uma 

lingüista, um  professor e um surdo começaram a pesquisar uma metodologia 

para o ensino de LIBRAS, realizando as aulas práticas, na fase piloto, no 

Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES –, com turmas de 

professoras desse Instituto e de outras escolas, como também com uma turma 

de professores de Educação Física e técnicos de esportes, na Federação 

Nacional de Educação e Integração de Surdos (FENEIS) e, ainda, em um curso 

oferecido a surdos de todo o Brasil que vieram para o II Congresso 

Internacional de Bilingüismo para surdos, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 

1993. O objetivo dessa pesquisa e dos cursos foi organizar material didático e 
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preparar os Instrutores de LIBRAS para utilizarem esse material em suas aulas 

com ouvintes. Esse trabalho, realizado em 1993, recebeu financiamento do 

MEC/SEESP-FNDE. A partir das três versões feitas anteriormente, quando se 

organizou o material que foi testado em cursos, pôde-se fazer a publicação dos 

livros: LIBRAS em Contexto – Nível I – Livro do Professor, e LIBRAS em 

Contexto – Nível I – Livro do Aluno, acompanhado da fita de vídeo.  

 Atualmente, de uma forma geral, os estudiosos e profissionais, como 

Carlos Skliar, Adriana Thoma, Nídia Limeira, Gladis Perlin, Sérgio Lulkin, 

Sandra Zanetti Moreira, estão questionando a educação da pessoa surda. O 

ensino de surdos está sendo repensado, devido ao reconhecimento científico 

da Língua de Sinais e a mudança de postura frente à surdez. As escolas, 

universidades e instituições onde trabalham surdos estão necessitando de 

materiais didáticos, de informações e conhecimentos sobre e para as 

comunidades surdas, como também, de profissionais que tenham domínio de 

LIBRAS. 

 O Plano Nacional de Educação Brasileira – Lei nº 10.172, de 09 de 

janeiro de 2001 – já prevê, para os próximos dez anos, a inclusão de LIBRAS 

nos currículos de Ensino Básico para surdos. Portanto, é necessário capacitar 

pessoal e produzir materiais didáticos que atendam a essa nova demanda de 

ensino. 

 Mas, como garantir que esse trabalho ocorra de modo a assegurar a 

inclusão social dos sujeitos surdos? 
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 Um desafio que se apresenta aos educadores é desenvolver estratégias 

de ensino e materiais didáticos que ofereçam aos alunos surdos uma educação 

de qualidade, proporcionando-lhes experiências necessárias para 

sobreviverem às exigências e necessidades do mundo atual. Outro desafio, 

apresentado a toda a sociedade, é a divulgação, a garantia e o ingresso e a 

permanência dos surdos no mercado de trabalho, como cidadãos competentes 

e produtivos, em igualdade de condições com os ouvintes. 

 É no bojo dessa discussão que a Declaração de Salamanca trouxe a 

questão da inclusão, recuperando a polêmica oralismo versus gestualismo. 

Entretanto, é a partir dos estudos e pesquisas desenvolvidos sobre esse tema, 

como, por exemplo, o de Moura (1996), que é possível apontar novas 

perspectivas para a educação de surdos. Nessa direção, sugere Bueno (2004, 

p.07: “(...) se desvincular das manifestações específicas geradas pela 

surdez...”, no sentido de contribuir efetivamente para o acesso à cidadania, 

acesso esse historicamente negado quer pelos defensores do oralismo, quer 

pelos defensores da língua de sinais. 

Frente a esse contexto social, no ano de 2001, o Ministério de Educação 

(MEC), através da Secretaria de Educação Especial (SEESP), instituiu o 

Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos, visando à melhoria da 

educação de surdos. Desse modo, a Secretaria de Educação Especial, do 

Ministério da Educação (SEESP/MEC), responsável pelas diretrizes das 

políticas educacionais, propôs às Secretarias de Estado de Educação e 

Secretarias Municipais de Educação (das capitais) realizarem o Programa 

Nacional de Apoio à Educação de Surdos, consistindo em três metas, sendo a 
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primeira delas: Curso de Língua de Sinais para instrutores/multiplicadores 

surdos, professores e professores intérpretes (em curto prazo). A segunda 

meta, a criação de Centros de Capacitação de Profissionais da Educação e de 

Atendimento às Pessoas com Surdez – CAS (em médio prazo). A terceira 

meta, a modernização das salas de recursos para surdos (em médio prazo).  

Em relação à primeira meta, o Programa Nacional de Apoio à Educação 

de Surdos constitui-se em um programa de formação continuada de 

professores ouvintes e visa à melhoria da educação de, aproximadamente, 

50.000 (cinqüenta mil) alunos surdos matriculados na educação fundamental. 

Entretanto, o que se tem observado nas escolas, em particular naquela onde 

este estudo foi realizado, é que essa melhoria não vem se efetivando a 

contento, junto aos alunos surdos. Daí nos questionarmos, nesse momento, 

sobre a prática pedagógica dos professores ouvintes, ora mais voltada à 

abordagem integradora, e em que medida a perspectiva da educação inclusiva, 

tão fortemente presente na Declaração de Salamanca, vinha subsidiando tanto 

o Programa, como a própria ação docente. Será que essa prática está em 

consonância com uma educação que de fato propicie a inclusão social desses 

sujeitos? Acreditamos que essa pesquisa, a partir da compreensão do contexto 

investigado, poderá contribuir na elaboração de Programas que atendam, de 

fato, às pessoas com necessidades especiais e, em particular, à Educação de 

Surdos. 

Diante do papel que a formação continuada vem assumindo para os 

professores, como sendo um momento de reverem as suas práticas, e 

transformarem-nas e, considerando que o Programa Nacional de Apoio à 
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Educação de Surdos tem como objetivo oferecer essa formação aos 

professores ouvintes, trazemos uma breve discussão sobre os diferentes 

conceitos e propostas de formação continuada de professores, com o objetivo 

de compreender em qual dessas propostas o Programa se insere. 

 

1.4 – Conceitos e propo stas emergentes de formação continuada  

Na última década, a formação continuada em serviço passou a ser 

considerada uma das estratégias fundamentais para o processo de construção 

de um novo perfil profissional do professor (NÓVOA, 1991; ESTRELA, 1997; 

GATTI, 1997; VEIGA, 1998). Tornou-se comum, inclusive, defender que a 

formação inicial, mesmo em nível superior, embora necessária, não seria uma 

condição suficiente para garantir o desenvolvimento profissional dos docentes.  

Assim, o desenvolvimento profissional permanente dos professores 

emerge, simultaneamente, como uma necessidade intrínseca dos sistemas de 

ensino e um direito de todos os professores.  

Entretanto, o termo formação continuada não implica em uma única 

definição. Carvalho e Simões (1999) fazem um levantamento de artigos 

publicados em 10 periódicos especializados em formação e práxis do 

professor, na década de 1990, e concluem que 30% deles referem-se à 

formação continuada. Nesse levantamento, pode-se encontrar pelo menos três 

grupos de definições para a formação continuada: a) aquisição de informações 

e/ou competências (FOREST, 1995; FREITAS, 1995; LOBO NETO, 1996; 
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RIBEIRO, 1996); b) prática reflexiva (ANDRÉ, 1994; CHAKUR, 1995a, 1995b; 

DARSIE & CARVALHO, 1996; REALE et al, 1995; STROILI e GONÇALVES, 

1995); c) para além da prática reflexiva (ALARCÃO, 1996; ALVES, 1995; 

BARBIERI et al, 1995; COLLARES e MOYSÉS, 1995; DEMO, 1992; FUSARI e 

RIOS, 1995; GATTI, 1992; KRAMER, 1990; MATOS, 1995; MEDIANO, 1992; 

MOYSÉS, 1994; PENIN, 1995; PEREIRA, 1993; PEREIRA, 1995; PIMETA, 

1996; STROILI e GONÇALVES, 1995; TARDIF, LESSARD e LAHAYE, 1991). 

Do primeiro grupo fazem parte  

aqueles autores que, advogando o uso da telemática, 
teleducação, educação à distância, etc., vislumbram a 
possibilidade de utilização desses recursos para a capacitação 
através do ensino por módulos ou de outras modalidades 
(CARVALHO e SIMÕES, 1999, p. 2).  

 

Dessa ótica, a formação continuada refere-se a processos de 

atualização docente, que se dão através da aquisição de informações ou 

competências divulgadas em cursos, treinamento, palestras, seminários. 

  O segundo grupo tem referências básicas nos estudos de Schön (1992a 

e 1992b), Perrenoud (1993), Zeichner (1992 e 1993), Nóvoa (1992), Garcia 

(1988, 1992 e 1995), PerezGómez (1992), entre outros, que destacam a 

importância da reflexão sobre e na prática em programas de formação de 

professores. Neste sentido, defende que existem  

três conceitos que integram o pensamento prático reflexivo: (1) 
o conhecimento – na ação (tácito); (2) a reflexão – na – ação 
(pensar sobre a ação); (3) a reflexão sobre a ação e sobre a 
reflexão – na – ação, que pressupõe um conhecimento de 
terceira ordem, pois analisa as anteriores em situações 
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problemáticas do contexto (CARVALHO & SIMÕES, 1999, 
p. 4).  

 

Nessa perspectiva, Reale et al (1995) definem 

… formação continuada como um processo nucleado na 
própria escola dentro do espiral ação - reflexão - ação, 
devendo esse processo contemplar: (1) a articulação com o 
projeto da escola; (2) a valorização da experiência profissional 
dos participantes; (3) as potencialidades da comunidade 
escolar e as especificidades da instituição e do trabalho 
desenvolvido; (4) formas de trabalho coletivo e ação autônoma 
das escolas (CARVALHO e SIMÕES, 1999, p. 4). 

 

 Para tanto, o programa de formação deverá criar situações 

desencadeantes de reflexão, onde as práticas docentes sejam analisadas a 

partir do uso de diário etnográfico, aliada a diferentes estratégias, como a 

escrita reflexiva, episódios de reflexão, estudo de caso, discussões sobre as 

produções de alunos, análise de instrumentos de avaliação, resolução 

compartilhada de situações-problema. Metodologias que sejam ancoradas na 

articulação teoria-prática e em diferentes estratégias formativas, baseadas no 

processo de reflexão-ação-reflexão. 

A maioria das publicações, no entanto, se encontra no terceiro grupo, o 

qual comunga a idéia de que a formação continuada deve ser uma prática 

reflexiva, vista num contexto sócio-político-econômico-cultural mais amplo. 

Essa perspectiva está apoiada em um enfoque mais emancipatório-político e 

crítico-dialético, baseados nos estudos de autores como Castoriadis (1982), 

Giroux (1986), Giroux e Maclaren (1994), Apple (1991), entre outros. 
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 Destaca que a formação continuada deve incentivar a apropriação dos 

saberes pelos professores, rumo à autonomia, e levar a uma prática crítico-

reflexiva, abrangendo a vida cotidiana da escola e os saberes derivados da 

experiência docente. Não basta uma maneira segura de ensinar o 

conhecimento de novas teorias no campo das ciências, o professor precisa 

cultivar atitudes de reflexão sobre sua prática, em suas múltiplas 

determinações. 

Nessa nova perspectiva, outros princípios básicos são considerados. 

Alves (1995) afirma que o conceito de capacitação docente deve contemplar de 

forma interligada: 

(1) a socialização do conhecimento produzido pela 
humanidade; (2) as diferentes áreas de atuação; (3) a relação 
ação-reflexão-ação; (4) o envolvimento do professor em planos 
sistemáticos de estudo individual ou coletivo; (5) as 
necessidades concretas da escola e dos seus profissionais; (6) 
a valorização da experiência do profissional. Mas, também: (7) 
a continuidade e a amplitude das ações empreendidas; (8) a 
explicitação das diferentes políticas para a educação pública; 
(9) o compromisso com a mudança; (10) o trabalho coletivo; 
(11) a associação com a pesquisa científica desenvolvida em 
diferentes campos do saber (CARVALHO e SIMÕES, 1999, 
p. 4). 

 

Isso significa que o processo formativo deverá propor situações que 

possibilitem a troca dos saberes entre os professores, através de projetos 

articulados e da reflexão conjunta. Neste sentido, a pesquisa etnográfica crítica 

e a pesquisa-ação são apontadas como estratégia para o estudo e para a 

compreensão da prática docente, devendo ser dirigida ao cotidiano escolar 

como importante elemento articulador entre a teoria e a prática, entre a 

pesquisa e o ensino, entre a reflexão e a ação político-pedagógica.  
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Dessa forma, esse grupo assume a pesquisa como princípio educativo 

para a formação continuada de professores, aliada à competência para intervir 

sobre a realidade com base nos conhecimentos produzidos; um modelo no 

qual os conhecimentos oriundos das pesquisas teóricas são re-significados a 

partir das diferentes situações práticas enfrentadas no cotidiano escolar, 

possibilitando aos professores planejarem intervenções didáticas mais 

pertinentes e responderem, de forma mais efetiva, às demandas concretas das 

situações de trabalho.  

