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RESUMO 

A educação brasileira vem passando atualmente por uma de suas maiores mudanças, no que 

diz respeito a sua estrutura e funcionamento. Presenciamos em 1996, a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases Da Educação Nacional, (9394/96), que pela primeira vez instituiu um 

capítulo específico sobre a educação especial. Rumores nos mostram mudanças que nos 

assustam como por exemplo, a possível aprovação da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), a reforma do ensino médio dentre outras e nenhuma dessas dão ênfase a educação 

especial em uma perspectiva inclusiva. Frente a esse cenário, decidimos dissertar sobre o 

processo de inclusão das pessoas surdas nos espaços de Educação Regular. Nesse sentido 

nosso problema de pesquisa foi: o aluno surdo na escola regular e o currículo em uma 

perspectiva inclusiva.  Assim, decidimos almejar os seguintes objetivos: Refletir 

historicamente sobre as pessoas com deficiência, bem como os documentos legais e 

referenciais relacionados ao tema; discutir a formação inicial e continuada nas escolas 

regulares; analisar se o currículo proposto pelo sistema educacional vem contribuindo para o 

processo de inclusão na diversidade; discutir sobre a importância da educação bilíngue 

português/libras nas escolas inclusivas; observar se a legislação está sendo cumprida nas 

práticas pedagógicas da escola frente ao aluno inclusivo; refletir sobre as barreiras que 

impedem a escola de ser efetivamente inclusiva. Nosso referencial teórico versou em autores 

que discutem a educação, a formação docente, a constituição do currículo voltado à inclusão 

de surdos, a formação do tradutor intérprete de língua de sinais, bem como sua atuação junto 

aos estudantes surdos matriculados na escola comum. Nossa opção foi pela pesquisa 

qualitativa, bibliográfica e documental, uma vez que lançamos mão de documentos oficiais 

como: decretos, leis, resoluções, conferencias, diretrizes e outras. Nossas considerações finais 

nos mostraram que é preciso investir maciçamente na formação inicial e continuada dos atuais 

e novos professores, uma vez que esses se mostram inseguros para atuarem nas escolas, onde 

se registra a matrícula de estudantes com deficiência, nesse caso em especial os estudantes 

surdos. 

 

Palavras chave: Formação docente. Inclusão de surdos. Currículo. Políticas Inclusivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Brazilian education is currently undergoing one of its biggest changes, in terms of its structure 

and functioning. In 1996, we witnessed the promulgation of the Law on the Guidelines and 

Bases of National Education (9394/96), which for the first time established a specific chapter 

on special education. Rumors show us changes that frighten us, such as the possible approval 

of the National Curriculum Base (BNCC), the reform of secondary education among others, 

and none of these emphasize special education in an inclusive perspective. Against this 

background, we decided to discuss the process of inclusion of deaf people in the spaces of 

Regular Education. In this sense our research problem was: the deaf student in the regular 

school and the curriculum in an inclusive perspective. Thus, we decided to aim for the 

following objectives: To reflect historically on people with disabilities, as well as legal and 

referential documents related to the theme; discuss initial and continuing education in regular 

schools; to analyze whether the curriculum proposed by the educational system has 

contributed to the process of inclusion in diversity; discussing the importance of Portuguese 

bilingual education / pounds in inclusive schools; to observe if the legislation is being fulfilled 

in the pedagogical practices of the school in front of the inclusive student; reflect on the 

barriers that prevent school from being effectively inclusive. Our theoretical reference was 

based on authors discussing education, teacher training, the constitution of the curriculum 

aimed at the inclusion of the deaf, the training of the sign language interpreter translator, as 

well as their performance with deaf students enrolled in the common school. Our option was 

qualitative, bibliographical and documentary research, since we use official documents such 

as: decrees, laws, resolutions, conferences, guidelines and others. Our final considerations 

have shown that we need to invest heavily in the initial and continuing training of current and 

new teachers, since they are unsafe to work in schools, where the enrollment of students with 

disabilities is registered, in this case in particular the deaf students . 

     

 

Key words: Teacher training, Inclusion of the deaf, Curriculum, Inclusive Policies. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao discorrermos sobre o tema Inclusão Escolar, dois princípios essenciais devem estar 

evidentes: o respeito às diferenças e a igualdade de direitos tendo como pressuposto que a 

educação deve ser ―sempre‖ especial, para todos, não só para os alunos com deficiência e que 

ela perpassa todos os níveis de educação. 

Se em todo tempo e para todos, a educação deve ser ―sempre‖ especial, porque discutir 

a inclusão escolar como um direito que todos os indivíduos possuem a fim de aceitar e acolher 

as diferenças garantindo assim uma educação de qualidade?  

Justifica-se essa discussão por uma educação de qualidade e para todos numa 

perspectiva inclusiva por ser a inclusão um dos maiores desafios da educação numa sociedade 

que precisa vencer preconceitos, rever valores. Sendo os deficientes desde sempre marcados 

pela rejeição, a exclusão nos espaços sociais e educativos é resultado desse processo 

excludente. 

A reflexão crítica dos referenciais que norteiam a educação inclusiva no Brasil se faz 

relevante se observarmos que, mesmo após mais de duas décadas da promulgação da LDB 

(Lei de Diretrizes e Bases para a Educação - Lei 9394/96) e da regulamentação das Políticas 

da Educação Inclusiva, o fantasma da exclusão ainda sobrevive nos espaços escolares apesar 

dos compromissos assumidos por uma educação igualitária mostrando a importância de se 

discutir, apesar dos avanços e conquistas, as diferenças existentes e mais ainda acerca da 

garantia de direitos da pessoa com deficiência.. 

