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Não é a surdez que define o destino das pessoas, 

mas o resultado do olhar da sociedade sobre a 

surdez.                                                    Vygotsky                                          



RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo discutir a opinião dos alunos surdos 

inseridos no Ensino Médio da Escola Estadual Ione Lewick Cunha Melo e a sua 

visão quanto ao trabalho realizado pelos seus professores, utilizando estudo de 

casos através de referenciais bibliográficos e descritivos, como método para 

investigação da educação que integra alunos surdos. A discussão refere-se ao 

processo de inclusão/integração, destacando as experiências vivenciadas pelos 

alunos neste processo, procurando discutir recentes pesquisas que abordam o 

assunto, bem como referenciar a contribuição de educadores envolvidos com os 

mesmos. A escola se constitui num espaço de luta, que explicita suas perspectivas 

de compreensão e sua relação com a sociedade e com a cultura, tende a criar 

condições teóricas para refinar o conceito de inclusão educacional.  A proposta do 

presente trabalho é analisar alguns aspectos referentes às políticas públicas de 

inclusão especificamente dos surdos. Essa discussão é construída essencialmente a 

partir do resgate de muitas vivencias desses alunos. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to discuss the views of deaf students entered high school in the 
State School Ione Lewicki Cunha Melo and his vision for the work performed by their 
teachers, using case studies through bibliographic references as a method of 
education research that integrate deaf students. The discussion refers to the process 
of inclusion / integration, highlighting the experiences of the students in this process, 
seeking to discuss recent research about the subject, and cite the contribution of 
educators involved with them. The school is a place of struggle, which explains their 
perspectives and understanding of its relationship with society and culture, tends to 
create conditions to refine the theoretical concept of educational inclusion. The 
purpose of this paper is to analyze some aspects of public policy specifically for the 
inclusion of the deaf. This discussion is built primarily from the redemption of many 
experiences of these students. 
 
 
 
Keywords: inclusion; deaf students; integration. 
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INTRODUÇÃO 

 

A escola pública é um direito de todos não apenas porque é garantida em lei, 

mas, principalmente por acreditar no princípio de que todos podem aprender desde 

que seja respeitado seu tempo e valorizado o seu potencial. 

 A educação é direito de todos, só que este direito quando se trata de inclusão, 

passa a ser direito de poucos. O mais importante na educação inclusiva não é 

garantir o acesso à escola, mas sim garantir a permanência nela de todas as 

pessoas com necessidades educacionais especiais. Para que realmente aconteça a 

inclusão, a escola deve reconhecer e atender as diferenças individuais, respeitando 

as necessidades de cada um. A deficiência não deve ser o foco, mas sim a 

valorização das potencialidades, a diferença e possibilidades de êxito dos alunos no 

processo de ensino aprendizagem. 

Diante dessas questões, este artigo apresenta o seguinte problema: Como 

está o processo de inclusão no ensino regular de alunos surdos? Para responder 

esta questão, desenvolveu-se um estudo na Escola Estadual Ione Lewick Cunha 

Melo da rede pública regular de ensino da cidade de Teófilo Otoni-MG, onde foram 

entrevistados três alunos surdos, de ambos os sexos, com idade entre 16 e 18 anos 

que estavam cursando o Ensino Médio na Escola Estadual Ione Lewick Cunha Melo, 

o diretor e três professores que relataram suas opiniões sobre o processo de 

inclusão na referida escola. 

Este trabalho tem como objetivo geral verificar como está o processo de 

inclusão no Ensino Regular de alunos surdos na Escola Estadual Ione Lewick Cunha 

Melo. Como objetivos específicos o trabalho procurou analisar como os professores 

percebem o processo de inclusão dos alunos surdos na escola regular; analisar 

como o diretor percebe o processo de inclusão dos alunos surdos na escola regular 

e analisar a opinião dos alunos surdos da Escola Estadual Ione Lewick Cunha Melo 

sobre o processo de inclusão. 

No primeiro capítulo apresentou-se o Histórico da Educação Especial, desde 

o século XVI até os dias atuais onde a atenção à pessoa com necessidades 

educacionais especiais mudou muito. Com o passar do tempo foram se 

diversificando a visão e a compreensão que as diferentes sociedades tinham acerca 

da deficiência.  
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No segundo capítulo relatou-se sobre as Perspectivas da Educação Inclusiva, 

onde a inclusão dos alunos na rede regular de ensino que apresentam necessidades 

educacionais especiais, não consiste somente na permanência física, mas no 

propósito de rever concepções e paradigmas, respeitando e valorizando a 

diversidade desses alunos, exigindo assim que a escola defina a responsabilidade 

criando espaços inclusivos. 

No terceiro capítulo abordou-se o processo de Inclusão dos alunos Surdos do 

Ensino Regular, enfatizando sua trajetória e expectativa de êxito no mesmo.  

No quarto capítulo apresentou-se um estudo sobre as práticas pedagógicas 

quanto ao processo de inclusão do aluno Surdo no Ensino Regular, reconhecendo 

às diversas dificuldades de seus alunos, respeitando os diferentes estilos e ritmos de 

aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade para todos mediante 

currículos apropriados, modificações organizacionais, estratégias de ensino, 

recursos e parcerias com suas comunidades. 

No quinto capítulo apresentou-se a visão dos envolvidos no processo 

educativo, através de uma pesquisa baseada em um questionário para os 

professores, diretor e alunos da referida escola. 

Como conclusão será feito as considerações sobre o referido assunto. 
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1. HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL   

Apresenta-se a partir de agora reflexões teóricas em relação aos seguintes 

tópicos: a legislação em Educação Especial, educação dos surdos no Brasil, a 

inclusão do surdo na sociedade e na educação e os aspectos necessários no 

processo de inclusão de surdos, entre eles: professor, avaliação e tecnologias 

Assistivas para os surdos. 

 

1.1 Um estudo sobre a legislação em Educação Especial 

A luta pela implantação da Educação Inclusiva já é longa, mas ainda estamos 

lutando para que esta implantação saia do papel e seja real como diz as leis do 

nosso país (para todos sem distinção).  

 No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência teve início na época do 

Império com a criação de duas instituições: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, 

em 1854, e o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, ambos no Rio de Janeiro. No 

início do século XX é fundado o Instituto Pestalozzi - 1926, instituição especializada 

no atendimento às pessoas com deficiência mental; em 1954 é fundada a primeira 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE (BRASIL, 2007). Esse 

atendimento trouxe para essas pessoas que viviam confinadas ao convívio familiar o 

beneficio do convívio social e nos espaços sociais possibilitando o seu 

desenvolvimento e real aprendizagem. 

Em 1961, o atendimento educacional às pessoas com deficiência passa ser 

fundamentada pelas disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei nº. 4.024/61, que aponta o direito dos “excepcionais” à educação, 

preferencialmente dentro do sistema geral de ensino (BRASIL, 2007). Agora 

amparadas pela lei elas têm direito de estarem juntas de todos os alunos, 

aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação.  

 Em 1988 foi promulgada a nova Constituição da República Federativa do 

Brasil que no seu artigo 5º afirma que “todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza”. (BRASIL, 1988).  A partir de agora o movimento de inclusão 

fica mais forte, pois está registrado na Constituição da República Federativa do 

Brasil, (1988),  só precisava que a sociedade derrubasse a barreira do preconceito e 

valorizasse o potencial do ser humano na sua totalidade e faça-se cumprir a 

Constituição Federal de 1988 que é bem clara em um dos seus objetivos 

fundamentais promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
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cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. No seu artigo 206, inciso I, 

ela estabelece a igualdade de condições de acesso e permanência na escola como 

um dos princípios para o ensino e garante como dever do Estado, a oferta do  

atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino 

(art. 208). 