Sustentados nesse debate e discussão sobre formação continuada, 

colocamos as seguintes questões: De qual modelo de formação continuada o 

Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos mais se aproxima? De 

qual modelo mais se distância? Enfim, pretendemos compreender como a 

formação continuada, oferecida no Programa Nacional de Apoio à Educação de 

Surdos tem se estruturado e tendo em vista que uma de suas metas é “a 

formação de professores ouvintes para o uso da Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS” –, como ele pôde se organizar, de modo a possibilitar aos professores 

ouvintes uma reflexão-crítica sobre as suas práticas pedagógicas, no que se 

refere à educação inclusiva dos alunos surdos. 

 

1.5 – Dos es tudos sobre a prática pedagóg ica 

O estudo de Carvalho e Simões (2002) sobre a prática do professor, 

realizado  no período de 1990 a 1997, em dez periódicos nacionais, evidencia  

que os artigos inventariados sobre a prática docente focalizam: 1) a sala de 
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aula (ARAÚJO, 1990; BUARQUE, 1990; CALDEIRA, 1995; FERNANDES, 

1995; KENSKI, 1994; LEITE e PALMA, 1994; MASETTO, 1993; PENIN, 1996; 

ZAN, 1992); 2) a escola (ALMEIDA, 1994; CARVALHO, 1993; CUNHA, 1996; 

SILVA, 1994; HYPOLITO, 1991; LINHARES, 1992, 1996; MOREIRA, 1993; 

OZGA e LAWN, 1991; PARAÍSO, 1994; PEREIRA, 1994); e 3) a escola em 

suas relações com a sociedade (CANDAU, 1995; CORRÊA, 1995; GAMA, 

1991; OGIBA, 1992; THERRIEN, 1993). 

Os artigos dirigidos ao cotidiano da sala de aula abordam três tipos de 

questões: 1) aspectos ideológicos e teórico-filosóficos da prática docente 

(ARAÚJO, 1990); 2) as bases teórico-metodológicas do processo de ensino 

(BUARQUE, 1990; FERNÁNDEZ, 1995; LEITE e PALAM, 1994; MASETTO, 

1993; PENIN, 1996); e c) a construção e a pesquisa do saber docente pelo 

próprio professor (CALDEIRA, 1995; KENSKI, 1994; ZAN, 1992). 

Os textos sobre a práxis do professor, enfocada a partir da escola, 

evidenciam as seguintes questões: contradições entre a teoria e a prática – 

contradições entre o discurso e a prática do professor e entre a produção 

acadêmico-pedagógica e a prática escolar (LINHARES, 1992 e 1996; 

PARAÍSO, 1994); organização do trabalho escolar e a autonomia do professor 

(CARVALHO, 1993; HYPOLITO,1991; OZGA e LAWN, 1991); escola e cultura 

(MOREIRA, 1993);  e investigação da sabedoria docente e do cotidiano escolar 

(ALMEIDA e SILVA, 1994; SILVA,1994). 

As análises da prática do professor em suas relações com a sociedade 

como um todo evidenciam os seguintes pontos: políticas neoliberais e 
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educação (CORRÊA, 1995); fracasso escolar versus responsabilidade docente 

(GAMA et al, 1991); relações entre a educação e a cultura (CANDAU, 1995); 

ciência versus profissão docente – a construção da sabedoria docente – 

(THERRIEN, 1993);  e construção de práticas educativas emancipatórias 

(OGIBA, 1992). 

Consideramos que o problema da educação de surdos e a prática 

pedagógica dos professores ouvintes precisam ser, necessariamente, 

enfrentados pelo enfoque do interculturalismo, uma vez que há presença de 

diferentes culturas no espaço escolar. Cultura entendida como diferentes 

formas de perceber e representar a realidade. Colocada dessa forma, 

encontramos na proposta freireana, já no final dos anos 1950 e inícios dos 

anos 60, a sugestão de, nos processos educativos, considerar, como conteúdo 

básico de aprendizagem, o confronto de concepções dos educandos sobre 

temas, para eles significativos, com os conhecimentos científicos sobre esses 

mesmos temas, bem como alguns elementos para uma prática pedagógica 

intercultural como procedimentos para a construção de novos saberes.  

Candau (1995), tratando da questão das relações entre a educação e a 

cultura, analisa as possíveis contribuições da educação e dos educadores para 

a superação das dificuldades derivadas da presença de diferentes raças, etnias 

e culturas no espaço escolar e do atendimento a grupos minoritários ou 

marginalizados, em sociedades complexas.  

Discorrendo sobre o multiculturalismo, o pluriculturalismo, o 

transculturalismo e o interculturalismo, essa autora identifica as posturas que 
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estão presentes entre os profissionais da educação, que expressam o seu 

modo de situar-se diante das relações entre educação, escola e cultura(s): 

acrítica (sem consciência clara); transcultural (escola transmissora de 

conhecimentos historicamente produzidos e socialmente reconhecidos); 

assimilacionista (integração de todas as culturas à hegemônica); radical 

(universos culturais com escolas diferenciadas/específicas) e intercultural 

(hipótese intercultural percebida como global e genérica). 

Ela defende, ainda, a perspectiva intercultural, quando se trata de a 

escola comprometer-se com a construção de uma sociedade participativa, 

democrática e igualitária, no plano nacional e internacional. Trata-se, portanto, 

de uma perspectiva em construção, que desafia a reflexão e a prática 

pedagógica, pois questiona a globalidade da dinâmica escolar, que não pode 

ser reduzida à introdução de alguns conteúdos relativos ao conhecimento de 

diferentes culturas, sem, no entanto, deixar de afirmar essa necessidade. 

Ainda, a esse respeito, concordamos com o entendimento de Paulo 

Freire, a respeito de uma sociedade multicultural: 

a multiculturalidade como fenômeno que implica a convivência 
num mesmo espaço de diferentes culturas, não é algo natural e 
espontâneo. É uma criação histórica que implica decisão, 
vontade política, mobilização, organização de cada grupo 
cultural com vistas a fins comuns. Que demanda, portanto, uma 
certa prática educativa coerente com esses objetivos. Que 
demanda uma nova ética fundada no respeito à diferença 
(FREIRE, 1992, p. 157). 

 

 Trata-se de um posicionamento ideológico-político e epistemológico, a 

partir do qual analisar-se-ão as possibilidades do diálogo entre culturas e, 
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dentro de uma mesma cultura, entre seus diferentes traços culturais. Essas são 

as características propostas para as relações sociais de uma 

inter/multiculturalidade, que não podem concretizar-se apenas pela 

justaposição de culturas dominantes ou submissões culturais. O fato de se 

estar frente a uma multiplicidade de culturas, em presença, ou 

pluriculturalidade, não é suficiente para se dizer que nos encontramos numa 

sociedade inter/multicultural. 

 A multiculturalidade se caracteriza, segundo essa perspectiva, como 

formas de convivência conscientemente assumidas entre culturas ou traços 

culturais diferentes numa mesma cultura, através do diálogo crítico entre elas 

(interculturalidade), ao tempo em que as potencializa em seu desenvolvimento. 

 Provisoriamente, pensamos que a interculturalidade, na ótica freireana, 

assume o caráter de nova utopia social para o século XXI. 

 O posicionamento de Freire sobre a questão da multiculturalidade e da 

interculturalidade está explicitado em Pedagogia da Esperança, quando se 

assume como pós-moderno crítico, como afirma, logo de entrada: 

A Pedagogia da esperança um reencontro com a pedagogia do 
oprimido é um livro assim, escrito com raiva, com amor, sem o 
que não há esperança. Uma defesa da tolerância, que não se 
confunde com a conivência, da radicalidade; uma crítica ao 
sectarismo, uma compreensão da pós-modernidade 
progressista e uma recusa à conservadora, neoliberal 
(FREIRE, 1992, p. 12). 

 

Para Freire, esse posicionamento pós-moderno crítico face à diversidade 

cultural na busca da construção da multiculturalidade e da interculturalidade é 
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desafiante e necessita de uma criteriosa análise e uma prática conseqüente, a 

fim de que não se confunda justaposição de culturas, ou dominação de uma 

cultura sobre várias, com uma situação multicultural, de multiculturalismo, ou 

multiculturalidade construída pela interculturalidade. 

 Nessa perspectiva, segundo esse autor, encontramo-nos em uma 

situação de diversidade cultural ou pluriculturalismo; não, ainda, em uma 

situação de multiculturalidade, enquanto uma configuração social consolidada e 

caracterizadora da pós-modernidade. 

 O posicionamento de Freire sobre a questão da inter/multiculturalidade 

se transforma em princípio metodológico para análise da situação 

predominante na pós-modernidade e contribui para a identificação da qualidade 

das relações entre culturas (justaposição, dominação, submissão, assimilação, 

predomínio, guetização, fragmentação, interculturalidade), no interior da atual 

diversidade cultural. Esse princípio pode nos ajudar a olhar o interior das 

instituições educativas, inclusive da escola e também da sala de aula, para 

perceber o tratamento dado à diversidade cultural e às formas de trabalhar 

suas relações.  

 Sustentados nesse debate e discussão da interculturalidade, colocamos 

as seguintes questões: Que concepção de educação de surdos permeia a 

prática pedagógica dos professores ouvintes? Como os professores trabalham 

a diversidade cultural, de modo a possibilitar a educação inclusiva dos surdos? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – O CAMINHO PERCORRIDO 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Neste capítulo pretendemos apresentar, inicialmente, a opção 

metodológica que norteou a pesquisa, assim como descrever os passos 

desenvolvidos durante a coleta dos dados. 

Entendemos a realidade social como uma totalidade complexa, na qual 

processos e fenômenos estão em permanente interação construtiva. Com essa 

compreensão, expressamos o caráter conflitivo, dinâmico e histórico da 

realidade social, bem como a pretensão de desvendar, mais que o conflito das 

interpretações, o conflito dos interesses da realidade social. Isto significa dizer 

que o estudo do “Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos e a 

prática pedagógica de professores ouvintes” representa um esforço para 

compreender as ações humanas, historicamente constituídas, que configuram 

a realidade social a partir de sua complexidade, dinamicidade e 

multidimensionalidade, buscando desvendar suas possibilidades de mudança. 

Consideramos a própria ciência como produto da ação do homem, como 

uma categoria histórica, um fenômeno em evolução inserido no movimento das 

formações sociais8. Desse modo, concordamos com Gamboa (apud 

FAZENDA, 1989, p.37), quando afirma:  

                                                
8 Tomamos formação social enquanto uma realidade que se forma processualmente na história 
seja ela mais, ou menos, organizada ou institucionalizada (MINAYO, 2000, p. 67). 
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a produção científica é uma construção que serve de mediação 
entre o homem e a natureza, uma forma desenvolvida da 
relação ativa entre o sujeito e o objeto, na qual o homem como 
sujeito veicula a teoria e a prática, o pensar e o agir, num 
processo cognitivo transformador da natureza.  

 

Em síntese, afirmamos a ciência como um produto social e histórico. 

 Seguindo essa mesma abordagem teórica, compreendemos o homem 

como um ser social e histórico, embora determinado por contextos econômicos, 

políticos e culturais; o criador da realidade social e o transformador desses 

contextos; a educação é vista como uma prática social nas formações sociais e 

resulta de suas determinações econômicas, sociais e políticas; e, juntamente 

com outras instâncias culturais, é o espaço da reprodução das contradições 

que dinamizam as mudanças e possibilitam a gestação de novas formações 

sociais, o que significa dizer que consideramos que toda a vida humana é 

social e está sujeita a mudanças e transformação, tendo em vista que as 

pessoas agem em função de suas crenças, percepções e valores, e seu 

comportamento sempre tem um sentido, um significado, que não se dá a 

conhecer de modo imediato, precisando ser desvelado. 

 Em relação à concepção de objeto e de sujeito e à sua relação no 

processo de conhecimento, buscamos a concreticidade – processo cognitivo, 

centralizado na relação dinâmica sujeito–objeto. A esse respeito, Gamboa 

(apud FAZENDA, 1989, p. 103), esclarece:  

O concreto é construído como ponto de chegada de um 
processo que tem origem empírico-objetiva, passa pelo 
abstrato, de características subjetivas, e forma uma síntese, 
validada na mesma ação de conhecer, quando o conhecido 



 

 

62 

 

(concreto no pensamento) é confrontado com seu ponto de 
partida através da prática. 

 

 Nesse processo, as categorias da explicação e da compreensão implicam-

se mutuamente. As duas se dão como resultado do processo de análise, de 

síntese e do movimento; da passagem do real empírico ao abstrato e deste ao 

concreto (processos e categorias que se articulam na dinâmica do processo de 

conhecimento). 

Quanto ao nível técnico do estudo, a natureza e as características do 

fenômeno social estudado – o Programa Nacional de Apoio à Educação de 

Surdos e à prática pedagógica dos professores ouvintes exigiram a utilização 

de procedimentos e técnicas de coleta, tratamento e análise de dados, 

marcadamente qualitativas, uma vez que as questões que investigamos 

pertencem a uma universo de significados, motivos, crenças, valores e atitudes 

remetem a um espaço mais profundo das relações, processos e fenômenos, o 

que significa dizer que nossa preocupação essencial é com o significado. 