Visto que pesquisar é buscar ou procurar resposta para alguma coisa, a fim de se 

produzir o conhecimento científico que é de acordo com Fonseca (2002), de caráter 

provisório, uma vez que pode ser ininterruptamente testado, enriquecido e reformulado, sendo 

dinâmico e inacabado, nos provocou refletir criticamente textos legais e bibliografias de 

domínio público relacionadas ao sujeito de estudo desta pesquisa, que é o aluno surdo na 

escola regular, na busca por compreender alguns questionamentos que a muito nos tem 

afligido e para isto nos propusemos a buscar a verdade. 

Não a verdade absoluta, mas a verdade que nos permita discutir e conceber a realidade 

educacional na atualidade e na qual estamos inseridos como partícipes da sociedade e também 

como professores, sobre como se dá a realidade do sujeito ―incluído‖ no espaço escolar 

regular, especificadamente neste trabalho, o aluno surdo, e o fizemos por meio de pesquisa 

numa abordagem qualitativa, de cunho bibliográfico e documental. 
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Este trabalho foi construído à priori na tentativa de compreendermos a razão do aluno 

surdo ser considerado deficiente e assim, sem nenhuma competência acadêmica uma vez que 

para muitos, ainda, sua cognição é inexistente por não haver linguagem oral, a qual seria o 

único meio de demonstrar capacidade e expressão de pensamento, não estaria portanto, 

competente para acompanhar uma sala de aula regular. 

Muitos são os questionamentos diante de um tema gerador de tantos conflitos. Sendo 

nova ainda a educação inclusiva e consequentemente a escola ainda não se encontra preparada 

para tal perspectiva, fica portanto apesar dos avanços inegáveis, na maioria ineficiente o 

trabalho desenvolvido com os alunos com necessidades educacionais especiais, neste trabalho 

em específico, o aluno surdo. 

Os órgãos responsáveis pela educação no Brasil, comprometida em ser de qualidade e 

para todos, não cumprem na totalidade o que está descrito como garantia do aluno surdo, 

transpondo muitas vezes essa responsabilidade apenas para escola. A escola por sua vez, 

ainda não estando preparada para receber este aluno, deixa de exercer seu principal papel que 

é oportunizar a todos um ensino efetivamente de qualidade e de equidade. Daí os que já estão 

à margem da sociedade, continua impedido de transformar essa dura realidade como os 

documentos legais mesmo relatam (BRASIL, 2001). 

 

O princípio fundamental desta política é de que o sistema regular deve atender a 

diversidade do alunado, isto é, todos os que se encontram excluídos, frequentadores 

da escola. Este atendimento inclui, necessariamente, o atendimento dos alunos 

considerados deficientes, tanto físicos, visuais, auditivos e mentais na escola regular 

(BRASIL, 2001). 

 

Destarte, nossas reflexões foram embasadas tendo como referencial teórico autores 

que abordam a educação especial numa perspectiva inclusiva como, Antunes (2008), Fonseca 

(2002), Freire (1998), Garcia (1995), Gil (1987), Goldfeld (2002), Heredero (2010), Lacerda 

(2009), Magalhães (2007), Meirieu ( 2006-2008), Mesquita (2010), Pires (2004), Quadros 

(2007),  Sanches (2005), Santos (2010), Lunardi (2005), Vieira (2012), Lacerda (2000), 

formação de professores autores como Mendes(2004) outros que discutem a metodologia de 

pesquisa qualitativa como Ludke e André(1986), Trivinos (1987) sobre currículo como Elvira 

(2007) e Silva (2011) , documentos legais como LDB(Brasil,1996), Resolução nº 01/2002 

(Conselho Nacional de  Educação - CNE/CP), Decreto nº 5.626 (BRASIL,2005), Lei Nº 

10.436 ( Brasília, 2002), Art. 18 da Lei no 10.098 (2000).  

Os capítulos apresentados neste trabalho trazem nossas reflexões tendo como suporte 

teórico autores que são referência na discussão sobre educação e a inclusão e permanência do 
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aluno surdo na escola regular, tendo sido utilizada como abordagem a pesquisa qualitativa de 

cunho bibliográfica e documental, que de acordo com Appolinário (2011), limita-se a analisar 

documentos e tem como objetivo a revisão de literatura de tema específico, ou determinado 

contexto teórico. 

Assim, essa pesquisa tem como objetivo geral contrastar teoria e prática referentes a 

inclusão do aluno surdo nas escolas regulares e a partir desses debates, contribuir para uma 

mudança de concepção sobre currículo numa perspectiva inclusiva na educação básica das 

escolas comuns. Como objetivos específicos desta pesquisa estão as  reflexões de documentos 

legais e alguns referenciais relacionados ao tema, contrastar teoria e prática inclusivas, 

discutir a formação inicial e continuada dos professores e intérpretes de Libras que atuam nas 

escolas regulares, analisar o currículo enquanto apenas lista de conteúdos e sua contribuição 

para a diversidade, discutir sobre educação bilíngue português/libras nas escolas inclusivas, 

observar o cumprimento da legislação nas práticas pedagógicas da escola frente ao aluno 

inclusivo, por fim, refletir sobre quais barreiras que impedem a escola de ser efetivamente 

inclusiva como aponta Páez (2001) que atender à diversidade é acolher as crianças com 

deficiência, mas também todas as outras dessemelhanças que aparecem diariamente na 

comunidade escolar e trazer neste trabalho a inclusão numa perspectiva que se contrapõe ao 

paradigma da exclusão como afirma SASSAKI(1997, p.18):  

 

A inclusão escolar é vista como a melhor alternativa para os alunos segregados da 

escola regular, já que ela: ―representa um passo muito concreto e manejável que 

pode ser dado em nossos sistemas escolares para assegurar que todos os estudantes 

comecem a aprender que pertencer é um direito e não um status privilegiado que 

deva ser conquistado‖. 