Com a criação do - ECA- ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

em 1990 ficou garantido o acesso e a permanência na escola, (também aos que não 

tiveram acesso na idade própria); o respeito dos educadores e o atendimento 

educacional especializado preferencialmente na rede regular.  

 Na cidade de Salamanca, em 1994, foi realizada a Assembléia Mundial, 

quando representantes de 92 países e de 25 organizações internacionais se 

reuniram para discutir o processo de inclusão social e criaram a Declaração de 

Salamanca, a qual proclamou, entre outros princípios, o direito de todos á educação, 

independentemente das diferenças individuais. A Declaração de Salamanca veio 

reafirmar a proposta de construir uma sociedade integradora, onde a escola, num 

processo de democratização evidencia-se a visão dos direitos humanos e do 

conceito de cidadania fundamentado no reconhecimento e respeito das diferenças e 

na capacidade de cada um. 

Em 1999, o Decreto nº 3.298 que regulamenta a Lei nº 7.853/89, ao dispor 

sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 

define a educação especial como uma modalidade transversal a todos os níveis e 

modalidades de ensino, enfatizando a atuação complementar da educação especial 

ao ensino regular. Acompanhando o processo de mudanças, as Diretrizes Nacionais 

para a Educação Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001, no 

artigo 2º, determinam que: Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, 

cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educando com 

necessidades Educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para 

uma educação de qualidade para todos. (MEC/SEESP, 2001).  

Conforme afirma a resolução os sistemas de ensino devem rever paradigmas 

e concepções para desenvolver o potencial de todos os alunos respeitando suas 

diferenças e atendendo suas necessidades. Os sistemas de ensino devem 

matricular os alunos e zelar pela sua permanência na escola através de uma 

educação de qualidade e prazerosa a todos. 
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A Convenção da Guatemala (1999), promulgada no Brasil pelo Decreto nº 

3.956/2001, afirma que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos 

humanos e liberdades fundamentais que as demais pessoas, definindo como 

discriminação com base na deficiência, toda diferenciação ou exclusão que possa 

impedir ou anular o exercício dos direitos humanos e de suas liberdades 

fundamentais. (BRASIL, 2007).  

Neste decreto ficam claro que os sistemas de ensino devem organizar as 

condições de acesso aos espaços, aos recursos pedagógicos e à comunicação que 

favoreçam a promoção da aprendizagem e a valorização das diferenças, eliminando 

de barreiras arquitetônicas, urbanísticas, na edificação – incluindo instalações, 

equipamentos e mobiliários – e nos transportes escolares e principalmente as 

barreiras nas comunicações e informações de forma a atender as necessidades 

educacionais de todos os alunos. 

Em 2003, é implementado pelo MEC o Programa Educação Inclusiva: direito 

à diversidade, com vistas a apoiar a transformação dos sistemas de ensino em 

sistemas educacionais inclusivos, promovendo um amplo processo de formação de 

gestores e educadores nos municípios brasileiros para a garantia do direito de 

acesso de todos à escolarização, à oferta do atendimento educacional especializado 

e à garantia da acessibilidade (BRASIL, 2007). A partir deste programa ocorreram 

várias mudanças na escola regular, pois o professor agora teria o apoio dos 

professores especializados para ampliar o acesso dos alunos com necessidades 

educacionais especiais ao ensino de qualidade. Acabando assim com as classes 

especiais e o processo de exclusão.  

Em 2004, o Ministério Público Federal publica o documento: O Acesso de 

Alunos com Deficiência às Escolas e Classes Comuns da Rede Regular, com o 

objetivo de disseminar os conceitos e diretrizes mundiais para a inclusão, 

reafirmando o direito e os benefícios da escolarização de alunos com e sem 

deficiência nas turmas comuns do ensino regular (BRASIL, 2007). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos fez 60 anos e até hoje 

infelizmente, o homem é desrespeitado em seus direitos. O problema maior é não 

admitir que a maioria da sociedade ainda não esteja preparada para lidar com as 

diferenças, e acaba sendo o aluno com dificuldade de aprendizagem o culpado pelo 

seu fracasso. Mas é preciso mudar isso fazendo um trabalho dentro de nós, 
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vencendo o preconceito que existe e mudando a maneira de enxergar o outro de 

deficiente para eficiente dentro das suas diferenças.  

Diante desse histórico apresentado, parte-se para um estudo sobre a 

trajetória sobre a Educação dos Surdos no Brasil. 

 

1.2 A Educação dos Surdos no Brasil  

Durante muito tempo os surdos foram discriminados, pois, eram considerados 

incapazes e, portanto excluídos da sociedade sem direito de estudar. No início do 

século XVI começa-se reconhecer que os surdos podem aprender através de 

procedimentos pedagógicos, mas surge a dúvida qual a melhor maneira de ensinar 

aos surdos já que eles não podem ouvir e nem falar. Primeiramente, o Ponce de 

Leon Monge Beneditino (1520–1584), na Espanha fundou uma escola dedicada aos 

filhos da corte de seu país em que utilizava como metodologia o oralismo.  

Na segunda metade do século XVIII, surge o primeiro e maior promotor da 

educação de surdos da época: o Abade de L’Epée que acreditou que, aprendendo 

os gestos, poderia ensinar aos surdos a  língua  francesa escrita, mas que a LS - 

Língua de Sinais seria a língua materna dos surdos. Nas tentativas iniciais de educar 

o surdo, os próprios professores inventavam os alfabetos manuais que achavam 

mais práticos e aconselhavam as mães a nomear um objeto apontando-o e 

soletrando-o com os dedos. É importante ressaltar que naquele tempo, também 

tinha professores que faziam o trabalho de oralização com os surdos, mas eles não 

eram especialistas. Segundo Meire Cavalcante no seu artigo Música e dança ajudam 

a incluir deficientes auditivos, da revista Nova Escola disponível no site 

revistaescola.abril.com.br, a oralização deve ser feita com prazer e não com 

imposição como foi ao longo dos anos, pois a mesma treina o reconhecimento dos 

ruídos e sons e exercita a respiração e os órgãos que ajudam na fala. A técnica 

estimula o uso de aparelhos que amplificam os sons ajudando as pessoas surdas a 

se realizarem principalmente na dança. 

No Brasil a história da educação de surdos iniciou-se com a criação do 

Instituto de Surdos-Mudos, fundado em 26 de setembro de 1857, pelo professor 

surdo francês Ernet Hwet, que veio ao Brasil para trabalhar na educação e surdos a 

convite do Imperador D. Pedro II.  Hoje é o atual Instituto Nacional de Educação de 

surdos (I.N.E.S.). No início, eram educados por linguagem escrita, articulada e 

falada, datilogia e sinais. A disciplina "Leitura sobre os Lábios" estaria voltada 
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apenas para os que apresentassem aptidões e a desenvolver a linguagem oral. 

Assim se deu o primeiro contato com a Língua de Sinais Francesa trazida por Hwet 

e a língua dos sinais utilizada pelos alunos.  

Em 1880, iniciou-se mundialmente, um período obscuro na vida das 

comunidades surdas, aconteceu em Milão, Itália, o Congresso Internacional de 

Educadores de Surdos, no qual foi decretada a implantação do oralismo como 

metodologia educacional para surdos e a proibição do uso da Língua de Sinais. 

Os resultados de muitas décadas de trabalho nessa linha, no entanto, não 

mostraram grandes sucessos, pois a maioria dos surdos profundos não desenvolveu 

uma fala socialmente satisfatória implicando um atraso de desenvolvimento global 

significativo. 