 

2.1 – Da escolha do campo d e pesquisa: o município e a escola 

Quanto à seleção do campo a ser pesquisado, inicialmente escolhemos 

o Estado de Pernambuco, particularmente o município de Recife, uma vez que 

foi a partir das nossas diferentes experiências profissionais que exercemos 

nesse contexto, que surgiram as primeiras inquietações sobre a questão da 

educação de surdos e da prática pedagógica dos professores ouvintes.  
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2.1.1 – O município de Recife 

Recife, cidade de contrastes, apresenta diferenças marcantes na 

construção de seu espaço que expressam a forte desigualdade social, 

intrínseca à sua história. 

Ocupa uma área de cerca de 220 Km, apresentando, segundo o Censo 

demográfico de 2000, uma população de 1.422.005 habitantes. Essa 

população distribui-se de modo desigual nos 94 bairros que formam a cidade, 

dos quais cerca de 67,4% estão localizados em morros, que circundam de 

norte a sul. Assim, compõem seu cenário geográfico 543 favelas, onde 54% de 

seus habitantes ganham até ½ salário mínimo. Sua região metropolitana é 

composta hoje, no ano de 2004, por 14 municípios, sendo o Recife o município 

núcleo, exercendo influência social, econômica, cultural e política direta nos 

municípios do contexto metropolitano e em outros Estados do Nordeste. 

Com uma economia alicerçada no terciário, Recife apresenta 

indicadores sociais que denotam uma precária qualidade de vida na cidade. 

Apresenta altos índices de desemprego que se associam aos baixos salários e 

à pouca qualificação profissional de seus trabalhadores, configurando-se 

grandes desigualdades sociais e acesso restrito aos bens sociais.  

A construção da história da educação especial, no sistema educacional 

no município de Recife, passou por diversas formas de organização e, de certa 

forma, vem acompanhando o movimento da educação especial no Brasil. 

Iniciou-se, na década de 90, a partir da instituição de um Núcleo de Avaliação – 

NAI – para o atendimento de alunos com dificuldades de aprendizagem e 
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reabilitação. Por essa época, observa-se, também, a criação das primeiras 

classes especiais nas áreas mental e da surdez, a partir, principalmente, de 

convênios com entidades não governamentais que faziam esse tipo de 

atendimento. Esse movimento evidencia a dificuldade das instituições públicas 

de assumirem a educação das pessoas com deficiência, considerando-a muito 

mais como um atendimento filantrópico do que, de fato, um direito. 

Posteriormente, numa reestruturação da Secretaria de Educação, o núcleo é 

extinto e substituído pelo Departamento de Educação Especial, inserido na 

Diretoria de Ensino, junto a outros departamentos responsáveis pelos outros 

níveis/modalidades de ensino. Em 1992, as classes especiais de surdos, antes 

atendidos em uma instituição não governamental, foram remanejadas para 

uma escola municipal, o que se considera importante, tendo em vista que 

sinaliza a disposição da instituição pública em assumir a educação desses 

sujeitos. Atualmente esse compromisso está cada vez mais consolidado, a 

partir da compreensão de que as pessoas com necessidades especiais são 

sujeitos de direitos, dentre os quais, o direito de estar na escola. 

Desse modo, tendo sido partícipe nessa trajetória da história da 

educação especial no município de Recife, o elegemos para o estudo. 

 

2.1.2 – A escolha da escola 

No período (2001-2004), a gestão da Prefeitura do Recife formulou e 

implementou um projeto político que se compromete com a democratização do 

espaço da cidade, no âmbito de um processo socialmente includente, com 
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vistas a contribuir para a construção de projetos sociais que modifiquem os 

rumos da sociedade brasileira. 

O entendimento de tornar a educação um espaço efetivo de afirmação 

de projetos e de práticas que possam colaborar com uma melhor condição de 

vida da cidade define as ações da Secretaria de Educação do Recife, na 

perspectiva de uma educação escolar com qualidade social, ancorada em 

valores éticos de solidariedade, liberdade, participação e justiça social9. Desse 

modo, os alunos são considerados sujeitos de direitos, sujeitos históricos, que 

revelam diferentes identidades instituídas nas relações com seus pares, com o 

tempo, a natureza e a sociedade em geral.  

Isto significa que a escola deve estar aberta para todos, independente 

de raça, credo ou diferentes ritmos de aprendizagem, caracterizando-se por 

espaços que desafiam as possibilidades de aprendizagem dos alunos e onde 

as estratégias do trabalho pedagógico são adequadas às necessidades de 

todos. 

Esse é o entendimento da Secretaria de Educação que permeia a 

política de Educação Especial do município, no sentido de uma escola 

inclusiva, que remete à necessidade de elaborar-se uma proposta pedagógica 

que propicie o desenvolvimento, a participação e a autonomia de todos os 

alunos. Desse modo, vêm se envidando esforços para se incluir, nessa escola, 

aqueles deficientes nas áreas: mental, de surdez, de cegueira, de baixa visão, 

física e com condutas típicas nos diversos níveis/modalidades de ensino, 

                                                
9 A respeito das ações da Secretaria de Educação do Recife ver “Proposta Pedagógica de 
Ensino do Recife: construindo competências” (versão preliminar), 2000. 
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compreendendo-se a educação especial como um processo educacional que 

assegura um conjunto de recursos e serviços educacionais, organizados para 

apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços 

educacionais comuns. 

Em 2001, por ocasião da implantação do Programa Nacional de Apoio à 

Educação de Surdos, o Departamento de Educação Especial prestava 

atendimento a 327 alunos surdos, sendo 260 em classes especiais e 67 

integrados no ensino regular. Esses alunos estavam matriculados em 19 

escolas das seis Regiões Político-Administrativas – RPAs10. Os 260 alunos em 

classes especiais eram atendidos, em 26 turmas, por 26 professores (um 

professor para cada turma), distribuídos em 04 escolas, em 04 RPAs11. Já para 

os alunos inclusos – 67, distribuídos em 15 escolas, nas 06 RPAs, o  

atendimento era efetivado através de 09 professores itinerantes12.   

Para possibilitar a participação de todos os professores, que atuavam 

com alunos surdos, na rede municipal, na formação que estava sendo 

oferecida pelo MEC/SEESP13, fez-se necessária uma articulação com a 

Secretaria de Educação Estadual, para atendimento do maior número possível 

de professores das duas redes de ensino. Essa articulação permitiu, através de 

uma gestão compartilhada, identificar professores que pertenciam às duas 

                                                
10 Por ocasião deste estudo (2004), a rede municipal de ensino do Recife contava com 269 
unidades escolares de educação infantil, ensinos fundamental e médio, 56 creches, 18 escolas 
de ensino profissionalizante e 05 núcleos profissionalizantes de informática, distribuídos nas 
seis RPAs. 
11 As classes especiais estavam assim distribuídas: 16 salas, na RPA1; 07 salas, na RPA 3;  
01, na RPA 4; e 02, na RPA6. 
12 O professor itinerante apóia a escola, e todos os segmentos, na inclusão de alunos com 
necessidades especiais. 
13 Para Pernambuco, o MEC/SEESP disponibilizou 40 vagas (duas turmas com 20 professores 
cada), ressaltando que o total de vagas era para professores da rede estadual e municipal.    
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redes e, assim, possibilitar maior flexibilidade na organização de 06 turmas, 

funcionando em dias, horários e locais diferentes. A formação foi coordenada 

por representantes das duas redes (estadual e municipal) e o funcionamento 

ocorreu em espaços (escolas) de ambas as redes, obedecendo as seguintes 

orientações administrativas das duas Secretarias de Educação (estadual e 

municipal): (1) a carga horária da formação (curso) foi concentrada em um 

único dia da semana (4horas); e (2) o professor freqüentava a formação em 

horário contrário ao do seu expediente de trabalho. 

Desse modo, foi possível garantir, no período de setembro de 2001 a 

junho de 2002, que os 3014 professores da rede municipal de ensino do Recife, 

que atuavam com alunos surdos, tivessem acesso à formação. 

Considerando esse movimento da Secretaria de Educação de Recife 

para a formação de professores que trabalham com surdos, selecionamos, 

para nossa investigação, a escola EMAH15, da rede municipal de ensino, cujos 

professores participaram, efetivamente (em número de dezessete), do 

processo de capacitação do Programa. 

Definido o campo de pesquisa, passamos, então, a selecionar os 

sujeitos que seriam os colaboradores ao longo da investigação. 

 

                                                
14 Dos 30 professores que ingressaram na formação, três desistiram nas primeiras aulas. 
15 Utilizamos EMAH como forma de não identificarmos a escola. 
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2.2 – A seleção do s sujeitos 

 Em campo, na Escola EMAH, logo nos primeiros contatos, percebemos 

a necessidade de realizar um estudo exploratório com os professores de classe 

especial, todos egressos do curso oferecido pelo Programa Nacional de Apoio 

à Educação de Surdos, o que possibilitou a construção de um perfil pessoal e 

profissional desses professores. O instrumento utilizado para o estudo 

exploratório foi um questionário – composto por questões fechadas, que 

abordavam os conteúdos: dados pessoais, histórico-ocupacional, vida extra-

escolar e histórico escolar; e questões abertas sobre a educação de surdos, 

facilidades e dificuldades enfrentadas por esses professores em suas práticas 

pedagógicas –, o qual permitiu uma aproximação da concepção de educação 

de surdos dos professores (Anexo nº 1). 

Foram entregues, ao todo, 17 (dezessete questionários), com 07 (sete) 

itens. Destes, retornaram 12 (doze) devidamente preenchidos pelas 

professoras das classes especiais. 

Assim, definimos as 12 (doze) professoras que seriam as protagonistas 

deste nosso trabalho. 

Para garantir a privacidade dos sujeitos da pesquisa, procedemos à 

codificação do material utilizado no estudo exploratório – os questionários. 

Desse modo, após observarmos os nomes das participantes, constatamos a 

coincidência do nome “Maria”. Assim, criamos doze codinomes – “as doze 

“Marias”.  
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Com as informações procedentes das questões fechadas do 

questionário aplicado, construímos o perfil pessoal e profissional das 

protagonistas da pesquisa, que apresentamos abaixo: 

 Maria Antônia, com formação em Magistério (2° grau), tem vinte e oito 

anos de exercício na rede municipal de ensino, sendo nove de trabalho com 

alunos surdos; Maria Bernadete, com pós-graduação (especialização em 

educação especial), tem doze anos de exercício na rede municipal de ensino e 

oito anos de trabalho com alunos surdos; Maria Claudia tem pós-graduação 

(especialização) em educação especial, vinte e três anos de exercício na rede, 

e nove anos de exercício com alunos surdos; Maria Dione, também, tem pós-

graduação (especialização) em educação especial, vinte e oito anos de 

atividade profissional na rede e dez anos de exercício com alunos surdos; 

Maria Eline, com graduação em psicologia, cursando especialização em 

educação especial, há 14 anos trabalhando com surdos; Maria Francisca, com 

formação em magistério (2° grau), tem dezoito anos de exercício na rede,  

sendo doze anos com alunos surdos; Maria da  Glória, professora há treze 

anos na rede, com exercício com alunos surdos, tem pós-graduação 

(especialização); Maria Helena, com pós-graduação (especialização), tem treze 

anos de atividade profissional, na rede municipal, com alunos surdos;  Maria 

Isabel tem oito anos de atividade, na rede municipal, com alunos surdos; tem  

pós-graduação (especialização); Maria Julieta é professora graduada, tem  dez  

anos de exercício no magistério com alunos surdos, embora na rede municipal 

tenha  apenas cinco anos; Maria Letícia é professora pós-graduada, atua na 

rede há treze anos e há oito, com alunos surdos. Por fim, Maria Marta é 
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graduada, tem oito anos de exercício na rede municipal e há três, trabalha com 

alunos surdos. 

 

2.3 – Os instrumentos de coleta de dados 

Buscando compreender como o Programa Nacional de Apoio à 

Educação de surdos tem-se refletido na prática pedagógica dos professores 

ouvintes, que atuam em classes especiais, em uma escola da rede municipal 

de ensino da cidade do Recife, propusemos uma análise apoiada: (1) na 

documentação do Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos; (2) na 

percepção dos atores – professores envolvidos no Programa; e (3) na prática 

pedagógica dos professores ouvintes, participantes do Programa. Com esta 

análise, pretendíamos: compreender que concepções de Educação de Surdos 

estão presentes no Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos; qual a 

concepção dos professores participantes do Programa sobre a Educação de 

Surdos; perquirir os reflexos do referido Programa na prática pedagógica dos 

professores.  Portanto, com este estudo vislumbramos identificar não apenas o 

contexto em que surge esse Programa, mas, que propostas de Educação de 

Surdos norteiam-no e de que forma ele se concretiza na prática pedagógica 

dos professores ouvintes e, ainda, se essa prática pedagógica tem se orientado 

para uma educação inclusiva dos alunos surdos. 