 

O respectivo trabalho foi pensado, tendo como estrutura básica os seguintes capítulos. 

No primeiro capítulo abordamos os aspectos históricos sobre a constituição da 

deficiência em diferentes contextos. Nesse sentido discutimos a educação das pessoas surdas 

ao longo dos séculos, tendo como marco central a criação do Instituto Nacional de Educação 

Dos Surdos (INES 1857) na cidade do Rio de Janeiro. 

No segundo capítulo, apresentamos o percurso metodológico, no qual caminhamos 

para a realização desse estudo reflexivo. 

No terceiro capítulo abordamos aspectos como: o papel da escola no processo de 

inclusão das pessoas com deficiência auditiva. Nesse sentido, enfatizamos a função da escola 

brasileira na educação da pessoa surda. 
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Considerando que o trabalho se refere ao processo de inclusão da pessoa surda, não 

furtamos em discutir a constituição do currículo que, no contexto da educação especial, 

precisa ser inclusivo. 

No quarto capítulo deste estudo reflexivo, procuramos também enfatizar como se 

constitui a língua de sinais, destacando sua implantação no cenário educacional brasileiro. 

Frente ao exposto, sentimos a necessidade de discutir, mesmo que brevemente aspectos da 

língua como: oralismo, bilinguismo e comunicação total. 

Finalmente, no quinto capítulo discutimos como se dá a atuação do tradutor intérprete 

de língua de sinais, a consolidação desta profissão a partir de documentos legais junto ao 

Ministério da Educação. 

 

1º CAPÍTULO - ASPECTOS HISTÓRICOS SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA 

DEFICIÊNCIA EM DIFERENTES CONTEXTOS 

 

 Neste capítulo inicial refletimos a respeito do sujeito com deficiência ao longo dos 

tempos. A trajetória da pessoa com deficiência
1
 é retratada por exclusão, discriminação e lutas 

em busca do direito de ser percebido como cidadão que pertence ao mundo e neste contexto 

poder ser reconhecido como indivíduo. A definição aceita internacionalmente, para ―criança 

deficiente‖, aprovada pela Council of Exceptional Children (CEC) é, segundo Fonseca (1995, 

p.25): 

A criança que se desvia da média ou da criança normal em: características mentais; 

aptidões sensoriais; características neuromusculares e corporais; comportamento 

emocional; aptidões de comunicação; múltiplas deficiências, até ao ponto de 

justificar e requerer a modificação das práticas educacionais ou a criação de serviços 

de educação especial no sentido de desenvolver ao máximo as suas capacidades. 

O percurso histórico dos sujeitos com deficiência ao longo dos tempos nos mostram 

que a grande maioria dos deficientes carregavam a imagem de deficientes física e 

mentalmente. Essa imagem os marcava como seres imperfeitos. Segundo Gugel (2007), há 

relatos de pais que abandonavam seus filhos com deficiência dentro de cestos ou lugares 

considerados sagrados. Aqueles que tinham a sorte de sobreviver, eram tratados como animais 

nas cidades podendo ser usados até como atrações circenses. O nascimento desses indivíduos 

                                                           
1
De acordo com o Decreto 3.298/99 é considerada pessoa com deficiência: toda restrição física, intelectual ou 

sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades 

essenciais da vida diária e/ou atividades remuneradas, causada ou agravada pelo ambiente econômico e social, 

dificultando sua inclusão social, enquadrada em uma das seguintes categorias: I – deficiência física, II – 

deficiência auditiva, III – deficiência visual, IV – deficiência intelectual, V – surdocegueira, VI – autismo, VII – 

condutas típicas, VIII – deficiência múltipla.‖ 
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com sinais de deficiência ou com algum tipo de má formação era visto como castigo de Deus; 

eram vistos como feiticeiros ou como bruxos. Eram aberrações que deveriam ser castigados 

para se tornarem limpos. Outras vezes ao nascerem, eram deixados nas estradas para 

morrerem.  

Na antiga China, os deficientes auditivos
2
 eram jogados ao mar; em Esparta eram 

jogados do alto de rochas, em Atenas, eram abandonados; os gauleses os sacrificavam. Em 

Roma e Grécia, eram vistos como pessoas retardadas, que eram incapazes de responder por 

seus atos e sem condições de serem considerados humanos. Em 483-482 a. C., o Código 

Justiniano (Arriens, p.5) passou a distinguir graus de deficiência auditiva, ressaltando que o 

nascido surdo estaria privado de desenvolvimento moral e intelectual.  

Nesse período, a Igreja foi uma grande aliada no combate destas práticas perversas. 

Com o surgimento do cristianismo no Império Romano, ainda de acordo com Gugel (2007), 

tem-se como doutrina a bondade e o amor para com os indivíduos. Com isso a Igreja 

combateu, além de outras práticas, o extermínio dos filhos nascidos com deficiência. E foi 

então a partir do século IV que foram criados os primeiros hospitais de caridade para 

abrigarem os indigentes e indivíduos com deficiências.  

No Brasil a situação dos nascidos com alguma deficiência também não era diferente. 

A história nos mostra a realidade das crianças nascidas com deficiência sendo ―abandonadas 

em lugares cheios de bichos que diversas vezes as mutilavam ou matavam‖. (JANNUZZI, 

2004, p.9). Diante destes fatos de abandono e crueldade foram criadas em 1726 as chamadas 

‗rodas de expostos
3
‘ onde as crianças eram deixadas e as religiosas as recolhiam. Essas 

religiosas as alimentavam, davam educação além de outros cuidados que necessitassem. 