 Na década de 1960, começaram a surgir estudos sobre as línguas de sinais 

utilizadas pelas comunidades surdas. Apesar da proibição dos oralistas no uso de 

gestos e sinais, raramente se encontrava uma escola ou instituição para surdos que 

não tivesse desenvolvido, às margens do sistema, um modo próprio de comunicação 

através dos sinais.   

O descontentamento com o oralismo e as pesquisas sobre línguas de sinais 

deram origem a novas propostas pedagógico-educacionais em relação à educação 

da pessoa surda, e a tendência que ganhou impulso nos anos 70 foi a chamada 

comunicação total.  "A Comunicação Total é a prática de usar sinais, leitura 

orofacial, amplificação e alfabeto digital para fornecer inputs lingüísticos para 

estudantes surdos, ao passo que eles podem expressar-se nas modalidades 

preferidas" (Stewart 1993, p. 118). O objetivo da Comunicação Total é fornecer à 

criança a possibilidade de desenvolver uma comunicação real com seus familiares, 

professores e demais pessoas, para que possa construir seu mundo interno 

utilizando os sinais extraídos da língua de sinais usada pela comunidade surda e os 

sinais gramaticais modificados presentes na língua falada, mas não na língua de 

sinais.  

LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), inseridos à estrutura da língua 

portuguesa, a língua majoritária. Como não existem na LIBRAS certos componentes 

da estrutura frasal do português (preposição, conjunção etc.), são criados sinais para 

expressá-los. A isto se chama de Português Sinalizado.  

No Brasil, a Língua de Sinais é denominada Língua Brasileira de Sinais (LBS), 

também conhecida como LIBRAS. A LS é uma língua de modalidade gestual-visual, 
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considerada a língua materna dos surdos, pois foi criada pela necessidade de estes 

sujeitos estabelecerem contato com seus pares. O Decreto nº 5.62605, que 

regulamentou a Lei de Libras, definiu, entre outros aspectos, que os sistemas de 

ensino devem garantir a inclusão de pessoas surdas ou com deficiência auditiva, por 

meio da organização de escolas e classes bilíngües, nas quais a Libras e a Língua 

Portuguesa sejam línguas de instrução.   

Hoje nós vivemos uma nova educação dos surdos esculpida sob a proposta 

de Educação Bilíngüe. Um dos pressupostos básicos a ser utilizado ao longo do 

trabalho de alfabetização e letramento dos surdos é o bilingüismo, cuja perspectiva 

compreende que o indivíduo surdo deva adquirir sua língua materna, língua de 

sinais e a língua oficial do seu país. “Educar com bilingüismo é “cuidar” para que, 

através do acesso a duas línguas, se torne possível garantir que os processos 

naturais de desenvolvimento do indivíduo, nos quais a língua se mostre instrumento 

indispensável, sejam preservados. Isto ocorre através da aquisição de um sistema 

lingüístico o mais cedo e o mais breve possível, considerando a Língua de Sinais 

como primeira língua.”( FERNANDES, 2003). 

O Brasil já demonstrou um avanço no que se refere à inclusão dos surdos na 

sociedade, já foi determinada pelo ministro da Educação que a Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS) será disciplina obrigatória em cursos de licenciatura. As 

universidades terão que oferecer o ensino de LIBRAS em todos os cursos de 

formação de professores. Assim a comunicação e a aprendizagem de e com surdos 

estará mais próxima do ideal.  

Ao ser implementada oficialmente no componente curricular de ensino a 

matéria da LIBRAS, para a comunidade escolar em geral, e não só para crianças 

com surdez, se estenderá a sociedade como um todo, tornando-se futuramente, uma 

prática comum. Então todas as pessoas irão poder entender o que se é falado na 

língua dos surdos e a comunicação surdo/ouvinte se tornará melhor. 

 

2. A INCLUSÃO DO SURDO  

 

Com a valorização da pluralidade cultural na sociedade, surge o reconhecimento 

do potencial de cada sujeito, a fim de que possamos ter relações sociais mais justas 

e humanitárias. Todos somos cidadãos com direitos e deveres, portanto devemos 

conviver juntos. O surdo deve fazer parte do contexto social, ter uma vida mais 
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participativa e digna, exercendo a cidadania plena de forma igualitária e 

democrática.  

A educação inclusiva preconiza um ensino em que aprender é um ato contínuo, 

fruto de uma rede de relações que vai sendo tecida pelos aprendizes, em ambientes 

escolares que não discriminam, não rotulam e oferecem chances incríveis de 

sucesso para todos, dentro das habilidades, interesses e possibilidades de cada 

aluno. Por isso é fundamental que o professor dê atenção especial à comunicação 

visual (língua de sinais, dramatizações, mímicas, desenhos, etc.) como forma 

privilegiada na transmissão de conhecimentos. O professor deve deixar o giz em 

segundo plano. Na matemática devem-se usar materiais concretos como materiais 

emborrachado, quadrados, cubos, jogos, dados e desenhos. O aluno precisa ver 

montar e perceber os conceitos de forma concreta, com aulas visuais e exemplos 

palpáveis. Na Geografia em vez de simples mapas, o mundo deve ser representado 

em bolas de isopor para facilitar a compreensão dos meridianos. Cada tipo de 

relevo, clima e vegetação precisava de fotografias, desenhos, gravuras e muitos 

exemplos verbais.  

Mesmo que a criança surda aprenda todas as técnicas, ou seja; os sinais 

referentes às palavras, os significados de libras, língua portuguesa; a visão é para 

ele o sentido mais importante. Por meio dela, entende o mundo. Isso se torna 

imprescindível no processo de aprendizagem.  

O ideal é que a inclusão do surdo ao sistema de ensino regular aconteça a partir 

do momento que o mesmo já tenha adquirido a língua de compreensão e de 

emissão e que já domine as técnicas da leitura e da escrita, necessárias para 

efetivar sua comunicação e participar das atividades curriculares do ensino regular. 

Mas na maioria das vezes isto não acontece, pois nem sempre a família o estimulou 

desde a sua infância e muitas vezes nem sabe dialogar com seu filho surdo para 

que o mesmo possa adquirir essa linguagem básica de compreensão. Uma criança 

surda não pode aprender a linguagem espontânea de seus pais ouvintes, por 

impedimento auditivo. Para resolver esta situação é necessário que os pais ouvintes 

ao saberem que seu filho é surdo, aprendam a língua de sinais que lhes permitirá 

ensinar a seu filho o mais cedo possível a sua primeira língua a LIBRAS. 
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3. O ALUNO SURDO E A EDUCAÇÃO  
 

Entender a educação dos surdos é construir um conhecimento sobre os 

mesmos que aponte para as questões da diferença. As diferenças são como 

construções históricas e culturais produzidas “através de uma política de 

significação, isto é, por práticas de significação que são reflexivas e constitutivas das 

relações políticas e econômicas prevalentes” existentes (EBERT apud MCLAREN, 

1997). Assim sendo, ser negro/a, branco/a, surdo/a, ouvinte, homo ou heterossexual 

não são construções naturais ou essencializadas, mas construções históricas 

produzidas em meio às relações de poder. 

Em relação à política da diferença, Trevisan (2009, apud SKLIAR,1997) 

defende alguns pontos, tais como: uma filosofa da diferença que não é uma 

metafísica da diversidade; uma existência descritiva, já dada, ordenada, sobre o 

outro; uma política da diferença que não pode traduzir-se apenas em atenção à 

diversidade; - uma poética da diferença que não supõe no-talgia, utopia, elegia ou 

lisonja sobre o regresso do outro, de sua volta, senão que gira em torno de seu 

mistério e afastamento e uma filosofa e uma poética da diferença – e não uma 

atenção à diversidade. 