Dessa forma, buscando compreender a educação de surdos e a prática 

pedagógica dos professores ouvintes, utilizamos, como instrumentos de coleta 
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de dados: a) o questionário; b) a análise de documentos; c) as observações; e 

d) as entrevistas semi-estruturadas. 

 

2.3.1 – Dos questionários  

 Os questionários, com sete itens e constituídos por questões abertas e 

fechadas, foram entregues para dezessete professores da escola EMAH, com 

o objetivo de permitir uma primeira aproximação com os protagonistas da 

pesquisa. Esse instrumento de coleta nos forneceu informações preliminares 

dos sujeitos. A partir deles, foram sendo confirmados e apontados os outros 

instrumentos utilizados na coleta de dados. 

 

2.3.2 – A análise de documentos 

 A leitura e análise de documentos exigiram, em primeiro lugar, um 

levantamento de todo material referente ao Programa Nacional de Apoio à 

Educação de Surdos, bem como de correspondência da Secretaria de 

Educação Especial do Ministério da Educação e Cultura – SEESP/MEC – , 

encaminhada às Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, além de 

documentos legais, tais como: Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Base 

de Educação – LDB 9394/96, Plano Nacional de Educação, Lei de 

Acessibilidade, entre outros, uma vez que tínhamos como objetivo perceber as 

concepções  subjacentes ao Programa. 
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2.3.3 – As observações na Escola 

Considerando nosso objeto de estudo – a educação de surdos e a 

prática pedagógica dos professores ouvintes –, sentimos a necessidade de 

conhecer mais de perto a prática pedagógica dos sujeitos selecionados. Assim, 

no nosso estudo exploratório, durante o período de outubro de 2003 a julho de 

2004, freqüentamos a escola, nos três turnos (alternados nos dias da semana), 

observando e registrando todos os processos vivenciados em um diário de 

campo. As observações foram feitas nos contextos de sala de aula, nas 

reuniões pedagógicas, nas reuniões de pais, na hora de recreio, na sala dos 

professores e em momentos informais com as professoras. Na medida em que 

realizávamos as observações, procedíamos à organização dos registros no 

diário de campo, rememorando as informações. 

 

2.3.4 – Das entrevistas  

Passados, aproximadamente, quatro meses na rotina, em que 

coletávamos e analisávamos os dados, de forma preliminar, começamos a 

construir um roteiro semi-estruturado para a entrevista com os professores da 

EMAH (Anexo nº 2). 

Concordando com Minayo (2000), acreditávamos que, através da 

entrevista, era possível obter dados de duas naturezas: os dados objetivos – 

que, também, poderiam ser obtidos através de outras fontes – e os dados 

subjetivos – que estão diretamente relacionados ao indivíduo que é 
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entrevistado, suas atitudes, valores e opiniões. Assim, objetivando conhecer as 

concepções dos professores ouvintes, participantes do curso oferecido pelo 

Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos, acerca da Educação de 

Surdos, utilizamos a entrevista como um  instrumento privilegiado de coleta de 

dados. 

Apoiada em Triviños (1987), propusemos a entrevista semi-estruturada, 

que combina perguntas fechadas e abertas, para que, junto às observações, 

pudéssemos trazer novos elementos que nos ajudassem a melhor 

compreender a realidade em estudo. Ressaltamos que as perguntas 

fundamentais que constituíram a entrevista semi-estruturada não nasceram a 

priori. Elas foram resultado não só da teoria que alimenta a nossa ação de 

investigador, mas, também, de toda a informação que recolhemos, sobre o 

fenômeno social em estudo, nas observações e análise de documentos. Com 

as entrevistas, buscamos apreender o ponto de vista dos atores sociais 

previstos nos objetivos do estudo. As entrevistas, em número de nove, 

ocorreram em forma de conversa aprofundada com os professores ouvintes, 

participantes do curso oferecido pelo Programa Nacional de Apoio à Educação 

de Surdos. Salientamos que, por ocasião das entrevistas, dois dos doze 

professores que haviam participado do estudo exploratório encontravam-se em 

licença prêmio: Maria Julieta e Maria Letícia; outra professora, Maria Marta, 

alegou problemas de horário para realizar a entrevista. Entendemos a recusa 

dessa professora como uma maneira sutil de mostrar que não havia interesse 

em prosseguir na pesquisa. 
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As professoras que participaram da entrevista, além de serem 

professores ouvintes da Escola EMAH, apresentavam os seguintes requisitos: 

- haviam participado, efetivamente, do curso oferecido pelo Programa 

Nacional de Apoio à Educação de Surdos;  

- estavam atuando em classes especiais com alunos surdos, nos quatro 

Ciclos do ensino fundamental; 

- seriam possuidores de qualquer nível de formação acadêmica. 

As 09 (nove) entrevistas foram agendadas antecipadamente e realizadas 

na própria escola, no período de outubro a novembro de 2004, e gravadas, 

com a permissão de todas as entrevistadas. Na medida em que íamos 

realizando as entrevistas, imediatamente fazíamos a transcrição e digitação 

das mesmas, constituindo-se em um primeiro contato com os dados coletados. 

Nesse sentido, a coleta e a análise de dados caminharam de forma 

concomitante, o que gerou novos aspectos a serem pesquisados dentro da 

temática.  

               Considerando os objetivos traçados nesta pesquisa, construímos o 

roteiro das entrevistas em três blocos: a) um bloco de questões sobre o 

conhecimento dos professores ouvintes acerca do Programa Nacional de Apoio 

à Educação de Surdos e o significado atribuído a ele; b) um bloco de questões 

em que buscávamos apreender a concepção dos professores sobre a 

educação de surdos; c) um terceiro bloco, em que buscávamos apreender os 

reflexos do Programa na prática pedagógica dos professores ouvintes. 
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2.4 – Os procedimentos utili zados para a análise de dados 

  Para trabalhar os dados, optamos pela Análise de Conteúdo, a qual é 

definida por Bardin (1977, p.31) enquanto um  

conjunto de técnicas de análise de comunicações visando, por 
procedimentos sistemáticos, e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, obter indicadores permitindo 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção e recepção dessas mensagens. 

 

Considerando que a análise de conteúdo presta-se a tudo que é dito ou 

escrito, buscamos compreender o Programa Nacional de Apoio à Educação de 

Surdos e a prática pedagógica dos professores ouvintes,.através de um 

conjunto de técnicas, significados e significantes de natureza psicológica, 

sociológica, política e histórica, no conjunto material coletado.   

O nosso primeiro passo na análise dos dados foi proceder à leitura inicial 

de todo o material coletado, sucedida por várias outras. Dessas leituras fomos 

organizando os “corpus” de informantes: documentos do Programa Nacional de 

Apoio à Educação de Surdos; estudo exploratório, realizado na escola campo 

de estudo, e os registros das entrevistas.  

A exploração do material coletado por diferentes instrumentos permitiu a 

agregação e a classificação em categorias e subcategorias de análise. 

A partir da leitura dos documentos do Programa Nacional de Apoio à 

Educação de Surdos foram emergindo as categorias e subcategorias de 

análise: surdez, educação de surdos, formação continuada e prática 
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pedagógica. Dessa forma, fomos construindo uma matriz temática, a qual se 

encontra sistematizada no Anexo 4. 

O material construído com as entrevistas passou por diferentes etapas 

de organização. Em um primeiro momento, identificamos, nas falas dos 

sujeitos, três diferentes situações: 1) afirmativas em relação ao conteúdo 

indagado; 2) informações negativas; e 3) de neutralidade. A partir de então, 

organizamos o conteúdo das entrevistas, observando essas situações. Esse 

tratamento ajudou a evidenciar as temáticas de análise: conhecimento e 

desconhecimento dos professores acerca do programa; percepção dos seus 

objetivos; percepção da sua participação; percepção de pontos positivo e 

negativo; percepção dos reflexos na prática pedagógica, também, 

sistematizadas em uma matriz temática, visualizada no Anexo nº 5. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 – UMA POSSÍVEL LEITURA DOS DADOS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Neste capítulo apresentamos a análise dos dados coletados, através da 

leitura dos instrumentos utilizados na pesquisa: questionário do estudo 

exploratório; documentos referentes ao Programa Nacional de Apoio à 

Educação de Surdos; observações e entrevistas com os professores ouvintes, 

que atuam em classes especiais com surdos da escola EMAH. 

Essa análise inclui as concepções subjacentes ao Programa, aos 

professores ouvintes, bem como o reflexo na prática pedagógica dos 

professores. 

 

3.1 – Das concepções de educação de surdos subjacentes ao Programa e 
à prática pedagóg ica dos professores ouvintes 

 O Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos foi encaminhado 

às Secretarias de Educação de Estados e Secretarias Municipais das capitais 

brasileiras, pela Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação –

MEC/SEESP, através do Ofício Circular nº 50, em 18 de julho de 2001. Em seu 

teor, reconhece a educação de surdos como um “desafio” enfrentado no 

cotidiano escolar, dentre inúmeros outros, tendo em vista as barreiras na 

comunicação e sinalização, difíceis de serem removidas e responsáveis pelos 

problemas de evasão e fracasso escolar.  
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O Programa encaminhado às Secretarias era subdivido em três metas. A 

primeira meta, “organizar cursos de capacitação de profissionais da educação”, 

estava prevista para realizar-se no segundo semestre de 2001 e era 

subdividida em três etapas. A primeira, a ser realizada em Brasília, consistia no 

curso de instrutores16 (surdos). A segunda etapa, a ser realizada nos Estados, 

consistia no curso de língua de sinais para professores da rede pública17 e no 

curso de língua de sinais para novos instrutores. E a terceira – a ser realizada 

no INES/RJ18 –, curso de intérprete da língua de sinais para professores da 

rede pública. 

A segunda meta do Programa, “implantar o centro de apoio à 

capacitação dos profissionais e à educação de surdos”, bem como a terceira, 

“modernizar as salas de recursos para atendimento aos alunos surdos”, seriam 

desenvolvidas em médio prazo. 

Na correspondência encaminhada às Secretarias de Educação, o 

MEC/SEESP explicitava que a viabilidade do Programa estava condicionada à 

aprovação, à colaboração e à parceria das Secretarias de Educação de 

Estados e Municípios e solicitava um parecer, das Secretarias, sobre a 

proposta do Programa, até o dia 30/07/01.  

Em relação aos cursos de língua de sinais para professores da rede 

pública, o MEC/SEESP solicitava às Secretarias que 

                                                
16 Os instrutores são surdos que ministraram os cursos para os professores da rede pública. 
17 O objeto de estudo desta pesquisa é essa etapa do Programa. 
18 O Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES –, no Rio de Janeiro, foi a primeira 
escola de surdos fundada no Brasil. 
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(1) analise a possibilidade de viabilizar sua execução (sem que 
o professor precise ausentar-se da sala de aula), (2) organizar 
e coordenar o curso; além -de oferecer os serviços de apoio 
logístico. Além disso, verificar a possibilidade de estabelecer 
parcerias com a instituição de ensino superior local 
(preferencialmente Federal ou Estadual) para conseguir o 
apoio de um lingüista, pedagogo ou professor especializado na 
área da surdez e a certificação do referido curso de formação 
continuada (BRASIL, MEC/SEESP, 2000, p.04). 

 

A justificativa do Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos 

sustentava-se em cinco pontos, os quais transcrevemos a seguir: 

(1) a língua através da qual o surdo expressa e compreende 
uma mensagem com facilidade é a língua de sinais; (2) os 
surdos, embora sem titulação acadêmica para o ensino de 
língua, são proficientes na língua brasileira de sinais; (3) o 
processo educacional de pessoas surdas deve ser visto sob a 
ótica do direito de igualdade de oportunidades, expresso na 
Constituição Federal nos artigos 205, 208 e na LDB artigos 4, 
58, 59 e 60, na lei nº 10.172/01 e na lei da acessibilidade nº 
10.098/00; (4) a extrema carência de professores com 
conhecimentos sobre a Língua de Sinais e de intérprete; (5) a 
carreira dos professores, que fazem parte dos sistemas 
estaduais ou municipais de educação, prevê sua formação 
continuada, e o curso de Língua de Sinais será um fator de 
enriquecimento profissional (BRASIL, MEC/SEESP, 2001, p. 
02). 

 

Dessa forma, o MEC/SEESP visa à melhoria da educação de, 

aproximadamente, 50.000 alunos matriculados na educação básica. 

Por outro lado, no Plano de Curso da 2ª etapa19 da primeira meta 

(Capacitação de Professores das redes públicas estadual e municipal) estava 

definido: (1) o nº de professores cursistas: 1.080; (2) nº de turmas: 54 (no país 

todo);  (3) caga horária de 120 h/a; (4) dias letivos: 5 dias por semana X 2 

horas diárias; (5) período de realização: setembro a dezembro de 2001.   