Neste contexto das deficiências trataremos com maior enfoque a questão histórica do 

sujeito surdo e a história nos revela que não é diferente dos demais sujeitos com algum outro 

tipo de deficiência. O surdo
4
 que era considerado irracional, primitivo, não educável, imbecil. 

Triste, muda e dolorosa começou a história dos surdos uma vez que, a linguagem oral era o 

marcador da capacidade de pensar. Portanto, se não possuo a capacidade de falar, não penso. 

Se não penso, não sou um ser humano racional, assim como a célebre frase: ―Se penso, logo 

existo‖. Se não falo, não penso. Logo, não existo. 

                                                           
2
De acordo com o Decreto citado anteriormente é considerada pessoa com deficiência auditiva aquela que tenha 

perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, variando de graus e níveis na forma seguinte: de 25 a 

40 decibéis (db) (surdez leve); de 41 a 55 db - surdez moderada; de 56 a 70db - surdez acentuada; de 71 a 90db- 

surdez severa; acima de 91 db - surdez profunda e anacusia. 
3
Assim eram chamados os lugares, roda dos expostos ou dos enjeitados- um mecanismo utilizado para abandonar 

os recém-nascidos que ficavam ao cuidado de instituições de caridade. 
4
Neste trabalho, quando utilizamos o termo surdo, referimo-nos à surdez de grau profundo, com mínimo resíduo 

auditivo. 
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  Na Grécia antiga, Aristóteles considerava ―a linguagem
5
 como uma condição humana 

para o indivíduo, portanto, sem linguagem, o surdo era considerado não–humano e não tinha 

possibilidade de desenvolver faculdades intelectuais‖, conforme Moura et al. (1997, p.328). 

Esse lugar ocupado pela linguagem oral seguiu até a Idade Média (476 – 1453). 

Somente no Século XX a sociedade começa a perceber as pessoas com deficiência, 

como pessoas com direitos e deveres perante a sociedade, mesmo que ainda seja numa 

abordagem assistencialista. A Declaração Universal dos Direitos Humanos surge então como 

uma esperança às famílias que lutavam por seus filhos deficientes frente à discriminação que 

sofriam, e iniciam então os primeiros movimentos neste propósito. 

Importantíssimo lembrar que a visão de transformação que a história retrata à cerca 

das mudanças em relação às pessoas com deficiência na perspectiva de seus direitos, muito 

mais que uma mudança de paradigmas e inclusão destes indivíduos, assim como Jannuzzi 

(2004) nos mostra, que o que existia era muito mais o interesse num discurso de autonomia e 

produtividade. Portanto, esse amparo em favor da educação dos deficientes foi feita a serviço 

da economia dos cofres públicos e dos bolsos das famílias em particular.  

Com isso, evitariam os manicômios, os asilos e as penitenciárias uma vez que esses 

indivíduos seriam introduzidos ao trabalho. A verdade é: o discurso baseava-se no sistema de 

produção que tinha a intenção de introduzir as pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho.  

Assim, os deficientes socialmente colocados podiam obter lucro. Esses fatores e mais 

a ameaça dos movimentos organizados e todas as críticas da academia científica e outros 

profissionais sobre o paradigma da institucionalização, fizeram com que reformulações de 

ideias e novas práticas ocorressem. Este discurso de autonomia e produtividade isenta ainda 

mais o Estado, já que manter a população na improdutividade e na segregação custava muito 

caro. Portanto ser autônomo custa menos a sociedade.  

Assim nasce o conceito de integração
6
. O indivíduo é inserido na sociedade como 

alguém o mais próximo possível da vida normal das outras pessoas e inicia-se ai os programas 

especiais não para que estes indivíduos pudessem ser atendidos e vistos e sim como uma 

maneira de ―normalizá-los‖. Importante ressaltar que apenas a presença de uma pessoa com 

                                                           
5
Segundo os estudos de Vygotsky a base da aquisição e do desenvolvimento da linguagem como sendo mais 

social e cultural do que individual e biológica.   
6
Este processo baseava-se na premissa de que as pessoas que apresentavam alguma deficiência tinham o direito 

de usufruir de um estilo de vida o mais comum possível em uma sociedade. Da uma ideia de inserção parcial e 

condicionada às possibilidades de cada pessoa. Estar integrado não significa estar incluído. 
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deficiência num determinado local, seja ele escola, trabalho, espaços sociais não garante 

inclusão alguma. Incluir alguém é muito mais que permitir que ela esteja ali. 

Segundo Gramsci o homem é o resultado ―de uma determinada formação histórica‖ 

(SCHLESENER, 2009, p. 84). Segundo Barroco (2007) houve muitas mudanças até 

chegarmos a ideia atual de que do homem com deficiência não pode ser extraída a 

possibilidade de humanização e de que não é o fato de exclusivamente uma doença, mas, sim, 

uma condição que a pessoa venha a conviver por toda a sua vida.  De acordo com esta 

afirmação podemos dizer que, na atualidade, já está sendo impregnada esta visão acerca da 

deficiência não como uma doença e sim como uma diferença. Não queremos aqui 

desconsiderar os diversos fatores que causaram nos indivíduos a deficiência. Mas o que aqui 

pretendemos discutir é todo o processo de construção da deficiência ao longo dos tempos, de 

como a deficiência foi sendo construída ao longo da história e com isso percebermos o 

desenvolvimento da pessoa com deficiência retratada muitas vezes muito mais por questões 

histórico sociais do que essencialmente biológicas agravadas, como afirmava Vygotsky 

(VYGOTSKI citado por BARROCO, 2007, p. 196). 

   

 [...] cada pessoa é, em maior ou menor grau, o modelo da sociedade, ou melhor, da 

classe a que pertence, já que nela se reflete a totalidade das relações sociais. 