O surdo tem a capacidade intelectual semelhante á dos ouvintes, por isso 

busca-se através de entendimentos e pesquisas, uma nova escola pra todos, 

regulando as relações entre professores – escola – alunos regulares e especiais, 

unindo os que se relacionam, a partir de suas diferenças, colocando-os como 

sujeitos do espaço público, sujeitos fadados ao encontro pela via do respeito mútuo. 

Para Trevisan (2009) para que o ensino se torne ferramenta do pensamento 

do estudante surdo, o professor deve abolir a prática pedagógica mecânica da 

pedagogia da deficiência e promover a pedagogia da diferença, a qual busca: 

resgatar os saberes culturais; otimizar a  diferença cultural;    trabalhar com artefatos 

culturais;   trabalhar com os conteúdos curriculares;   aproximar a diferença com os 

não surdos.    

O currículo deve ser cuidadosamente organizado para que possa atender as 

necessidades dos surdos tendo como prioridade a LIBRAS e a sua escrita, a língua 

portuguesa deve ser ensinada como segunda língua, sem esquecer, entretanto, que 

essa aprendizagem irá ocorrer a partir da competência na primeira língua – LIBRAS. 

É fundamental o desenvolvimento de uma educação bilíngüe de qualidade no 
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processo educacional, pois é na língua de sinais que os surdos encontram seu 

principal meio de concretização. Segundo Trevisan (2009), em se tratando de 

práticas educativas envolvendo estudantes surdos, é importante salientar as 

especificidades caracterizadoras do professor e/ou educador especial, 

 

[...] principalmente aqueles responsáveis pelo ensino da L2 – língua 

portuguesa – tenham, além da formação pedagógica, a formação para 

tornarem-se bilíngües (LIBRAS e língua portuguesa). Sabe-se que tal 

processo envolve dedicação e tempo; portanto, para que isso não atrapalhe 

o andamento da proposta, sugere-se a presença de pessoas surdas e 

intérprete de LIBRAS que podem intermediar as explicações do professor  

dos conteúdos escolares [...] (QUADROS, 1997, p. 117). 

 

As escolas precisam oferecer aos surdos mais do que um lugar no qual se 

adquirem conhecimentos deve-se buscar atender a diferença de aprendizagem em 

cada caso e oferecer os aspectos necessários no processo de inclusão de alunos 

surdos. 

 
3.1 Aspectos necessários no processo de inclusão de surdos 
 
 A família é fundamental para a integração do aluno surdo na escola, pois, 

participando do processo escolar, os pais acompanham o desenvolvimento de seu 

filho e colaboram para que ele se entrose e se sinta valorizado pessoalmente. 

www.dominiopublico.gov.br/... 

Segundo Pereira (2003) todas as crianças surdas devem ter contato desde a 

idade pré-escolar, com a língua escrita através de textos de diferentes gêneros, de 

histórias e de registros de suas atividades em sala de aula.  

Pois quanto mais vezes elas visualizarem a escrita, mais facilidades terão em 

aprender na hora da alfabetização. Porém quanto ao ensino da escrita da Língua 

Portuguesa, deve ser ensinada de forma diferente para as crianças surdas, mediante 

estratégias e técnicas próprias para o ensino de segunda língua, que partem de 

habilidades já adquiridas com a aquisição de sua primeira língua a LIBRAS que é 

visual-espacial ao contrário da Língua Portuguesa que é gráfico-visual.  

A esse respeito Lebedeff (2007) sugere para o ensino de segunda língua as 

seguintes estratégias : traduzir histórias usando a língua de sinais,  manter ambas as 

línguas visíveis (l1 e L2); reler as histórias numa perspectiva de partir do “conto de 
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história” para a “leitura de história”; seguir a liderança da criança, tornar explicito o 

que está implícito; ajustar o local do sinal para adequar à situação da história; ajustar 

o estilo do sinal adequando a história; conectar conceitos da história ao mundo real; 

usar estratégias para a manutenção da atenção; usar o contato visual para convocar 

a participação da criança e fornecer um ambiente positivo entre outras.  

 
3.2 Os Professores regente e Interprete e o aluno surdo 
  

O ofício do professor não pode ser visto somente como vocação, ideal, 

sacerdócio, e sim como profissão que precisa de muito estudo, muita reflexão e uma 

prática realmente transformadora, pois ele é responsável por formar cidadãos 

críticos e participativos. 

O professor consciente de seu papel de formador na sociedade precisa em 

primeiro lugar ver seus alunos como pessoas capazes e procurar adaptar o currículo 

de acordo com as habilidades do mesmo valorizando seus potenciais.  

Quando é incluído em uma sala de ouvintes um aluno surdo, é freqüente a 

preocupação do professor regente quanto ao trabalho que será desenvolvido com o 

mesmo.  No entanto, esta inclusão deve ser um processo gradativo, que respeite as 

diferentes necessidades e interesses de cada aluno, principalmente as que se 

referem à linguagem. Outra preocupação é como comunicar com o surdo, pois não 

domina a LIBRAS. Daí surge à necessidade de um apoio na interação deste trabalho 

que é do intérprete. 

Segundo Lacerda (2003, pag. 121) este apoio é garantido por lei, como 

podemos ver na citação a seguir: 

 

A Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro de 2000, aponta para a 
necessidade de atenção às questões lingüísticas dos sujeitos surdos e 
deixa sugerida a possibilidade de participação de intérpretes educacionais 
de maneira mais freqüente: 
Art. 12§ 2º Deve ser assegurada, no processo educativo de alunos que 
apresentam dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos 
demais educandos, a acessibilidade aos conteúdos curriculares, mediante a 
utilização de linguagens e códigos aplicáveis, como o sistema braile e a 
língua de sinais, sem prejuízo do aprendizado da língua portuguesa, 
facultando-lhes e às suas famílias a opção pela abordagem pedagógica que 
julgar adequada, ouvindo os profissionais especializados em cada caso.  

 
A partir desta resolução que assegura ao surdo o atendimento educacional 

especializado por profissionais com conhecimentos específicos no ensino da Língua 
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Brasileira de Sinais que é a sua primeira língua, ficou mais fácil a compreensão da 

Língua Portuguesa sua segunda língua tanto na modalidade oral e escrita. 

No dia-a-dia escolar é preciso contar com a abertura do Professor Regente e 

a flexibilidade do intérprete como mediador, compartilhando as práticas pedagógicas 

no mesmo espaço e tempo, metodologias e recursos pedagógicos. O intérprete deve 

buscar conhecer o surdo, sua língua, sua cultura, procurando escutá-lo como sujeito 

do processo educativo, criando laços de confiança e respeito mútuo para um melhor 

aproveitamento pedagógico.  

Coutinho (2000, p. 79) comenta que algumas dimensões fazem parte do  

trabalho do intérprete, as quais devem aqui ser destacadas: 

 

Dimensão estrutural: a interpretação é um ato de comunicação que deve 
seguir regras; dimensão intercultural: a interpretação é um ato de 
comunicação que permite intercâmbio cultural entre dois grupos; dimensão 
intersubjetiva: a interpretação é um ato de comunicação que intervém na 
relação entre as pessoas; dimensão técnica: a interpretação é um ato de 
comunicação que dispõe de certos meios de difusão num contexto preciso. 
 

Para sanar algumas dificuldades relatadas acima é necessária a 

conscientização de todos quanto à importância de considerar a diferença como um 

princípio fundamental para a promoção da igualdade. O desafio é grande, 

abrangendo desde os aspectos estruturais, passando pelo curricular e o cognitivo. O 

professor deve lançar mão de novos recursos e estratégias visuais como: mural de 

avisos e notícias, recursos tecnológicos, painéis de gravuras e ou fotos sobre temas 

das aulas, enfim todo tipo de referencias que possibilitem contextos mais 

significativos de aprendizagem. Para a inclusão de fato acontecer à mudança na 

postura do professor é um fator determinante, pois o surdo é uma pessoa com uma 

língua e cultura diferente. 