                                                
19 Objeto de estudo deste trabalho. 
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Da mesma forma, os objetivos da capacitação dos professores estavam 

explicitados da seguinte maneira: 

(a) Qualificar professores em Língua de Sinais para o 
atendimento a alunos surdos incluídos no sistema regular de 
ensino ou em escolas especiais; (b) Promover a capacitação 
dos professores para o uso da Língua de sinais em sala de 
aula, para realizar adaptações curriculares e/ou 
complementação didática (BRASIL, MEC/SEESP, 2001, p. 
04). 

 

Além do documento do Programa Nacional de Apoio à Educação de 

Surdos, com os respectivos “Planos de Cursos” das três etapas da primeira 

meta, o MEC/SEESP enviou às Secretarias um outro documento, intitulado 

“Diretrizes Para a Educação de Surdos”, datado de 20/03/2001, contendo 

alguns conceitos, dentre os quais destacamos dois, por estarem intimamente 

relacionados com as categorias do estudo que realizamos: o de surdez e o de 

surdo. 

Surdez se caracteriza pela diminuição da acuidade e percepção 
auditivas  que dificulta a aquisição de linguagem oral de forma 
natural. A surdez consubstancia experiências visuais do mundo 
(MEC/SEESP, 2001, p. 01). 

Surdo é o sujeito que tem o direito e a possibilidade de 
apropriar-se da língua brasileira de sinais e da língua 
portuguesa, de modo a propiciar seu pleno desenvolvimento e 
garantir o trânsito em diferentes contextos sociais e culturais 
(BRASIL, MEC/SEESP, 2001, p.01). 

 

O Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos definia, ainda, 

que: 

a capacitação dos profissionais será realizada através de 
cursos presenciais de Língua de Sinais. As atividades serão 
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desenvolvidas através de palestras, debates, oficinas, leitura, 
trabalho individual e em grupo, estágios e relatórios, 
apresentação de vídeo A avaliação do cursista será feita pelo 
profissional ministrante do curso, sendo considerado apto quem 
cumprir satisfatoriamente as atividades propostas (BRASIL, 
MEC/SEESP, 2001, p. 05). 

 

Da mesma forma, o Plano de Curso da Capacitação de professores da 

rede pública explicitava que o conteúdo programático do curso constava  de:  

Curso básico de Língua de Sinais; embasamento teórico 
acerca da educação de surdos – Língua de Sinais e 
Interpretação; vivência prática para aprendizagem e domínio da 
Língua de Sinais. Obs: incluir, se for possível: metodologia 
aplicada na alfabetização da criança e do adulto surdo; 
atendimento ao aluno surdo e adaptação curricular 
(MEC/SEESP, 2001, p. 04).  

 

Embora no Plano de Curso não haja referência ao material de apoio à 

Capacitação dos Professores, esse se consistiu em: (a) livro e fita cassete do 

instrutor do curso; (b) livro e fita cassete do aluno (distribuídos com todos os 

cursistas durante o curso). 

Iniciamos a análise documental a partir dos documentos que determinam 

metas para a educação, buscando neles informações relacionadas à educação 

de surdos e à prática pedagógica dos professores ouvintes. Assim, no Plano 

Nacional de Educação – PNE (2001–2010), procuramos conhecer as diretrizes, 

os objetivos e as metas traçadas para a formação de professores, identificando 

a existência de políticas voltadas para a modalidade da educação especial, 

bem como os objetivos e as metas traçados para a educação especial. 
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As políticas para a formação de professores estão explicitadas na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), a qual, no Título VI, 

DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, propõe assegurar o atendimento às 

diferentes modalidades de ensino, fundamentado na “associação entre teorias 

e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço”, e no Plano Nacional 

de Educação – PNE (Lei nº 10.172/2001), da seguinte forma: 

• Destinar entre 20 e 25% da carga horária dos professores para a 

preparação de aulas, avaliações e reuniões pedagógicas. 

• Ampliar, a partir da colaboração da União, dos Estados e dos 

Municípios, os programas de formação, em serviço, que assegurem a 

todos os professores a possibilidades de adquirirem a qualificação 

mínima exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

observando as diretrizes e parâmetros curriculares. 

• Generalizar nas instituições públicas de ensino superior cursos regulares 

noturnos e cursos modulares de licenciatura plena, que facilitem o 

acesso dos docentes, em exercício, à formação nesse nível de ensino. 

• Promover, nas instituições públicas de nível superior, a oferta, na sede 

ou fora dela, de cursos de especialização, voltados para a formação de 

pessoal para as diferentes áreas de ensino e, em particular, para a 

educação especial, a gestão escolar, a formação de jovens e adultos e a 

educação infantil. 

• Ampliar a oferta de cursos de mestrado e de doutorado na área 

educacional e desenvolver a pesquisa neste campo. 
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 A Lei nº 10.172/01 (Plano Nacional de Educação) fixa diretrizes, 

objetivos e metas para os níveis de ensino e para as modalidades de ensino, 

dentre elas, a educação especial.  Dos 29 objetivos/metas para a modalidade da 

educação especial, fixados no Plano Nacional de Educação, o de nº 11 diz 

respeito ao ensino da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, e está redigido da 

seguinte forma: 

Implantar, em cinco anos, e generalizar em dez anos, o ensino 
da Língua Brasileira de Sinais para alunos surdos e, sempre 
que possível, para seus familiares e para o pessoal da unidade 
escolar, mediante um programa de formação de monitores, em 
parceria com organizações não-governamental (BRASIL,MEC 
2001, p. 61). 

 

   Prosseguimos, recorrendo à Lei nº 10098/00 (Lei da Acessibilidade), 

citada na correspondência oficial da SEESP/MEC para as Secretarias 

Estaduais e Municipais (das capitais), que acompanha o documento do 

Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos e que estabelece normas 

para a promoção da acessibilidade aos sistemas de comunicação e sinalização 

pelas pessoas com deficiência, buscando apreender as responsabilidades 

atribuídas ao poder público, no que se refere à educação inclusiva.  

 A Lei da Acessibilidade, Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 

“estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida”. Essa Lei está formulada em 10 capítulos. No Capítulo VII, dispõe 

sobre a “acessibilidade nos sistemas de comunicação e sinalização”. O Art. 18, 

do Capítulo VII, apresenta a seguinte redação:  
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O Poder Público implementará a formação de profissionais 
intérpretes de escrita braille, linguagem de sinais e de guias-
intérpretes, para facilitar qualquer tipo comunicação direta à 
pessoa  portadora de deficiência sensorial e com dificuldade de 
comunicação ( BRASIL,MEC 2004, p.136). 

 

 Em seguida, tomamos o documento do Programa Nacional de Apoio à 

Educação de Surdos, do MEC/SEESP (2001), buscando conhecer as metas, 

os objetivos, o conteúdo e a metodologia formulados no mesmo. Utilizamos, 

ainda, como fonte, o documento do MEC/SEESP “Diretrizes para a Educação 

de Surdos”, que acompanha o documento do Programa Nacional de Apoio à 

Educação de Surdos, visto que explicita conceitos fundamentais para esse 

estudo, tais, como, surdez e educação de surdo. 

Por fim, analisamos o material de apoio ao curso para os professores da 

rede pública (o livro do instrutor surdo e o livro dos cursistas, com as 

respectivas fitas cassete), objetivando conhecer os fundamentos de seleção 

dos saberes considerados essenciais na execução das tarefas atribuídas aos 

professores ouvintes, a fim de que os mesmos pudessem superar as 

dificuldades encontradas na realidade da educação dos alunos surdos, e quais 

as concepções norteiam esses fundamentos, que estariam, futuramente, 

subsidiando a prática pedagógica desses professores.  

Da leitura dos documentos do Programa Nacional de Apoio à Educação, 

privilegiamos as concepções de educação de surdos, formação continuada, 

formação de instrutores, além de alguns aspectos do conteúdo programático do 

Curso ministrado para os professores. 
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3.1.1 – Da concepção de educação de surdos 

O Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos, encaminhado às 

Secretarias de Educação de Estados e Secretarias Municipais das capitais 

brasileiras, trata o processo educacional de pessoas surdas sob a ótica do 

direito de igualdade de oportunidades, respaldado na Constituição Federal de 

1988 e na LDB 9.394/96. 

Com relação à Constituição Federal, o Programa se apóia nos artigos 

205 e 208, os quais afirmam: 

Art. 205 – A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 

Art. 208 – O dever do Estado com a educação será efetivado 
mediante a garantia de: 

I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a 
ela não tiverem acesso na idade própria; 

II – progressiva universalização do ensino médio 
gratuito; 

III – atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 
ensino; 

IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de 
zero a seis anos de idade; 

V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada 
um; 

VI – oferta de ensino noturno regular, adequado às 
condições do educando; 
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VII – atendimento ao educando, no ensino fundamental, 
através de programas suplementares de material didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

 

Já com relação aos artigos da LDB que respaldam o Programa para o 

processo educacional das pessoas surdas, este toma os Artigos 4, 58, 59 e 60, 

segundo os quais: 

Art. 4 – O dever do Estado com a educação escolar pública 
será efetivado mediante a garantia de: 

I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive 
para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; 

II – progressiva extensão da obrigatoriedade e 
gratuidade ao ensino médio; 

III – atendimento educacional especializado gratuito aos 
educandos com necessidades especiais, preferencialmente na 
rede regular de ensino; 

IV – atendimento gratuito em creches e pré-escolas às 
crianças de zero a seis anos de idade; 

V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada 
um; 

VI – oferta de ensino noturno regular, adequado às 
condições do educando; 

VII – oferta de educação regular para jovens e adultos, 
com características e modalidades adequadas às suas 
necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem 
trabalhadores as condições de acesso e permanência na 
escola; 

VIII – atendimento ao educando, no ensino fundamental 
público, por meio de programas suplementares de material 
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; 

IX – padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos 
como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de 
insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de 
ensino-aprendizagem. 
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A leitura do Art. 208 da Constituição e do Art. 4 da LDB chama nossa 

atenção para  dois aspectos: o primeiro diz respeito ao acréscimo da palavra 

“gratuito” nos itens III e IV, do Art. 4, da LDB; o segundo ponto é a alteração na 

expressão “portadores de deficiência” para “educandos com necessidades 

especiais”. Admitimos que, tanto o acréscimo da expressão “gratuito” quanto à 

alteração na nomenclatura de “portadores de deficiência” para “educando com 

necessidades especiais”, refletem o contexto sócio-histórico da discussão e 

elaboração da LDB 9.394/96 impregnado pelos ideais da Conferência Mundial 

de Educação para Todos, realizada em Jontien, e pela Declaração de 

Salamanca, na Espanha.  

A dualidade e/ou tautologia na nomenclatura dispensada ao tratamento 

da questão da deficiência também está presente nos documentos do Programa 

Nacional de Apoio à Educação de Surdos, o que sugere a convivência de 

paradigmas e abordagens diferentes quanto à concepção de educação de 

surdos no mesmo. Essa instabilidade de nomenclatura já pode ser notada no 

entendimento do conceito de educação especial definido na própria LDB, no Art 

58: “Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade 

de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, 

para educandos portadores de necessidades especiais” (BRASIL, 2001, p. 25). 

Por outro lado, na própria LDB, o Art. 59, ao definir as responsabilidades 

dos sistemas para com essa clientela, refere-se ora à deficiência, no item II, ora 

a necessidades especiais, no item I, o que reforça a convivência de diferentes 

paradigmas na mesma legislação: 
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Art. 59 – Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos 
com necessidades especiais: 

I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização específicos, para atender às suas necessidades 
(grifo nosso); 

II – terminalidade específica para aqueles que não 
puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino 
fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração 
para concluir em menor tempo o programa escolar para os 
superdotados (grifo nosso); 

III – professores com especialização adequada em nível médio 
ou superior, para atendimento especializado, bem como 
professores do ensino regular capacitados para a integração 
desses educandos nas classes comuns; 

IV – educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva 
integração na vida em sociedade, inclusive condições 
adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção 
no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos 
oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma 
habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 
psicomotora; 

V – acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais 
suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino 
regular. 

Art. 60 – Os órgãos normativos dos sistemas de ensino 
estabelecerão critérios de caracterização das instituições 
privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação 
exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e 
financeiro pelo Poder Público. 

 

 No que se refere à concepção de educação especial para pessoas 

deficientes e/ou pessoas com necessidades especiais, a LDB ora define a 

educação especial enquanto “modalidade de educação escolar oferecida na 

rede regular de ensino” (na escola) em seu Art. 58; ora admite a “oferta da 

educação especial por instituições privadas, sem fins lucrativos, e com atuação 

exclusiva em educação especial”, no Art. 60.   
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As duas concepções de educação especial, presentes na LDB, 

subsidiam o Programa Nacional de apoio à Educação de Surdos e amplia a 

concepção de surdez subjacente ao Programa, que ora se refere à surdez 

enquanto deficiência – diminuição da acuidade e percepção auditiva –, ora se 

refere à surdez enquanto direito e possibilidades do surdo. 