Podemos ver que nesta apresentação o conhecimento do singular é a chave de toda a 

psicologia social; de modo que temos que conquistar para a psicologia o direito de 

considerar o singular, isto é, o indivíduo, como microcosmo, como um tipo, um 

exemplo e modelo de sociedade.  

 

Defendido por Vygotski (id, ibid, p. 207) no Primeiro Congresso de Educação 

Especial da Rússia em novembro de 1924, onde ele vinha a propor uma nova teoria 

explicativa para a natureza do desenvolvimento da criança com deficiência e que é possível 

perceber no trecho a seguir:  

Deve-se sempre ter em mente que toda a criança com deficiência é antes de tudo 

uma criança e somente depois uma criança deficiente. Não se deve perceber na 

criança com deficiência apenas o defeito, os ―gramas‖ de doença e não se notar os 

―quilogramas‖ de saúde que a criança possui. Do ponto de vista psicológico deve-se 

tratar a criança com deficiência da mesma maneira que uma normal. 

Ao analisarmos a seguinte citação reescrita por Barroco (2007, p. 215), fica claro que 

Vygotski, em outra conjuntura histórica, já apresentava o discurso que criticava discursos 

subjetivistas e idealistas, quando se manifestava a favor de uma nova forma de ver o homem 



23 
 

pela sua potencialidade e não pela sua defectologia
7
. Como é possível que nos dias atuais 

ainda nos depararmos com conceitos tão arcaicos acerca de pessoas com deficiência?             

                                       

 O cego seguirá sendo cego e o surdo, surdo, porém deixarão de ser deficientes 

porque a defectividade é um conceito social, tanto que o defeito é uma sobreposição 

da cegueira, da surdez e da mudez. A cegueira em si não faz uma criança deficiente, 

não uma defectividade, isto é, uma deficiência, uma carência, uma enfermidade. 

Chega a sê-lo somente em certas condições sociais de existência do cego. É um 

signo da diferença entre a sua conduta e a dos outros. [...] 

 

1.1. A educação das pessoas surdas ao longo de séculos 

 

“Assim como os pássaros têm asas, os homens têm língua”. 

(George H. Lewes(1817 – 1878, apud Fromkim & Rodman, 1993) 

 

 De acordo com o que a literatura aponta, nas civilizações grega e romana, as pessoas 

surdas não tinham perdão. Sua condição lhes custava a vida. A educação de surdos é tema 

atual e muito importante já que hoje, esses sujeitos são cada dia mais presentes nas salas de 

aulas e uma breve revisão de tempo e espaço se faz importante uma vez que o 

desenvolvimento da fala sempre ocupou lugar relevante em relação ao lugar secundário 

ocupado pela linguagem escrita destes sujeitos. 

Segundo Skliar (1997 p.109), houve 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 da Língua de 

Sinais, e outro posterior, que vai de 1880, até nossos dias, de predomínio absoluto de uma 

única ‗equação‘ segundo a qual a educação dos surdos se reduz à língua oral‘. 

Por muito tempo todas as discussões a sobre educação de surdos são concentradas 

numa visão médico – clínica que a concepção oralista assume como normalização pregando o 

convívio do sujeito surdo com o sujeito ouvinte somente por meio da linguagem oral 

buscando a igualdade ao ouvinte por meio do ensino da fala como trabalho pedagógico. 

Assim, o sujeito surdo ficaria cada vez mais parecido com os ouvintes podendo, então, 

conviver mais naturalmente. Destarte, dominar a língua oral é condição básica para sua 

aceitação na comunidade majoritária. Fica, portanto, mais próximo da ―normalidade‖. 

                                                           
7
Os estudos defectológicos foram escritos por Vygotsky no início do sec.XX. São reflexões e análises a cerca da 

possibilidade de desenvolvimento e aprendizagem de crianças com deficiência, e seu trabalho baseava-se nas 

potencialidades e não nos defeitos. Vygotsky define dectologia como uma esfera de conhecimento teórico e do 

trabalho científico-prático. (Vygotsky,1987, p.2-3) 
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O surdo então é visto, considerado como deficiente e precisa ser curado, recuperado, 

corrigido. Jacinto (2001) enfatiza que a valorização da modalidade oral, o oralismo torna-se 

preponderante, e a língua de sinais
8
 é considerada então‖ tradicional‖ e ―acientífica‖. Nesta 

visão, utilizar a língua de sinais é levar a criança surda a acomodar-se e desmotiva-la para a 

fala, condenando-a assim a viver numa subcultura. 

Segundo Skliar (1997) o Congresso de Milão
9
 em que diretores de grande prestígio das 

escolas da Europa propuseram acabar com o gestualismo e dar prioridade a palavra viva, 

constituiu não o começo da ideologia oralista, senão sua aceitação oficial. Skliar com base em 

Facchini (1981), alega que todas essas transformações foram produtos de interesses políticos, 

filosóficos e religiosos, e não educativos e que essa concepção, em que a educação é 

dependente do desenvolvimento da expressão oral, enquadra-se com perfeição no modelo 

clínico terapêutico da surdez, que valoriza a patologia, a carência biológica. 

Muitos surdos hoje são iletrados funcionais. Isso são consequências dessa filosofia 

educacional que podem ser comprovadas por meio dos resultados de pesquisas do esmagador 

fracasso acadêmico em que o surdo ainda está inserido. Um estudo realizado pelo Colégio 

Gallaudet em 1972(Sacks, 2007) mostrou que o nível de leitura dos surdos graduados de 

dezoito anos em escolas secundárias nos Estados Unidos era semelhante apenas à quarta série. 