3.3 Avaliação e construção do conhecimento  

 A avaliação é importante no processo ensino-aprendizagem, pois é através 

dela que o professor irá detectar diariamente se os alunos conseguiram absorver a 

aprendizagem do que ele ensinou. E também permite ao professor rever 

criticamente seu trabalho e reorientar sua atuação. A avaliação deve ser contínua 

com registros diários do desenvolvimento dos alunos.  
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O professor ao avaliar a aprendizagem do aluno surdo através da produção 

escrita em Língua Portuguesa deverá fornecer ao aluno o dicionário, e se possível, a 

presença do intérprete no momento do exame. O professor deve sempre lembrar 

que alguns erros do surdo ao escrever o português são resultados da interferência 

da sua primeira língua a LIBRAS sobrepondo as regras da Língua Portuguesa que 

está aprendendo. Ao detectar os erros o professor deve anotá-los, para que sejam 

analisados e estudados junto ao aluno, a fim de que se possa superá-los. 

Segundo Brasil (2006), no período avaliar os materiais lingüísticos produzidos 

pelo aluno surdo, o professor deverá estar ciente que  a dificuldade de escrever um 

texto em português está catalogada à dificuldades de compreensão dos textos lidos 

(conteúdo semântico) e que essas dificuldades evitam a organização ao nível 

conceitual.  

Brasil (2006) continua afirmando que as dificuldades que a leitura acarreta ao 

surdo não permitam o aumento do vocabulário, e com isso, geram a carência de 

hábito de ler. A conseqüência desse círculo vicioso reflete-se na pobreza de 

vocabulário e na ausência de domínio das estruturas (forma) mais simples da Língua 

Portuguesa. No nível estrutural (morfossintático), nota-se que, mais invariavelmente, 

os alunos surdos não sabem o processo de formação das palavras e, além disso, 

por desconhecerem a estrutura da Língua Portuguesa empregam, repetidamente, 

estruturas da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para expressarem por escrito 

suas idéias.  

Segundo Brasil (2006) a avaliação da aprendizagem do aluno surdo: 

 

é ponto merecedor de profunda reflexão, pois, o mais importante é que os 
alunos consigam aplicar os conhecimentos adquiridos em seu dia a dia, de 
forma que esses conhecimentos possibilitem uma existência de qualidade e 
o pleno exercício da cidadania.  

 

É oportuno afirmar que é de fundamental importância que o professor 

conheça as possibilidades de aprendizagem do aluno surdo para que os 

conhecimentos sejam vistos como um processo contínuo de pesquisa e múltiplas 

interações para a educação dos surdos. 

 
3.4 Tecnologias Assistivas para os surdos  
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A tecnologia é um agente de mudança e a maioria das inovações 

tecnológicas pode resultar em uma revolucionária quebra de paradigma educacional. 

As Tecnologias Assistivas são recursos, metodologias, estratégias práticas e 

serviços que promovem a funcionalidade de vida diária das pessoas que necessitam 

deste apoio. Como em diversas áreas de atividade a tecnologia assistiva tem 

também um importante significado na informática. Segundo Maria Flores a rede 

mundial de computadores, conhecida como Internet, é uma dessas inovações. Após 

influenciar a forma como as pessoas se comunicam e fazem negócios, a Internet 

também vem modificando o processo de ensino e aprendizagem, e trazendo novas 

descobertas sobre a forma como as pessoas aprendem. Conseqüentemente, estes 

novos conhecimentos geram mudanças de forma e conteúdo da educação, e uma 

maior mudança vem sendo notada no desenvolvimento de recursos educacionais 

desenvolvidos e integrada para serem utilizados e disponibilizados no ensino. 

Disponível em: www.cinted.ufrgs.br/ciclo10/artigos/4dMaria%20Flores. 

Na internet há sites que possuem versões para deficientes, como o 

www.dicionariolibras.com.br que veio facilitar muito a aprendizagem da linguagem de 

sinais, denominada LIBRAS, pois muitos não têm acesso da mesma dentro da sua 

família que é a primeira escola da vida. Com este apoio tecnológico o aluno surdo 

conhece a palavra na LIBRAS e seu significado assim fica mais fácil a compreensão 

da mesma na língua portuguesa. 

Mantoan (1997), afirma que reestruturar o conjunto de elementos que 

compõem o quadro educacional deste fim de século, implica o reconhecimento do 

que está sendo, hoje, o discurso do futuro. Em outras palavras, o que planejamos 

para amanhã, em educação, deverá considerar a caminhada incessante e 

implacável da evolução das ciências, das artes, da tecnologia e, especialmente, da 

capacidade de extensão da consciência humana.  

Muitas barreiras são impostas em nossas vidas, principalmente nas pessoas 

com alguma deficiência em especial neste estudo o surdo. Mas com a ajuda de 

vários métodos de Tecnologias Assistivas essas barreiras podem ser vencidas 

proporcionando à pessoa com deficiência maior independência, qualidade de vida e 

inclusão social, através da ampliação de sua comunicação, mobilidade, controle de 

seu ambiente, habilidades de seu aprendizado, trabalho e integração com a família, 

amigos e sociedade.  
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São várias as tecnologias uma delas é o Closed caption, conforme 

reportagem da revista Sentidos (Nov.2002) Closed caption ou legenda oculta, 

também conhecida pela sigla CC, é um sistema de transmissão de legendas via 

sinal de televisão que tem como objetivo permitir que os surdos possam acompanhar 

os programas transmitidos. A maioria dos televisores de modelos novos já vem com 

este sistema, basta que o usuário do aparelho acione a função na televisão através 

de um menu ou de uma tecla específica. A legenda oculta descreve além das falas 

dos atores ou apresentadores qualquer outro som presente na cena: palmas, 

passos, trovões, música, risos etc. Nem todos os programas são transmitidos 

através deste sistema.  

 Existem no mercado vários aparelhos para surdos, que funcionam através de 

digitação de textos, sinalizadores de campainha e de ruídos, etc. O aparelho faz a 

comunicação com uma central que onde mensagens digitadas pelos surdos são 

lidas para os ouvintes e as respostas são digitadas de volta. Em anos atrás o surdo 

sonhava em poder usar um telefone, mas o sonho já se tornou realidade e ele pode 

se comunicar através do telefone fixo e móvel também. 

 Pesquisando na internet no site www.acessobrasil.org.br encontrei o projeto 

Tradutor Português x LIBRAS - TLIBRAS, feito por Guilherme Lira, que tem como 

objeto a construção de um tradutor automático em tempo-real do Português para a 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Que facilitará muito a aprendizagem do surdo, 

pois o mesmo terá as mesmas informações que os colegas de classe em sua língua 

materna a LIBRAS. 

Outros dispositivos são a produção do primeiro livro digital em Libras para 

alunos surdos da alfabetização, a distribuição de livros de literatura infanto-juvenil 

digital em Libras, e a distribuição do Dicionário Trilíngüe Português, Inglês e Libras e 

edital que contempla a aquisição de livros em meio magnético e em Braille para o 

Ensino Médio através do Programa Nacional do Livro Didático (DUTRA, 2005).  

Com a disponibilidade dos dispositivos de apoio como o livro digital e o 

dicionário trilíngue os surdos podem realmente reduzir a dependência dos outros e 

estabelecer-se independentemente ampliando assim seus horizontes.  