A forma como o Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos 

concebe o processo educacional de pessoas surdas respaldado, apenas, em 

argumentos legais, caracteriza, segundo Skliar (1998), uma abordagem sócio-

antropológica da surdez, um modelo, segundo o qual a surdez é narrada como 

uma questão de direito, de legalidade, de respeito, de autorização, de 

tolerância, etc. Nessa abordagem, a surdez e os surdos são percebidos, então, 

enquanto participantes de uma minoria lingüística, resistentes, membros de 

uma minoria cultural, identificados em uma comunidade, etc. e que se 

distinguem, dessa forma, de outros grupos sociais. 

Esse modo de conceber a surdez repercute, fortemente, no Programa 

Nacional de Apoio à Educação de Surdos, reduzindo a questão da surdez à 

questão lingüística, deixando, assim, de perceber as questões políticas e 

pedagógicas da educação de alunos surdos. 

Da mesma maneira, analisando os conceitos de surdez e de surdo, 

presentes no documento Diretrizes para a Educação dos Surdos, encaminhado 

às Secretarias de Educação junto com o Programa Nacional de Apoio à 

Educação de Surdos, identificamos a presença de elementos pertencentes às 

duas abordagens – a clínica e a sócio-antropológica – na qual a diferença do 
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outro é entendida como algo homogêneo, como se os outros vivessem a 

diferença da mesma forma: 

Surdez se caracteriza pela diminuição da acuidade e 
percepção auditivas que dificulta a aquisição de linguagem oral 
de forma natural. 

Surdo é o sujeito que tem o direito e a possibilidade de 
apropriar-se da língua brasileira de sinais e da língua 
portuguesa, de modo a propiciar seu pleno desenvolvimento e 
garantir o trânsito em diferentes contextos sociais e culturais 
(BRASIL, MEC/SEESP, 2001, p.01). 

 

 Consideramos que essa forma de conceber a surdez e o surdo no 

Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos tem, ainda, um 

rebatimento direto e desdobramentos na concepção de formação continuada 

presente no mesmo. 

 

3.1.2 – Da concepção de formação continuada 

O aumento dos programas e propostas de formação continuada vem 

sendo observado por diferentes esferas dos sistemas públicos de ensino. 

Entretanto, ainda é a política de organismos internacionais que vem definindo 

os principais aspectos das políticas nacionais de educação dos diferentes 

países, haja vista a política do Banco Mundial, que exerce na educação um 

amplo controle no conjunto de volume dos empréstimos em áreas que 
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abrangem o desenvolvimento de desigualdades, ampliando a pobreza mundial 

e aprofundando a exclusão20. 

Nesse sentido, os princípios organizacionais, políticos e sociais de 

programas e propostas de formação continuada concentram-se mais em 

questões administrativas, governamentais e econômicas, as quais 

desembocam em políticas que não integram, nas suas ações, as realidades e 

estratégias de trabalho presentes no cotidiano do professor.  

Em decorrência, a formação continuada nem sempre é vista pelos 

professores como contribuição para o processo de desenvolvimento pessoal e 

profissional, por não conseguir responder às especificidades, fundamentais 

para o exercício da prática pedagógica. 

Para Pimenta (1999, p.31), a política de formação de professores tem 

que valorizar o “desenvolvimento pessoal-profissional dos professores e das 

instituições escolares”, em vez de deixar, exclusivamente a cargo dos órgãos 

do setor educacional, o dever de garantir essa formação continuada dos 

profissionais da educação pública, uma vez que essas ações contribuem para 

que a educação se torne um espaço de busca de dimensão da unidade teórico-

prática. 

A política educacional, ao favorecer uma burocracia intermediária, 

deixando suas decisões a cargo dos administradores do ensino, deixará de 

atender as necessidades dos professores, ao formular políticas apoiadas na 

realidade social de grupos com diversidade de contexto social. Ainda a esse 

                                                
20 A discussão desenvolvida por Soares (1996) 
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respeito, Freitas afirma que são os professores, em particular, quem, em última 

instância, “mudariam ou não as práticas pedagógicas desenvolvidas na 

organização escolar, tomando decisões sobre a reforma e assimilando-a aos 

seus próprios sistemas de pensamento e ação para coloca-la ou não em 

prática” (FREITAS, 2000, p. 249). 

Com relação à proposta de formação continuada, oferecida aos 

professores da rede pública, pelo Programa Nacional de Apoio à Educação de 

Surdos, esta se centrou, sobretudo, no aprendizado da LIBRAS, sem que 

houvesse uma discussão quanto ao sujeito surdo e o seu processo educativo. 

Nesse sentido, indagamos qual a perspectiva de formação continuada presente 

no Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos? 

Logo na justificativa do Programa, encontramos ”a carreira dos 

professores, que fazem parte dos sistemas estaduais e municipais de 

educação, prevê sua formação continuada, e o curso de língua de sinais será 

um fator de enriquecimento profissional” (BRASIL, MEC/SEESP, 2001) [grifo 

nosso]. Dessa forma, o Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos 

concebe a formação continuada numa perspectiva de aquisição de informações 

e/ou competências, definindo, previamente, programas, procedimentos e 

recursos. Segundo Carvalho e Simões (1999), nesta perspectiva, a formação 

continuada é uma modalidade de formação que se caracteriza através de 

cursos, na qual as pessoas se agrupam para participar de atividades 

estruturadas, durante um período de tempo específico, para atingir objetivos e 

realizar tarefas estabelecidas inicialmente, que conduzem a nova compreensão 

e trocas na conduta profissional. Ainda, confirmamos esta perspectiva  
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explicitada em um dos objetivos do Programa: “promover a capacitação dos 

professores para o uso da língua de sinais em sala de aula, para realizar  

adaptações curriculares e/ou complementação didática” (BRASIL. 

MEC/SEESP, 2001, p. 5). 

 Diante das evidências, podemos assegurar que a concepção de 

formação, presente no Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos 

enquanto processo de atualização docente, que se dá através da aquisição de 

informações ou competências divulgadas em cursos, treinamentos, palestras, 

seminários, não tem possibilitado aos professores ouvintes a reflexão de suas 

ações pedagógicas, uma vez que, após essa formação, eles têm continuado a 

trabalhar com os alunos sem alterarem suas atividades em sala de aula. 

Pelo visto, o Programa  reduz a formação continuada a um instrumento 

para solucionar problemas da prática, distanciando-se da idéia de formação 

continuada enquanto uma prática reflexiva, vista num contexto sócio-político-

econômico-cultural mais amplo. Assim sendo, também não contempla uma 

perspectiva de formação apoiada num enfoque mais emancipatório-político e 

crítico-dialético, sugerido por autores como Castoríadis (1982), Giroux (1986), 

entre outros, que proporcione uma aproximação de uma educação inclusiva 

para os surdos. 

A concepção de formação continuada presente no Programa Nacional 

de Apoio à Educação de Surdostem reflexos, também, na formação dos 

instrutores (surdos, ministrantes do curso de LIBRAS). 
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3.1.3 – Da formação do s instrutores  

Logo em sua justificativa, o Programa Nacional de Apoio à Educação de 

Surdos refere-se à formação dos instrutores (profissionais ministrantes do 

curso de língua brasileira de sinais). O Programa considera que “os surdos, 

embora, sem titulação acadêmica para o ensino de língua, são proficientes na 

língua brasileira de sinais” (BRASIL, MEC/SEESP, 2001, p. 3). 

Nessa perspectiva, o processo de formação dos instrutores do Programa 

foi realizado, em Brasília, em um único momento, com carga horária de 40 

horas (uma semana) e, imediatamente, os instrutores retornaram aos seus 

respectivos estados para iniciarem a formação dos professores. Os instrutores 

são todos surdos, com diferentes níveis de formação acadêmica. 

Reconhecemos a proficiência dos surdos no uso da língua brasileira de 

sinais, entretanto, parece-nos que tal proficiência não pode ser generalizada 

para ensinar a língua brasileira de sinais. Além disso, considerando a realidade 

da formação dos instrutores do Programa, ficou evidente a concepção de 

formação enquanto aquisição de informação e/ou competência, presente no 

Programa. 

 A questão do aligeiramento da formação dos instrutores foi, ainda, 

destacada pelas professoras ouvintes enquanto um dos fatores que 

comprometeu a qualidade do Programa, juntamente com a questão da infra-

estrutura do curso (salas de aula inadequadas, com  acomodações precárias: 

cadeiras desconfortáveis, luminosidade excessiva,  barulho, etc). A fala de uma 

das “Marias“ sobre alguns dos aspectos desinteressantes do Programa 
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Nacional de Apoio à Educação de Surdos revela como a formação dos 

instrutores, reduzida a um único momento (uma semana), foi sentida pelos 

cursistas: 

“a não formação dos professores de LIBRAS (instrutor)” (MARIA 

ELIANE). 

A observação de Maria Eliane denuncia a concepção de formação que 

subsidia o Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos. 

 

3.1.4 – Do conteúdo p rogramático do curso 

Continuando nossas leituras nos documentos apresentados pelo 

Programa às Secretarias, procuramos analisar o conteúdo programático do 

curso de formação de professores, com o objetivo de identificar a concepção 

de educação de surdos, presente no mesmo. Esse documento consiste de: 

curso básico de Língua de Sinais; embasamento teórico acerca 
da educação de surdos – Língua de Sinais e Interpretação; 
vivência prática para aprendizagem e domínio da Língua de 
Sinais. Obs: incluir, se for possível: metodologia aplicada na 
alfabetização da criança e do adulto surdo; atendimento ao 
aluno surdo e adaptação curricular (BRASIL, MEC/SEESP, 
2001, p. 14). 

 

Concretamente, através das falas dos professores, constatamos, na 

realidade estudada, que o conteúdo do curso se resumiu, apenas, ao curso 

básico de língua de sinais, com 120 horas, distribuídas em um dia semanal, 

conforme evidencia uma das Marias: 
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“... foi só um curso de LIBRAS. Agora, deveria ter sido, assim, como 

eu disse antes, né?… ter sido mais... Os profissionais que 

trabalham, mesmo, em sala de aula deveriam se encontrar e dali 

debater. Eu acho que faltou alguma coisa. Sei lá… uma 

metodologia” (MARIA ANTÔNIA).  

 A análise documental, juntamente com a fala das entrevistadas, 

evidencia que o Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos não se 

organizou a partir dos contextos educativos e das necessidades dos sujeitos  

(professores ouvintes e alunos surdos) aos quais se destina, reduzindo a  

aprendizagem dos professores ouvintes a um único saber – a língua de sinais –, 

deixando, assim, de considerar outros saberes necessários à formação desses 

professores. Isto significa dizer que o Programa reduziu a formação continuada 

à aquisição de informações e/ou competências, o que, para Carvalho e Simões 

(1999), significa, apenas, um processo de atualização docente. 

 Autores, como Giroux e Maclaren (1994), destacam que a formação 

continuada deve incentivar a apropriação dos saberes, pelos professores, rumo 

à autonomia e levar a uma prática crítico-reflexiva, abrangendo a vida cotidiana 

da escola e os saberes derivados da experiência docente. Nesse sentido, não 

basta uma maneira segura de ensinar o conhecimento de novas teorias no 

campo das ciências: o professor precisa cultivar atitudes de reflexão sobre a 

sua prática, em suas múltiplas determinações. 

 A leitura dos documentos do Programa Nacional de Apoio à Educação 

de surdos e a fala das professoras a respeito da formação continuada 
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evidenciam uma organização do conteúdo do curso sem a participação dos 

sujeitos e de suas necessidades. 

 Não podemos desconsiderar o desdobramento da seleção (escolha) dos 

conteúdos na visão dos professores sobre a formação continuada. Essa 

maneira de proceder à seleção, sem a participação dos sujeitos, impede que 

eles percebam a contribuição da formação continuada em seu desenvolvimento 

pessoal e profissional, o que significa admitir que o processo formativo deve 

propor situações que possibilitem a troca de saberes entre os professores, 

através de projetos e da reflexão conjunta. Neste sentido, a pesquisa 

etnográfica crítica e a pesquisa-ação são apontadas como estratégias para o 

estudo e para a compreensão da prática docente. 

 Em síntese, das leituras e análises feitas nos documentos do Programa 

Nacional de Apoio à Educação de Surdos evidenciamos: 1) a concepção de 

educação de surdos concebida numa perspectiva sócio-antropológica, que  

reduz a questão da educação de surdos unicamente à questão da língua, 

desconsiderando outras dimensões da questão, tais, como a política e a 

pedagógica; 2) a formação continuada, reduzida a processo de atualização 

docente, sem permitir a  troca de saberes entre os docentes, nem cultivar 

atitudes de reflexão sobre a prática  pedagógica; 3) o conteúdo programático 

do curso de formação dos professores, reduzido a 120h de LIBRAS, em 

detrimento de uma concepção de educação de surdos, enfrentada na 

perspectiva da interculturalidade, de uma  concepção de formação continuada 

enquanto reflexão da prática, e de uma aproximação de uma educação 

inclusiva para os surdos. 
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3.2 – Das concepções dos professores ouvintes 

 Feitas as análises dos documentos do Programa Nacional de Apoio à 

Educação de Surdos e extraídas as concepções de educação de surdos, de 

formação continuada, bem como do conteúdo programático do curso oferecido 

aos professores ouvintes de alunos surdos, passamos a tratar  das concepções 

das professoras sujeitos da pesquisa.  