O psicólogo britânico R. Conrado em outro estudo indicou que na Inglaterra, os estudantes 

surdos, na graduação, liam no nível de crianças de nove anos (...) 

No Brasil, é comum vermos surdos com muitos anos de vida escolar nas séries iniciais 

sem uma produção escrita no nível esperado à sua série, além das defasagens em outros 

aspectos. De acordo com a FENEIS (Federação Nacional de Educação e Integração dos 

Surdos, 1995, p. 7) através de uma pesquisa realizada por profissionais da PUC do Paraná em 

convênio com o Centro Nacional de Educação Especial, o CENESP, publicada em Curitiba 

em 1986, constatou-se que 74% dos surdos não chegam a concluir o ensino fundamental de 

segunda fase. Segundo a pesquisa (nessa época) o Brasil já tinha o equivalente a 5% da 

população surda total em universidades e a maioria deles não eram proficientes com 

português escrito, eram incapazes de usá-la. 

Um marco na educação da pessoa com deficiência, nesse caso em especial da pessoa 

surda, foi a Declaração de Salamanca, de 1994. No documento de referência mundial e 

orientador da inclusão em relação ao sujeito surdo, destaca -se a importância de uma educação 

                                                           
 
9
O congresso de Milão, em 1880, foi um momento conturbador na História dos surdos. Foi la que um grupo de 

pessoas, em sua maioria ouvintes, decidiram que a língua oral seria utilizada no ensino dos surdos substituindo a 

língua de sinais. 
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pautada no direito e reconhecimento da língua natural do indivíduo, que lança um novo olhar 

para a inclusão, no viés de ampliar essa noção: ―Políticas educacionais deveriam levar em 

total consideração as diferenças e situações individuais‖ (Constituição da República 

Federativa do Brasil, 1988, p.111; Art.205). 

 

A educação é 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.  

 

 Segundo Montesquieu (apud Maupassant, 1997, p. 56-57), um órgão a mais ou    a 

menos em nossa máquina teria feito de nós uma outra inteligência. Assim, a humanidade pode 

existir sem a audição, sem o paladar, sem a visão. Se nenhum ser humano é exatamente igual 

ao outro, podemos concluir que ser surdo não é ser melhor ou pior que ser ouvinte, mas 

diferente. 

 A trajetória social das pessoas surdas sempre esteve ligada com a concepção de 

homem e cidadania ao longo da história.  No século XVIII, considerado o período mais 

fecundo da educação dos surdos, surgiram os primeiros educadores de surdos que 

apresentaram diferentes metodologias para essa educação. O alemão Samuel Heineck (1729 – 

1970), o abade francês Charles Michel de L‘Epée (1712 – 1789) e o inglês Thomas 

Braidwood (1715 – 1806). 

 Em Paris, em 1755 L‘Epée
10

 fundou a primeira escola pública para surdos. O 

português Jacob Rodrigues Pereira, na França, desenvolveu um método de fala e exercícios 

auditivos com sucesso reconhecido. No Brasil, com a chegada do francês Ernest Huet, em 

1855, no Rio de Janeiro, inicia a educação para surdos. Ele cria uma escola para alunos 

surdos, porém estes sujeitos não eram vistos como cidadãos nessa época. 

 Em Milão, em 1880, realiza-se o Congresso Internacional de Surdo Mudez, onde se 

define o método Oral como o mais adequado na educação dos surdos sendo que   essa visão 

oralista defendia que o único caminho para o desenvolvimento pleno e uma perfeita 

integração destes indivíduos na sociedade. Segundo Lane (1984, p.111-[tradução de 

Guanirello,2007, p.29]): 

 

                                 
O oralismo esteve em uso pleno no mundo até a década de 60. O linguista americano 

Willian Stokoe, da Universidade de Gallaudet publica então um artigo denominado 

―Sign language structure: na outline of the visual communication systen of the 

American deaf‖ (―A estrutura da língua de sinais: o perfil de um sistema de 

                                                           
10

O abade Charles-Michel de L‘Épée, educador francês do século XVIII que ficou conhecido como ―pai dos 

surdos‖. 
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comunicação visual dos surdos americanos‖), onde demonstra que a LS
11

 era uma 

língua com todas as características das línguas orais. Após esta publicação, vários 

estudos sobre a LS e como aplicá-la na educação dos surdos começam a surgir. 

 

Após toda a insatisfação acerca do método oralista, por volta dos anos 1970 surge uma 

outra filosofia chamada de comunicação total que adotava o uso de sinais na educação dos 

surdos, que propunha uso de gestos naturais, da LS, do alfabeto digital, da expressão facial, da 

fala e aparelhos de amplificação sonora. Embora nessa filosofia fazia-se uso também da LS, 

seu objetivo principal continua sendo a fala e a integração deste sujeito surdo na sociedade 

ouvinte. Como bem diz o nome ―comunicação total‖ eram utilizados todos e quaisquer meios 

para que a criança surda falasse. Esse era o objetivo mais uma vez. Devolver o que não 

tinham: a oralidade. 

E então surgem as controvérsias sobre um método que utiliza fala e sinais 

simultaneamente. Schlesinger e Namir (1978) propuseram então que fosse usado o termo 

Bimodalismo para diferenciar de Bilinguismo: uso de duas línguas. 

No fim da década de 70, principalmente nos Estados Unidos, dá-se início ao 

movimento que reinvindica o uso da língua e cultura de comunidades minoritárias. A partir 

deste movimento, começam a lutar pelo direito de (usarem a LS como primeira língua L1) e 

de (aprender a língua majoritária como segunda língua L2). Portanto, surge a opção de uma 

abordagem bilíngue para os surdos. 