TREVISAN (2008) alerta que, cabe aos professores, fazer um bom uso da 

tecnologia assistiva, de forma que venha a contribuir com o ensino, pois a autora 

acredita que um recurso tecnológico não desenvolve por si só a performance 

cognitiva e sócio-interacionista do surdo, ou seja, é preciso que o professor faça a 
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mediação para que o estudante surdo possa transformar os pensamentos, 

desenvolver a criatividade e compreender e formar conceitos, refletir sobre eles e, 

conseqüentemente, a criar novos significados. 

 
4. PRESSUPOSTOS DA PESQUISA DE CAMPO 
 

Buscando conhecer a visão dos envolvidos no processo educativo, foi feita uma 

pesquisa bibliográfica e descritiva baseada em entrevista semi-estruturada e 

questionário para os professores, diretores e alunos (ANEXOS), os quais guardam 

correspondências com as peculiaridades do tema e com as exigências de elucidação 

da dúvida existente. 

Com esta análise espera-se que sejam feitas reflexões que possam contribuir 

para a compreensão da realidade brasileira no que diz respeito à educação. O 

diretor, professores e alunos através de entrevistas revelaram aspectos do cotidiano 

escolar e suas concepções sobre o modo daquela comunidade escolar pensar e 

viver a inclusão.  

Optou-se por uma pesquisa bibliográfica, porque segundo Lakatos e Marconi 

(1987), a pesquisa bibliográfica tem o objetivo de colocar o pesquisador em contato 

direto com todo o material já escrito sobre o mesmo. Optou-se também por uma 

pesquisa descritiva, porque esta pesquisa procura-se descobrir a freqüência com 

que um fato ocorre, sua natureza, características, causas, relações com outros fatos 

(ALMEIDA, 1996). 

Utilizou-se a técnica da pesquisa, porque é um método que possibilita o 

contato com opiniões alheias e o aperfeiçoamento para promover novas análises 

sobre um determinado assunto. De acordo com o dicionário Aurélio (200, p. 273) 

“entrevista” é um encontro combinado, conferência em que uma ou mais pessoas 

expressam suas opiniões. 

No desenvolvimento da pesquisa foi utilizada como recurso a entrevista 

dentro de uma abordagem qualitativa, visto que esta transcorreu a partir de relatos 

em que os depoentes participaram ao deixar suas opiniões e sugestões acerca do 

assunto.Por se tratar de um problema de investigação em que se fazia necessária a 

pesquisa de campo, a entrevista foi o melhor caminho para expor pontos de vista e 

opiniões diversas porque este trabalho objetivava encontrar informações e 

sugestões para o problema abordado. 
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A escola pesquisada conta no presente momento com 03 alunos surdos 

matriculados no Ensino Médio. Estes alunos freqüentam a sala de computação, 

onde existem programas que atendem às suas necessidades. E participam das 

atividades sociais escolar, pois sempre demonstram gosto e prazer em participar. 

 

5- COMO ESTÁ O PROCESSO DE INCLUSÃO NO ENSINO REGULAR DE 

ALUNOS SURDOS NA VISÃO DOS ENTREVISTADOS. 

 

A minha experiência de Inclusão de alunos surdos na Escola Estadual Ione 

Lewick Cunha Melo como diretor no primeiro ano foi grande a dificuldade que 

tivemos frente a esse desafio. Estávamos lidando com alunos completamente 

diferentes, não tivemos a preparação, pedagógica e nem emocional para esta nova 

tarefa. Entretanto, o grupo de professores abraçou a proposta e buscamos apoio 

junto a Superintendência de Ensino para recebermos o professor intérprete. Hoje os 

alunos incluídos estão presentes no Ensino Médio, com o apoio da Professora 

Intérprete.  

A presença da intérprete, no meu modo de entender é fundamental em todo o 

processo. È importante na sala de aula, mas também no dia a dia, participando de 

eventos extraclasses como excursões, atividades no auditório etc. Os alunos surdos 

sentem-se valorizados pelos colegas ouvintes e pelos professores quando 

participam destes eventos. A presença destes alunos em uma sala de aula causa no 

início muita curiosidade, que aos poucos se transforma em solidariedade e respeito 

à diferença. Finalmente, é necessário ressaltar a importância dessa inclusão, pois, 

alguns alunos além de incluídos na escola já estão inseridos no mercado de 

trabalho. 

Como relata Fabiano, na matéria Funções Comunicativas e Funções 

Pedagógicas  

 o papel do intérprete de Libras em sala de aula é servir como tradutor entre 

pessoas que compartilham línguas e culturas diferentes como em qualquer 

contexto tradutório que vivenciou ou vivenciará.  Ele realiza uma atividade 

humana e que exige dele estratégias mentais na arte de transferir o 

contexto, a mensagem de um código lingüístico para outro.(FENEIS, 2000) 

 

Os pontos de contato que uniram os discursos dos diferentes professores 

entrevistados vieram de encontro aos teóricos como Sassaki (1997), que diz que a 
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inclusão é um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir em seus 

sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, 

estar se preparando para assumir seus papéis na sociedade.  

No geral foi unanime a opinião dos professores no que diz respeito às 

definições de inclusão o fato de todos terem tido experiência com alunos surdos em 

sua sala de aula, além de estarem aliados à idéia de terem dificuldade em lidar com 

desafios diferenciados, mesmo considerando as experiências prévias de cada um, 

decorrentes de sua socialização. 

Todos os professores entrevistados e o diretor destacaram a questão das 

dificuldades emergentes no espaço escolar. Havia, nas falas dos mesmos um tom 

de instabilidade, que deplorava o fato do despreparo para confrontar com situações 

de inclusão, principalmente do aluno surdo.   

Através da entrevista que fiz com os alunos surdos percebi que na maioria 

das vezes, apesar do amparo legal que tem a educação em todos os níveis 

educacionais, a partir do 6º ano do Ensino Fundamental, o acesso a educação da 

pessoa surda torna-se mais difícil pela falta de oferta de atendimento especializado 

com o professor capacitado em LIBRAS ou pela falta de vontade de estudar dos  

surdos, alegando dificuldades em dominar algumas matérias, eles dão preferência 

por trabalhar, ou pela necessidade de fazê-lo, e incompatibilidade do horário escolar 

com o trabalho.  

Os alunos surdos entrevistados sentem-se incluídos e demonstram gostar de 

freqüentar as salas regulares, embora deixassem claro que nem sempre suas 

necessidades são atendidas pelos professores regentes, por isso, é fundamental a 

presença do professor intérprete dentro da sala e que, apesar de relacionarem-se 

bem e serem aceitos pelos colegas de sala, às vezes ainda são discriminados pela 

maneira de se comunicarem.  

Através das entrevistas com professores, diretor e alunos da Escola Estadual 

Ione Lewick Cunha Melo percebi as seguintes dificuldades encontradas no contexto 

escolar inclusivo: 

 Falta de instrutor;  

 Aprendizado da Língua Portuguesa; 

 Inadequação do ambiente escolar; 

 Número insuficiente de intérprete; 

 Falta de capacitação dos professores para aprendizado da  LIBRAS; 



 

 

27

 Falta de material didático específico; 

 A questão da escrita que é diferente da do ouvinte; 

 As diferenças entre português e LIBRAS 

Segundo os professores e alunos entrevistados, o conteúdo curricular 

desenvolvido para o aluno surdo é exatamente o mesmo trabalhado com os alunos 

ouvintes. O professor não deve ter um conteúdo especifico para o surdo e sim fazer 

adaptações necessárias curriculares para atender à especificidade dos mesmos. As 

atividades propostas devem possuir questões cognitivas e também sócio-afetivas, 

onde os demais colegas possam interagir aprendendo e ensinando com a situação. 