    No que diz respeito às concepções das professoras ouvintes, focamos 

a análise nos seguintes pontos: as concepções das professoras sobre a 

educação de surdos, o conhecimento das professoras acerca do Programa 

Nacional de Apoio à Educação de Surdos, buscando, a partir daí, compreender 

quais os reflexos do Programa na prática pedagógica das professoras que 

participaram do Programa. 

 

3.2.1 – Percepção da educação de surdos 

   Ao analisar a concepção de educação de surdos das professoras 

ouvintes, pretendíamos identificar a concepção, sobre a educação de surdos, 

das professoras ouvintes que participaram do Programa Nacional de Apoio à 

Educação de Surdos, estabelecendo uma relação com a concepção de 

educação de surdos subjacente ao mesmo, o que significa dizer que 

buscávamos pontos de aproximação e de distanciamento entre as concepções 

do Programa e as concepções das professoras. 
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Observamos nas falas das professoras, que elas estão marcadas e 

carregadas pela abordagem sócio-antropológica da surdez e do surdo, 

revelando uma preocupação, principalmente, com a questão lingüística, 

reduzindo, assim, o processo de educação do surdo a um único aspecto, a 

especificidade da língua. Podemos confirmar essa tendência na fala da 

professora ouvinte Maria da Glória, que diz: 

“toda especificidade da educação de surdos gira em torno da língua” 

(MARIA DA GLÓRIA).  

E, também, na fala de Maria Francisca, quando afirma: 

“Toda especificidade da educação de surdos gira em torno da 

língua. É a preocupação, o tempo todo, do professor de surdos; é 

comparar a língua portuguesa com uma outra língua. A língua de 

sinais e de ouvintes, não. Eu não vejo essa preocupação” (MARIA 

FRANCISCA). 

      Na fala das professoras ouvintes sobre educação de surdos, identificamos 

não apenas a presença de elementos característicos da abordagem sócio-

antropológica, mas, também a total ausência de elementos característicos da 

abordagem pós-colonial que, como afirma Skliar (2000), é uma abordagem que 

não só retira o tema da surdez e seus sujeitos do campo clínico/audiológico, 

como também, e principalmente, preocupa-se com aspectos de construção 

política, social, cultural, histórica e mitológica. 
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 As professoras explicitam, ainda, que estão, na ação pedagógica, 

operando com o conceito de diversidade cultural; o discurso do modelo 

antropológico, que pede “respeito”, “tolerância” e “reconhecimento” dos surdos, 

de sua língua, cultura, e comunidade, remetendo as dificuldades presentes no 

trabalho com os alunos em sala de aula: 

“… com o surdo eu tenho que fazer diferente” (MARIA BETÂNIA).  

“… eu acho que é diferente” (MARIA CLAUDIA ). 

“… a gente não tem estratégias para trabalhar com surdos” (MARIA 

FRANCISCA). 

A fala de outra “Maria“ reforça a presença da abordagem sócio-

antropológica da surdez e seus desdobramentos na educação de surdos: 

”… Olhe! Com os surdos… eles são priorizados, porque a escola 

tem os professores, quase em sua maioria, bilíngües. Isso favorece 

muito ao trabalho deles, mas não é tudo, porque ser bilíngüe não é 

tudo” (MARIA FRANCISCA). 

Pelo visto, a concepção de educação de surdos, presente nas falas das 

professoras entrevistadas, está fortemente marcada pela abordagem sócio-

antropológica da surdez, o que nos leva a supor a existência de uma 

aproximação das professoras, sujeitos da pesquisa, com o Programa Nacional 

de Apoio à Educação de Surdos e um distanciamento das questões da 

educação de surdos sob o enfoque da interculturalidade, entendida enquanto 

uma construção que desafia a reflexão e a prática pedagógica. 
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3.2.2 – Conhecimento do Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos 

Diante de uma realidade educacional onde políticas são criadas sem que 

haja uma discussão com a comunidade escolar, levando, muitas vezes, à 

reprodução de práticas pedagógicas pouco significativas, consideramos 

importante para o nosso estudo analisar que tipo de conhecimento as 

professoras ouvintes tinham do Programa Nacional de Apoio à Educação de 

Surdos e se o mesmo provocou nelas uma ação reflexiva sobre as suas 

práticas com a educação dos surdos. 

Conforme revelam os dados, as professoras ouvintes expressam um 

desconhecimento a respeito do Programa, conforme está evidenciado nas falas 

a seguir: 

“Não recordo nada sobre ele” (MARIA ELIANE). 

“Eu não ouvi falar no Programa” (MARIA FRANCISCA). 

“Muito pouco. Não foi discutido nas escolas; não teve tempo; não 

teve oportunidade” (MARIA ANTÔNIA). 

“Não sei nada; não lembro nada… Eu não lembro” (MARIA 

HELENA). 

 Tal situação é reforçada, ainda, no que elas expressam sobre a  

finalidade do Programa, bem como na avaliação que fazem da sua  

participação. Segundo as professoras, o objetivo do Programa Nacional de 

Apoio à Educação de Surdos é: 
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“Por conta da inclusão, voltado à inclusão dos surdos” (MARIA 

DIONE). 

“A ênfase é integrar” (MARIA DA GLÓRIA). 

“Divulgar a língua de sinais e adquirir mais falantes” (MARIA 

BERNADETE). 

“Formação de professor” (MARIA FRANCISCA). 

Quanto à participação no Programa, as professoras afirmam: 

“Se participei, não sabia; talvez, até o curso que a gente fez…” 

(MARIA DIONE). 

“… devo ter participado indiretamente” (MARIA ISABEL). 

“… foi mínima, individualizada; não participei” (MARIA CLAUDIA). 

“… fazendo um módulo do curso” (MARIA BERNADETE). 

“Participei do curso de linguagem de sinais” (MARIA HELENA). 

  O fato de as professoras evidenciarem uma percepção fragmentada do 

Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos, reduzida, unicamente, a 

um aspecto, “o curso de LIBRAS”, nos leva a crer que o próprio Programa não 

tenha apresentado as suas propostas de forma clara e significativa para as  

envolvidas.  
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  Além disso, nossas “Marias” chamam a atenção para os aspectos 

desinteressantes do curso oferecido pelo Programa, tais, como: 

“A metodologia” (MARIA ANTÔNIA). 

“A organização do horário” (MARIA ELIANE). 

“A não formação dos instrutores” (MARIA FRANCISCA) 

“O local de realização, as cadeiras e o barulho” (MARIA ISABEL). 

  Frente ao desconhecimento das professoras a respeito do Programa, 

bem como de seus objetivos e da sua participação, passamos a analisar em 

suas falas o nível de articulação do Programa com a sua prática pedagógica. 

   

3.2.3 – Reflexos do Programa na prática pedagóg ica 

  Diante das concepções de educação de surdos, presentes nas falas das 

professoras ouvintes, do nível de conhecimento demonstrado sobre o 

Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos, buscamos, ainda, com a 

análise das falas das “Marias”, compreender como as professoras ouvintes 

articulam o Programa “o curso de LIBRAS” à sua prática pedagógica, conforme 

elas percebem-no.  

  Nas falas das professoras, identificamos uma diversidade de significados 

atribuídos ao Programa. Algumas delas expressam os reflexos da seguinte 

forma: 
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“… o uso da língua em contexto” (MARIA ELIANE). 

“… facilitou a minha comunicação” (MARIA DA GLÓRIA) 

“… aumentou o meu conhecimento” (MARIA FRANCISCA). 

  Já outras “Marias”, professoras, não identificam com clareza os reflexos 

em sua prática pedagógica. Elas afirmam: 

“… Muda alguma coisa, outras não” (MARIA ANTÔNIA). 

“Eu mudei, mas não totalmente” (MARIA BERNADETE). 

“Minha prática já está, também, incluindo esse processo de inclusão” 

(MARIA DIONE). 

   Uma das professoras, Maria Claudia, foi categórica ao afirmar: 

“Eu acredito que não”. 

Apesar da diversidade de significados atribuídos pelas professoras ao 

Programa, não identificamos nenhuma referência a intervenções didáticas mais 

pertinentes, de modo a responder, de forma mais efetiva, às demandas 

concretas das situações de trabalho. 

 Nesse sentido, para alcançar os objetivos do trabalho pedagógico, a 

professora Maria Antônia afirma que: 

“Eu procuro sempre me nortear pelo ouvinte com a diferença da 

língua. Mas, tem coisa que você vai ensinar como pro ouvinte e não 
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funciona. A maneira como você vai ensinar é diferente. Observo que 

a gente não tem uma sala de aula só com o surdo; normalmente tem 

outro comprometimento. Eu acho que aí é onde, é… talvez, demore 

mais a eles aprenderem conhecimento; a eles aprenderem alguma 

coisa” (MARIA ANTÔNIA). 

 Em sua fala, Maria Antônia revelou seu modo de situar-se diante das 

relações entre educação, escola e cultura. Candau (1995) sugere algumas 

posturas dos profissionais da educação que expressam o seu modo de 

situarem-se diante das relações entre educação, escola e cultura(s): a) acrítica 

(sem consciência clara); b) transcultural (escola transmissora de conhecimento 

historicamente produzidos e socialmente reconhecidos); assimilacionista 

(integração de todas as culturas à hegemônica); radical (universos culturais 

com escolas diferenciadas/específicas) e intercultural (hipótese intercultural 

percebida como global e genérica). A professora Maria Antônia explicitou uma 

relação de justaposição entre a cultura ouvinte e a cultura surda. A forma de 

proceder dessa professora nos permite perceber o tratamento dado à 

diversidade cultural em sua sala de aula, ainda distante de uma perspectiva 

intercultural que questiona a globalidade da dinâmica escolar. 

 Já Maria Dione relatou a dificuldade presente em seu trabalho com os 

surdos, da seguinte maneira: 

“Veja, o grupo inicial, que eu acho mais complicado, porque eles 

vêm com muita influência dos pais, que são ouvintes, eles não vêm 

com a língua estruturada. Eles não têm a compreensão do que é 
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essa surdez, do que essa surdez limitou o acesso a alguma… a 

várias informações. Então, é um grupo mais delicado. Então, o 

trabalho se detém. Ele se detém muito com o quê fazer, com o quê 

ele compreenda, através do visual; alguma coisa que a gente passar 

e, simultaneamente, a gente ir introduzindo a LIBRAS, para ele ter a 

compreensão do que a gente quer produzir. Então, a gente, também, 

começa a lançar mão dos recursos visuais. Os trabalhos voltados 

mais para as questões informativas, como é a geografia, história, 

ciências. E a gente lança mão do visual, da dramatização, da 

pesquisa e da... E quando se trata do português, aí a gente vai 

introduzindo como uma segunda língua, e eles vão, né, absorvendo 

alguma coisa do português na estrutura de uma segunda língua, 

uma língua estrangeira. Esse é o grupo que a gente considera mais 

delicado, porque os outros já têm LIBRAS e a gente vai trabalhar em 

cima do pensamento deles” (MARIA DIONE). 

Os dois relatos do trabalho pedagógico das duas “Marias” estão 

marcados por uma relação de justaposição entre as duas culturas presentes na 

realidade (cultura-ouvinte e cultura-surda).  As duas falas tomam como 

referência o trabalho com alunos-ouvintes. Assim, embora a realidade que se 

apresenta é uma realidade de diversidade cultural, ela ainda está distante de 

uma realidade de interculturalidade, como sugere Freire (1992), ou seja, a 

interculturalidade não é algo natural e espontâneo. É uma criação histórica que 

implica decisão, vontade política, mobilização; que demanda uma prática 

educativa coerente com esses objetivos. 
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  Além dessas revelações de Maria Antônia e Maria Dione sobre o 

trabalho pedagógico, em outro relato da professora Maria Francisca sobre 

trabalho pedagógico, ela, ainda, revelou um grau de angústia com o mesmo: 

“É o tempo todo de investigação de… de não satisfação com os 

resultados. A prática tem sido meio… um pouco frustrante, porque a 

sensação é que caminha um pouco e não… não… E, aí, tem que 

fazer de outra forma. Então, um pouco frustrante e, ainda, não sei 

qual o caminho certo. Então, é nesse sentido. É, né? Ainda não sei 

bem o caminho certo. Então, a sensação é que a gente pára e volta, 

pára e volta e procura caminhos diferentes. Então, é um pouco 

frustrante. E frustrante com os resultados, também” (MARIA 

FRANCISCA). 

  Entretanto, na fala de Maria Bernadete, ela revelou as suas 

dificuldades no trabalho pedagógico e apontou alguns caminhos para a 

superação, quando afirmou: 

“Eu queria dizer o seguinte: que realmente a gente precisa de mais 

estudo, entendeu?; mais pesquisa, entendeu? E que eu estaria 

aberta ao estudo e à pesquisa” (MARIA BERNADETE). 