Por volta dos anos 1980 e 1990 essa abordagem ganha mais adeptos já que essa 

proposta tem como pressuposto básico que o surdo adquira como primeira língua, a LS, 

considerada sua língua materna
12

, e como segunda língua, a língua oficial de seu país na 

forma escrita. A surdez então passa a ser vista como diferença no lugar de deficiência. 

  

1.2. A criação do Instituto Imperial dos Meninos Surdos/INES 

  

 Em 1857, toda a história do Instituto se inicia. Exatamente em 26 de setembro. Ernest 

Huet, um professor francês surdo, com o apoio do imperador D. Pedro II, inaugura no Brasil, 

na cidade do Rio de Janeiro, o primeiro Instituto Nacional de Surdos Mudos, atual Instituto 

Nacional dos Surdos (INES), que na época era um asilo, que aceitava (somente surdos do 

sexo masculino), vindos de todas as partes do país, sendo muitos abandonados por seus pais. 

Onde o professor Huet utilizava a LS e oferecia aos surdos um programa educacional. Em 

                                                           
11

Neste trabalho utilizamos LS para designar a Língua de Sinais (Libras). 
12

A primeira língua dos surdos, ou seja, a língua de sinais é a sua língua materna, chamada também de L1. 
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1911, o Ines, seguindo a tendência mundial, estabelece que seria adotado o método oral puro 

em todas as disciplinas. Porém, ao perceberem o péssimo rendimento dos alunos ao utilizar 

este método, passam então a utilizá-lo apenas com as crianças que poderiam se beneficiar da 

fala. 

 Em 1931, 20 anos após a criação do INES, criou-se então o externato
13

 feminino com 

aulas de corte e costura e bordado consolidando assim seu status de educação 

profissionalizante, instituído em 1925. 

Em 1951 foi criado o primeiro curso normal para professores na área da surdez. Em 

1952 foi instituído o jardim da infância do Instituto, e nos anos seguintes o curso de Artes 

Plásticas sendo acompanhado pela Escola Nacional de Belas Artes. 

Em 1957, Ana Rimola de Faria, então diretora do Instituto, proíbe oficialmente a LS 

em sala de aula seguindo a tendência mundial mas apesar desta proibição, os alunos sempre 

utilizavam a LS às escondidas.  Só em 1970 chega no Brasil o método da Comunicação Total 

onde tanto a LS como o Oralismo eram aceitos. Na década seguinte inicia o Bilinguismo. 

O Instituto hoje é referência em todo país. Um dos objetivos do Instituto é estimular as 

pesquisas na área da surdez, a divulgação do ensino de Libras, bem como a qualificação dos 

surdos para o mercado de trabalho. 

Diferentemente do método a ser trabalho com o aluno surdo, seja ele oralismo, 

comunicação total ou bilinguismo, o que não pode ser esquecido, como afirma SILVA 

(2001a), é o que diz o artigo 19 da declaração de Salamanca: ―Políticas educacionais 

deveriam levar em total consideração as diferenças e as situações individuais. 

Ao falar de inclusão educacional necessita-se fazer uma análise antecipada dos casos 

em que se procura atuar em classes regulares. Os alunos surdos possuem a mesma maneira de 

aquisição da linguagem, mas com modalidade diferente dos alunos ouvintes e muitos não são 

oralizados, possuem a língua de sinais como comunicação, como língua oficial e a 

alfabetização da Língua Portuguesa como segunda língua. É preciso então que a escola esteja 

adequada para este trabalho específico como orienta as leis. 

 

1.3. Língua de Sinais e Regionalismo. 

  

―A ignorância sobre a língua de sinais levou a crença errada de que esta língua é um 

sistema de comunicação baseado na ‗tradução‘ de cada palavra ou de morfemas da 

língua oral por um sinal equivalente‖. Fromkim (1988) 

 

                                                           
13

 Estabelecimento de ensino em que os alunos são externos, isto é, não residem nele. 
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 Mesmo hoje, há uma grande necessidade de se explicar e de entender a comunicação, 

seja ela animal ou humana. Sua função é tamanha que, como já mencionamos, os surdos não 

eram considerados pensantes e capazes por não poderem satisfazer a comunidade ouvinte 

respectivamente, por meio da linguagem oral. Para HALL, apud LYONS (1987:28), a 

linguagem é a maneira pela qual há uma interação através de canais orais – auditivos. Ele 

afirma que ―(...) a língua que é usada por determinada sociedade é parte da cultura daquela 

sociedade‖.  

Diferente dos ouvintes, os surdos possuem outra maneira de reproduzir seus 

pensamentos e questionamentos; transmitir e receber mensagens: a língua de sinais/libras- tão 

eficiente quanto a língua oral. 

Diferentemente de HALL, LYONS (1987:18; 28), preocupou-se em examinar a 

Língua de maneira a englobar não só os ―ouvintes‖, mas também os Surdos, e assegurou que:  

 

Não se pode falar sem usar a língua (isto é, sem falar uma determinada língua), mas 

é possível usar a língua sem falar (p.18). (...) é perfeitamente possível, embora raro, 

que se aprenda uma língua escrita sem haver o comando prévio da língua falada 

correspondente (...) tais como os sistemas utilizados pelos surdos-mudos (...) não se 

deve colocar ênfase excessiva na prioridade biológica da fala.  
 

A Língua de Sinais assim como a Língua Oral são meios diferentes de comunicação, 

contudo, são independentes para a transmissão e a recepção da habilidade linguística. Mais 

que uma simples transmissão, a língua de sinais possibilita, assim como a língua oral, a 

Interação, não colocando-a portanto, numa condição de inferiorização linguística. Para 

SACKS (2007:34; 42): 

 

A Língua de Sinais equipara-se à língua falada, prestando-se igualmente ao rigoroso 

e ao poético – à análise filosófica e ao namoro e, na verdade, com uma facilidade 

que às vezes é maior do que a língua falada. (...) As verdadeiras Línguas de Sinais 

são, de fato, completas em si mesmas: sua sintaxe, gramática e semântica são 

completas, possuindo, porém, um caráter diferente do de qualquer língua falada ou 

escrita. 