 

CONCLUSÃO 

 

A inclusão do aluno surdo é um desafio que deve ser enfrentado com 

coragem, determinação e segurança, garantindo ao aluno surdo um processo de 

escolarização de qualidade fundamental para sua integração plena. 

No momento atual, a política governamental brasileira, está se voltando para 

o fortalecimento para os sistemas estaduais de ensino enfatizando a ampliação do 

atendimento aos excepcionais, considerando as peculiaridades locais e regionais. 

Portanto, torna-se necessária uma maior articulação entre órgãos públicos e 

privados, tendo como objetivo superar as falhas do sistema, através da expansão da 

infra-estrutura escolar, da melhor formação do corpo docente e incorporação de 

novas medidas técnicas metodológicas. 

Cabe também, a todos nós, professores, colaborarmos em tudo que nos for 

possível, para que a educação inclusiva, alcance sucesso nas escolas regulares. 

Deixar de ser a única fonte de toda a aprendizagem e interagir no processo 

educativo uma multidão de variáveis como os meios de comunicação, a imprensa 

escrita, falada, televisada, internetada (computador); todos poderosos e eficientes 

veículos que o professor deve lançar, também ele, para desempenhar as suas 

funções.  

Assim, com a educação para todos, sem discriminação e preconceito, 

teremos num futuro bem próximo, uma sociedade justa, que valorizará todos os seus 

componentes. 
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Espera-se que, com nossa pesquisa, aumentar os nossos conhecimentos 

sobre o assunto e que possamos também ajudar a outras pessoas que se utilizarem 

deste trabalho, com a mesma finalidade. Assim cooperamos para esta verdadeira 

conquista no ensino brasileiro: a educação inclusiva nas nossas escolas. 

Se cada um fizer sua parte, construiremos junto o caminho da inclusão. Ele 

começa com o respeito pelo diferente e leva ao pleno exercício da cidadania. O 

grande desafio é praticar. Se nós estivermos atentos e dispostos, sempre haverá um 

jeito de colaborar.  

A escola pesquisada busca construir uma história de resgate, no sentido 

moral, constituindo, a prática vivida dentro da escola, um fator de integração entre 

professores, alunos, famílias e todo o conjunto de pessoas envolvidas no seu 

cotidiano.  E é através da acolhida e na tentativa da ação conjunta, que a escola 

poderá constituir-se como espaço formador e não conformador que abrigue as 

diferenças.  

O processo de inclusão no Ensino Regular de alunos surdos na escola 

observada deu certo, pois a maioria dos surdos sente-se incluídos e demonstram 

gostar de freqüentar as salas regulares, embora deixassem claro que nem sempre 

suas necessidades são atendidas pela professora regente, por isso, é fundamental a 

presença do professor intérprete dentro da sala e que, apesar de relacionarem-se 

bem e serem aceitos pelos colegas de sala, às vezes ainda são discriminados pela 

maneira de se comunicarem.  

A realização deste trabalho trouxe conhecimentos importantes sobre a 

inclusão do surdo e como é importante a existência da inclusão escolar, mas deixou 

aberta uma lacuna de que ainda falta muito para que todos os paradigmas sejam 

quebrados e que a educação plena e sem barreiras possa acontecer. É preciso uma 

tomada de consciência em sentido amplo, para se romper os impasses e efetivar as 

disposições já garantidas por lei. 

 

 

 

 

 



 

 

29

REFERENCIAS: 

Alternativas de letramento para crianças surdas: Uma discussão sobre o Shared 

Reading  Program   

LEBEDEFF, Tatiana Bolivar – UPF – lebedeff@upf.br   
GT: Educação Especial / n.15  Agência Financiadora: CAPES   
 
 
BÍBLIA. 1993. A Bíblia Sagrada: Antigo e Novo Testamento. Traduzida em português 
por João Ferreira de Almeida. 2. ed. rev. e atual. no Brasil. São Paulo: Sociedade 
Bíblica do Brasil, 1993. 
 
 
_____ Bilingüismo e surdez: para além de uma visão lingüística e metodológica. In: 
SKLIAR, Carlos (Org.). Atualidade da educação bilíngüe para surdos. Porto Alegre: 
Mediação, 1999. 
 
 
BRASIL –Adaptações Curriculares – Estratégias para a Educação de Alunos com 
Necessidades Especiais. Brasília: MEC/ SEESP, 1999. 
 
 
BRASIL – Deficiência Auditiva – Secretaria de Educação Especial – Série 
Atualidades Pedagógicas, DERDIC/PUC-SP 1975.  
 
 
BRASIL – Programa de Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Fundamental 
– Deficiência Auditiva, volume I. Séries Atualidades Pedagógicas 04. Brasília: MEC/ 
SEESP, 1997. 
 
 
BRASIL – Programa de Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Fundamental 
– A Educação de Surdos, volume II. Séries Atualidades Pedagógicas 04. Brasília: 
MEC/ SEESP, 1997. 
 
 
BRASIL – Programa de Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Fundamental 
– Língua Brasileira de Sinais, volume III. Séries Atualidades Pedagógicas 04. 
Brasília: MEC/ SEESP, 1997. 
 
 
BRASIL - Proposta Curricular para Deficiente Auditivo, Brasília: MEC /SEESP, 1997. 
 
 
BRASIL/CNE/CEB. Resolução CNE/CEB Nº 2/2001. Brasília (DDF): disponível em: 
http://www.mec.gov.br/seesp/legislação.htm. 
 
 



 

 

30

CORAZZA, Sandra Mara. Diferença pura de um pós-currículo. In: LOPES, Alice 
Cassimiro e MACEDO, Elizabeth (Orgs.) Currículo: debates contemporâneos. São 
Paulo: Cortez, 2002. 
 
 
Curso de Especialização à Distância em Educação Especial: déficit cognitivo e 
educação de surdos: módulo II / [Melania de Melo Casarin...[ET AL.]]. Santa Maria: 
UFSM, CE, Curso de Especialização à Distância em Educação Especial, 2009. 
104p; Il. 
 
 
_____. Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades  educativas  
especiais. Brasília: CORDE, 1997. 2ª ed. 
 
 
Diferentes Olhares sobre a inclusão, disponível em<HTTP. www.mj.gov.br/>acesso 
em 24 de maio 2010 ás 20h00min  
 
 
ECA-Lei n 8.069, de 13 de julho de 1990, 4 edição 
 
 
FENEIS – Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos – 
www.feneis.org.br 
 
 
FERNANDES, Eulália. A função do intérprete na escolarização do surdo. Anais do 
Congresso Surdez e Escolaridade: desafios e reflexões. Instituto Nacional de 
Educação de Surdos - INES (Org.) Rio de Janeiro, 2003. 
 
 
FRANCO, Monique. Currículo e emancipação. In. SKLIAR, Carlos (Org.) Atualidade 
da educação bilíngüe para surdos. Porto Alegre: Mediação, 1999. 
 
 
INCLUSÃO que funciona. Os caminhos para transformar a escola e passar a atender 
todos os alunos.  Revista Nova Escola, nº 165, p. 42 
 
 
INCLUSÃO: Um novo olhar sobre a educação dos surdos no Ensino Regular/ pag. 1, 
disponível em<http. www.webartigos.com/articles/4397>acesso em 28 de fevereiro 
2010 ás 14h50min  
 
 
KARNOPP, L. 2003. Língua de sinais e língua portuguesa: em busca de um diálogo. 
In: A.C.B. LODI et al. (orgs.), Letramento e minorias. Porto Alegre, Mediação, p. 56-
61. 
 
 



 

 

31

LACERDA, C.B. 2003. O intérprete educacional de língua de sinais no Ensino 
Fundamental: refletindo sobre limites e possibilidades. In: A.C.B. LODI et al. (orgs.), 
Letramento e minorias. Porto Alegre, Mediação, p. 120-135. 
 