 Das leituras e análises das falas das Marias, sistematizamos: 1) a 

concepção de educação de surdos das professoras ouvintes, as quais 

revelaram uma aproximação da abordagem sócio-antropológica; 2) o 

conhecimento das professoras a respeito do Programa Nacional de Apoio à 

Educação de Surdos, que expressaram um desconhecimento do mesmo, de 
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seus objetivos e de sua participação; 3) os reflexos do Programa na prática 

pedagógica das professoras ouvintes que, apesar dos diferentes significados 

atribuídos pelas professoras ao Programa, não foi possível identificarmos 

nenhuma referência a intervenções didáticas mais pertinentes, de modo a 

responder às demandas concretas das situações de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreender como o Programa Nacional de Apoio à Educação de 

Surdos tem se refletido na prática pedagógica dos professores ouvintes, 

buscando identificar que concepção de educação de surdos tem subsidiado 

tanto o Programa como a própria ação docente, constituiu-se no principal 

objetivo desta investigação, uma vez que escolhemos como objeto de estudo a 

educação de surdos e a prática pedagógica dos professores ouvintes. 

Para atingir o objetivo proposto, elaboramos algumas outras questões 

que nos possibilitaram uma leitura aproximada do objeto de estudo: a 

educação de surdos e a prática pedagógica dos professores ouvintes. 

Assim, optamos pela análise documental do Programa Nacional de 

Apoio à Educação de Surdos enquanto estratégia metodológica, através da 

qual foi possível evidenciar: 1) as concepções de educação de surdos 

subjacentes ao Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos; 2) a 

concepção de formação continuada, presente em sua proposta de curso para 

professores ouvintes e para instrutores (profissionais surdos, ministrantes dos 

cursos de LIBRAS para os professores); e, ainda, 3) a organização do 

conteúdo do curso dos professores. 
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Outra opção metodológica foi analisar, através de entrevistas semi-

estruturadas, as narrativas das professoras ouvintes que participaram 

efetivamente do Programa, buscando identificar as suas concepções de 

educação de surdos e como elas articulam o Programa à sua prática 

pedagógica. 

Através das narrativas, pudemos perceber que as professoras 

acompanhadas neste estudo diferem em relação ao tempo de experiências 

profissionais e à qualificação, constituindo-se, assim, um grupo sócio-

profissional heterogêneo, mas que vivenciaram um mesmo curso de formação 

continuada, oferecido pelo Programa aqui analisado nesta pesquisa. Embora 

as professoras constituam um grupo sócio-profissional heterogêneo, suas 

narrativas assemelham-se no que se refere ao sentido que atribuem à 

educação de surdos e à prática pedagógica, o que significa reconhecer que 

existe uma representação social da educação de surdos nas professoras 

pesquisadas, muito embora ancorada em visões colonial e antropológica. 

Por outro lado, a análise das narrativas evidenciou, ainda, que o 

conhecimento das professoras da Escola EMAH sobre o Programa Nacional de 

Apoio à Educação de Surdos, enquanto um programa de formação continuada, 

é fragmentado, reducionista, limitando-se, unicamente, ao curso de língua de 

sinais, o que nos faz acreditar que o Programa, ao restringir o “apoio” no 

processo de formação dos professores ouvintes apenas ao curso de LIBRAS, 

não foi suficientemente significativo para uma aproximação de uma educação 

inclusiva para os surdos. 
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Do Programa, ou do “curso”, conforme as professoras percebem, foram 

as condições estruturais de realização (espaço físico, acomodações, horários, 

etc)  apontadas como  fator de comprometimento dos resultados esperados. 

Elas acrescentam, ainda, a questão da formação e desempenho dos 

instrutores do curso (surdos que ministraram as aulas para os professores 

ouvintes), entretanto,  não percebem as concepções de formação continuada e 

de educação de surdos subjacentes ao Programa, enquanto fatores de 

comprometimento dos resultados esperados. 

 Em suas falas, algumas professoras investigadas reconhecem a 

formação continuada como estratégia de superação das dificuldades e o seu 

papel na contribuição da melhoria do seu desempenho profissional, ao 

explicitarem a necessidade de continuidade do curso de Língua Brasileira de 

Sinais – LIBRAS, de reciclagem, de estratégias de trabalho com o surdo e de 

informação. Assim, a disponibilidade dessas professoras para outras 

oportunidades de estudo e pesquisa pode significar um interesse não só na 

aprendizagem dos alunos, mas na busca de melhoria da sua formação.  

 Consideramos, ainda, que é necessário discutir sobre a formulação de 

uma proposta de formação continuada – um programa, tal como este em foco 

no nosso estudo, que produza avanços mais substanciais e contemple a 

formação permanente de professores ouvintes que trabalham com alunos 

surdos. Sem desconsiderar a condição adversa que permeia a educação de 

surdos, a especificidade da língua gestual e visual – LIBRAS, confirmamos que 

a discussão não pode ser reduzida a tal aspecto. Insistimos nas questões 

políticas e pedagógicas da educação de surdos, discutidas no conjunto da 
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educação de qualidade para todos. Nesse sentido, tal proposta de formação 

precisaria levar em consideração a experiência de escolarização dos adultos 

surdos, bem como a ação pedagógica dos professores ouvintes.  

Enfim, este trabalho evidenciou a necessidade de continuarmos 

aprofundando as questões relativas à educação dos surdos, uma vez que, 

historicamente, ela vem sendo discutida apenas à luz das filosofias 

educacionais: o oralismo e o bilingüismo.. 
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ANEXO Nº 1 

 

ESTUDO EXPLORATÓRIO 

Nome do Professor: ------------------------------------------------------------------------------ 

Formação: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tempo de trabalho como professora na rede municipal -------------------------------- 

Tempo de trabalho com aluno surdo ---------------------------------------------------------  

Como vê o trabalho com o aluno surdo? ---------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O que contribui em seu trabalho em sala de aula? ---------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O que não contribui em seu trabalho em sala de aula? ---------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ANEXO Nº 2 

Roteiro da entrevista: 

1. Em 2001, o MEC/SEESP, em parceria com as Secretarias Estaduais e 

Municipais de Educação, implantou o Programa Nacional de Apoio à 

Educação de Surdos: 

• O que você sabe a respeito do Programa Nacional de Apoio à 

Educação de Surdos? 

• Qual era o objetivo do Programa?  

• Como você participou do Programa? 

• Que aspectos (elementos, pontos) interessantes do Programa 

você salientaria? 

• E aspectos (elementos, pontos) desinteressantes do Programa, 

você identifica algum?  Qual? 

• Para você, o Programa teve algum reflexo na sua prática 

pedagógica de professor? Qual ou quais? 

• E para seus alunos, que reflexos você identifica? 

• Como você avalia o Programa Nacional de Apoio à Educação de 

Surdos na prática pedagógica dos professores de surdos dessa 

escola? 

• O que você recomendaria ao Programa Nacional de Apoio à 

Educação de Surdos? 

• O que é educação de surdos, para você? 

• Você trabalha na escola apenas com alunos surdos? 
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• Como você percebe a educação de surdos e a educação de 

jovens que não são surdos? 

• Como tem sentido a sua prática pedagógica com a educação de 

surdos? 
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ANEXO Nº3 

Perfil pessoal e profissional dos professores. 

 
Sexo 

 
Formação 

 
 

Professores 

M F M G PG 

 
Tempo no 

Magistério (na 
rede 

municipal) 

 
Tempo no 
Magistério 

com Surdos 

Mª Antonia  X X   28 09 

Mª Bernadete  X   X 12 08 

Mª Claudia  X   X 23 09 

Mª Dione  X   X 28 10 

Mª Eliane  X   X 07 10 

Mª Francisca  X X   18 12 

Mª da Glória  X   X 13 13 

Mª Helena  X   X 07 07 

Mª Isabel  X  X  08 08 

Mª Julieta  X  X  05 10 

Mª Letícia  X   X 13 08 

Mª Marta  X  X  08 03 

 
Legenda: M – Magistério 2º grau; G – Graduação; PG – Pós-Graduação. 
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ANEXO Nº 4 

Matriz de Análise dos Documentos do Programa 

Temáticas Categorias Subcategorias 
 
 
 

Abordagem Clínica 

Deficiência. 
Doença.  
Privação.  

Falta. 
Ausência da fala.  

Incapacidade.  
Indesejável.  

Especial.  
Reabilitação. 
Indesejável. 

 
 
 
 
 

Abordagem Sócio-
antropológica 

Direito. 
Pluralidade.  
Legalização.  

Respeito.  
Tolerância.  

Reconhecimento.  
Autorização.  
Permissão.  

Diversidade cultural. 
Incompleto.  

Identidade surda.  
Cultura surda.   

Comunidade surda.  
Minoria lingüística.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SURDEZ 
 
 

 
 

Abordagem política 

Diferença.  
Irredutível.  
Inalterável.  

Epistemologia.  
Experiência visual.  
Diferença política 

 
 
 

Paradigma da exclusão 

Deficiente auditivo.  
Portador de deficiência.  

Dificuldade na 
comunicação.  

Privação sensorial.  
Ausência de linguagem.  

Ausência de língua.  
Mudo.  

Mudinho.  

. 
 
 
 
 

B 

 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO DE 
SURDO 

Paradigma da integração Silêncio.  
Minoria. 
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Paradigma de inclusão 

Diferente. 
Visual.  

Político.  
 
 
 
 
 

Aquisição de informação 

Reciclagem.   
Treinamento.  
Qualificação.  

Aperfeiçoamento.  
Atualização.  

Curso.  
Capacitação.  

Especialização.  
Promoção.  
Inovação.  
Mudança.  

 
Prática reflexiva 

Teoria e prática.  
Ação-reflexão-ação.  
Reflexão da prática.  

 
 
 
 
 
 
 

C 

 
 
 
 
 
 
 

FORMAÇÃO 
CONTINUADA 

 
Além da prática reflexiva 

Desenvolvimento pessoal 
e profissional. 
Investigação.  
Pesquisação.  

 

Pluriculturalismo 

Diversidade cultural. 
Justaposição. 
Dominação. 
Submissão. 

 
 

D 

 
 

PRÁTICA 
PEDAGÓGICA 

 
Interculturalismo 

Criação histórica. 
Posicionamento. 

ideológico-político 
epistemológico. 
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ANEXO Nº 5 

MATRIZ (Material das entrevistas) 

Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos; Educação de Surdos e 

Prática Pedagógica 

TEMÁTICA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 
 
 
 
 

Conhecimento 

Criaram o projeto. 
Oferecimento de língua 
de sinais. 
Distribuição de fita de 
vídeo. 
Organização de curso de 
língua de sinais no Brasil. 
Realização de curso de 
língua de sinais no Brasil. 

 
 
 
 
 

Compreensão do 
Programa Nacional de 
Apoio à Educação de  

Surdos 
 
 
 

Desconhecimento 

Sei muito pouco. 
Falta de discussão nas 
escolas. 
Falta de tempo. 
Falta de oportunidade. 
Não sei nada. 
Não recordo nada. 

Inclusão Integrar os surdos. 
Incluir os surdos. 

 

Divulgação 

Divulgar a língua de 
sinais. 
Adquirir mais falantes de 
língua. 

 
 
 
 

Objetivo do Programa 

 
Formação 

Formar o professor. 
Ensinar língua de sinais 
ao professor. 

 
 

Participação no 
Programa 

 
 

Curso 

Fazer o curso de língua 
de sinais. 
Fazer um módulo do 
curso. 
Fazer o curso de 
formação em LIBRAS. 

 
Aspectos interessantes 

do Programa 

 

Curso 

Curso de LIBRAS. 
Curso de sinais. 
Questão do livro de 
LIBRAS. 
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Curso 

Metodologia. 
Organização (horários). 
Local (acomodações, 

cadeiras). 

 
Aspectos 

desinteressantes do 
Programa 

Professor Formação do professor 
(instrutor surdo). 

 
 
 

Professor 

Mudanças: muda alguma 
coisa, outras não; 

Libras em contexto. 
Conhecimento: aumentou 
meu conhecimento. 
Comunicação: facilitou a 

comunicação. 

 
 
 
 

Reflexos do Programa 
na prática pedagógica 

 

Aluno 

Ensino: a gente passa 
melhor para eles; 

Ênfase na língua de 
sinais. 

Continuidade Continuidade do curso de 
língua de sinais. 

 
 

Recomendações ao 
Programa 

 
 

Informação 

Mais informação; 
estratégias de trabalho 

com o aluno surdo. 
Reciclagem para o 

professor. 
 

Percepção da educação 
de surdos e da 

educação de ouvintes 

 
 

Diversidade 

Questão da língua. 
Fazer diferente. 

Especificidade da língua. 
Estratégias de trabalho 

(ausência) 
Apoio (ausência) 

 
 
 

Justaposição 

Complicada; delicada; 
cheia de dúvidas; a cada 
dia diferente; meio 
frustrante; caminha 
pouco; procurando 
novidades; tento fazer o 
possível; pára e volta, 
pára e volta. 

 
 
 
 
 

Prática pedagógica 

 
Dominação e 

subalternidades 

Em cima de texto, 
passando em sinais; o 
objetivo é que ele 
produza. 

 

 

 