 
Leitura e escrita: no contexto da diversidade/ Ana Claudia.B. Lodi, Kathryn Marie P. 
Harrison, Sandra Regina L de Campos, orgs. Porto Alegre: Mediação 2004. 112p. 
 
 
LODI, A.C.B. 2003. Letramento e surdez: um olhar sobre as particularidades dentro 
do contexto educacional. In: A.C.B. LODI et al. (orgs.), Letramento e minorias. Porto 
Alegre, Mediação, p. 35-46. 
 
 
MANTOAN, Maria Teresa (org.). A integração de Pessoas com Deficiência: 
contribuições para uma reflexão sobre o tema. São Paulo: Memnon, 1997. 
 

_______, M.E. & VALVERDE. Alfabetização: o contexto da pessoa surda: 1996. 
(Apostila).  

 
MAZZOTTA, Marcos José da Silva. Fundamentos da educação Especial. Livraria 
Pioneira, Editora SP, 1981. 

 
 
Metodologias específicas ao Ensino de Surdos – análise crítica - Ana Dorziat 
disponível em: www.ines.org.br INES – Instituto Nacional de Educação de Surdos 
acesso em 13 de junho 2010 ás 08h10min.  
 
 
Mini Aurélio século XXI escolar - 4ª edição revista e ampliada do Mini Dicionário 
Aurélio. Edição especial para o FNDE/PNLD 2001, Editora Nova Fronteira 
 
 
Música e dança ajudam a incluir deficientes auditivos disponível em: 
www.revistaescola.abril.com.br/.../musica-danca-incluir-deficientes-auditivos-
563717.shtml, acesso em 19 de dezembro 2010 ás 10h.  
 
 

PERLIN, Gladis T. T. Identidades Surdas. In: SKILAR, Carlos. A Surdez: um Olhar 
Sobre as Diferenças. Editora Mediação. Porto Alegre, 2005.  
 
 
PEREIRA, M.C. 2003. Papel da língua de sinais na aquisição da escrita por 
estudantes surdos. In: A.C.B. LODI et al. (orgs.), Letramento e minorias. Porto 
Alegre, Mediação, p. 47-55.  
 
 



 

 

32

PIRES, S. M. A. A alfabetização de Surdos numa abordagem construtivista - da 
monografia “Educação de Surdos em São Luiz” - São Luiz - Maranhão: 1996.  
 
 
QUADROS, R.M., A educação de surdos: enfoque bilíngüe com em pressupostos 
lingüísticos. (a publicar) - Aquisição / Aprendizagem da língua Portuguesa da (L-2): o 
contexto da pessoa surda - PUC-RS: 1996.  
 
 
QUADROS, R.M. 1997a. Educação de surdos: A aquisição da linguagem. Porto 
Alegre, Artmed, 128 p.  
 
 
QUADROS, R.M. 2006. O contexto escolar do aluno surdo e o papel das línguas. 
Acessado em: 10/06/2010, disponível em: 
virtual.udesc.br/Midiateca/Publicacoes_Educacao_de_Surdos/artigo08.htm  
 
 
RAHAELI, Kátia Solonage Coelho e SILVEIRA, Maria Dalma Duarte. Língua 
Brasileira de Sinais: Libras. Indaial: Asselvi, 2009.  
 
 
REDONDO, M.E. Carvalho I. Deficiência auditiva. Brasília: MEC, Secretaria 
Educação a Distância. Revista Integração. Ano 7, nº 19, 1997. 
Revista da Feneis, ano I, nº 4, outubro/dezembro de 1999, p. 5. 
 
 
Revista Sentidos ano 2 – nº 11 novembro 2002 pags. 10 e 11  
 
 
ROSA, Suely Pereira da Silva Rosa – Fundamentos Teóricos Metodológicos da 
Inclusão – Curitiba: IESDE, 2005. 176 p. 
 
 
_____. Saberes e práticas da inclusão. Desenvolvendo competências para o 
atendimento às necessidades educacionais de alunos surdos. 
Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial. Brasília: SEESP MEC, 
2005. 
 
 
SÁ, Nídia Regina L. de. Cultura, poder e educação de surdos. Manaus: Editora da 
Universidade Federal do Amazonas, 2002. 
 
 
SASSAKI, Romeu Kazumi.  Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio 
de Janeiro: WVA, 1998. 
 
 
 
 



 

 

33

_____. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 
Adaptações Curriculares/ Secretaria de Educação Fundamental/ Secretaria de 
Educação Especial. Brasília: MEC/SEF/SEESP, 1999. 
 
 
SKLIAR, Carlos.  A surdez: um olhar sensível sobre as diferenças.  Porto Alegre: 
Mediação, 1998.  
 
 
SKLIAR, Carlos. Atualidade da educação bilíngüe para surdos. V. 1. Porto Alegre: 
Editora Mediação, 1999. 
 
 
SKLIAR, Carlos. Pedagogia (improvável) da diferença. E se o outro não estivesse 
aí? Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 
 
 
STROBEL, Karim Liliam & DIAS, Silvana Maria Silva. 
Cartilha da Inclusão dos Direitos das Pessoas com Deficiência- Belo Horizonte: 
Biblioteca da PUC Minas. Novembro / 2000 
 
 
STUMPF, M. 2003. Transcrições de língua de sinais brasileira em signwriting. In: 
A.C.B. LODI et al. (orgs.), Letramento e minorias. Porto Alegre, Mediação, p. 62-70. 
 
 
Surdez e Bilingüismo - Leitura de Mundo e Mundo da Leitura - Eulália Fernandes 
disponível em www.ines.org.br INES – Instituto Nacional de Educação de Surdos 
acesso em 13 de junho 2010 ás 08:10 min. 
 
 
THOMA, Adriana da Silva . Olhares sobre a escola e a diferença surda na pedagogia 
do cinema. In: XVIII ENDIPE - Encontro Nacional de Didática e Pratica de Ensino, 
2006, Pernambuco/Recife. ANAIS do XVIII ENDIPE - Encontro Nacional de Didática 
e Pratica de Ensino, 2006.  
 

 
UNESCO. Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades 
educativas especiais. Brasília: CORDE, 1994. 
 
 

WERNECK, C. Ninguém mais vai ser bonzinho na sociedade inclusiva. Rio de 
Janeiro: WVA, 1997. 
 

 
WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. 
In: SILVA, Tomaz Tadeu da. Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos 
culturais. 3ª edição. Rio de Janeiro: Vozes, 2004. 
 



 

 

34

ANEXOS 

 

Entrevistas com professores 

1) Na sua formação  acadêmica  você foi preparada  para trabalhar com alunos com 

necessidades educacionais especiais? 

2) Inclusão  para você é aceitar  o aluno com necessidade educacional  especial em 

sua sala? 

3) Inclusão  para você é trabalhar  no dia-a-dia todas as situações  diferentes que 

aparecem  na sala de aula? 

4) Você se sente  capacitada  para receber  alunos com necessidades  educacionais 

especiais? 

5) Você aceita plenamente  a decisão atual  do governo  em praticar  a inclusão? 

6) Qual a sua opinião quanto ao apoio do governo para especialização dos 

professores que trabalham com o surdo? 

7) Qual a sua opinião para que o sucesso escolar do surdo se efetive? 

8) Como você se sente no processo da inclusão. 

 

Entrevista com os alunos 

 

1 – Vocês estão satisfeitos com as aulas oferecidas pela escola. 

2 – Quais as principais dificuldades vivenciadas pelos alunos surdos na escola? 

3 – Você se sente incluído? 

4 – Descreva o que é ser surdo  

5 – Qual mensagem você deixa para os surdos que estão fora do ensino regular? 

 