  

Um dos traços que marcam o povo brasileiro é a sua variedade linguístico-cultural 

com indivíduos marcados por suas experiências sociais e concepções de mundo diferentes. De 

um Estado para o outro e, até mesmo, por vezes dentro do mesmo Estado, pessoas falam das 

mesmas coisas e as nomeiam de formas diferentes. A Língua de sinais não está isenta destas 

condições regionais. Assim como a Língua Portuguesa, a Libras é de uso coletivo, porém não 

é uniforme. 
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A língua de sinais foi instituída por Stokoe em 1972, quando analisou seus aspectos 

fonológicos, semânticos e sintáticos. De acordo com Stokoe, assim como os morfemas, na LS 

temos os queremas, que são unidades de características distintivas e como nos fonemas – essa 

combinação de sons cria unidades significativas- que são as palavras, as combinações 

gestuais- os queremas – produzem uma diversidade de unidades significativas- que são os 

sinais. Assim sendo, os queremas são aspectos de um sinal. Em sua pesquisa, Stokoe 

descobriu que os sinais possuem pelo menos três partes independentes e que cada parte 

apresenta um número limitado de combinações: localização, espaço em frente ao corpo, 

configuração das mãos.  

Para Stokoe a expressão facial deve ser sempre considerada como parte dos sinais 

assim como a entonação da voz nas línguas orais. A LS, semanticamente, possui menor 

vocabulário que o das línguas orais. Além do léxico menor, na língua de sinais, segundo o 

autor, não há artigos preposições, advérbios nem ligações.    

Segundo Quadros (1997) a língua de sinais seria uma expressão da capacidade natural 

para a linguagem, de acordo com a perspectiva gerativa em que todos os seres humanos são 

capazes de adquirirem uma língua, uma vez expostos a ela. Em seus trabalhos posteriores 

(Quadros, 1997; 2000; Quadros e Karnopp, 2003), a sintaxe da LS é analisada com mais 

detalhes. Podemos citar entre as conclusões das autoras que na libras prevalece a ordem 

sujeito/ verbo/objeto quando o sujeito e o objeto aparecem explícitos nos enunciados: Pedro 

gostar ela Lara (Pedro ama Lara). Segundo Quadros e Karnopp (2003), a escolaridade tem 

efeitos nos usos da LS.  

Os sujeitos surdos alfabetizados conseguem realizar algumas configurações de mão 

mais próximas do alfabeto digital. 

A LIBRAS, como qualquer outra língua, se distingue em termos de competência. 

Como em outra língua, os sujeitos não proficientes não conseguem realizar concordâncias, 

usos formais e não formais. Ainda falta estudo sobre a variedade ―não padrão‖ da LS. Bagno 

(2000) afirma que o português do Brasil apresenta alto grau de diversidade e de variabilidade 

por consequência da expansão territorial e das grandes diferenças entre as classes sociais, 

grupos diferenciados por idade, etc. Portanto, se nem a língua majoritária é homogênea, como 

seria a LS? Ela também tem suas variações. 

De acordo com Santana (2007, p.100) não há línguas mais simples ou primitivas, há 

línguas diferentes e os falantes são responsáveis por suas variações. A autora ainda aponta um 

dificultador na LS, que é o grande número de falantes não proficientes: pais, professores, 
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profissionais e fonoaudiólogos. Para os sujeitos surdos a LS é a sua língua e gostariam que 

todos soubessem e pudessem se comunicar com eles. 

Além de se acreditar, ainda hoje, que aprender a falar é a única maneira de  estruturar 

o pensamento, como se a linguagem oral fosse o único sistema cognitivo que além dessa 

estruturação, permite transmitir informações e possibilita efetivar os contatos interpessoais, 

efetivando-se a interação assim o surdo é obrigado a aprender falar, uma vez que nos locais 

públicos não há intérprete
14

 de língua de sinais, a vida social desse sujeito esta totalmente 

comprometida. Trata-se muito de uma questão de imposição social (de uma maioria sobre 

uma minoria). 

Apesar de a língua de sinais ser uma língua sem sons, é possível perceber de qual 

região o surdo faz parte, pois na LS também há o regionalismo baseando-se obviamente no 

gestual, uma vez que neste universo há também gírias, regionalismos e sotaque, podemos 

assim dizer. 

Reconhecida como língua desde 2002, a Libras, esse organismo vivo na sociedade, 

tem como base cinco parâmetros e podemos classificar a variação linguística de sinais quando 

ocorre pelo menos em um destes parâmetros alguma modificação, de Estado para Estado. 

Como se houvesse uma ―pronúncia diferente‖. 

1. A direcionalidade (a direção das mãos e rosto); 

2. O ponto de articulação (de onde parte o movimento); 

3. A configuração de mão; 

4. O movimento; 

5. As expressões faciais e corporais.  

                                                           
14

 Profissional especializado em traduzir, interpretar a língua portuguesa (oral ou escrita) para a língua de sinais 

para os surdos. 
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Fonte: www.dicionariolibras.com.br 

Laranja: O sinal é realizado à frente da boca.  

Amar: O sinal é realizado no lado esquerdo do peito.  

Aprender: O sinal é feito na testa. 

 
Fonte: www.dicionariolibras.com.br 

 A psicóloga Walkiria Duarte Raphael, uma das autoras do Dicionário Enciclopédico 

Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira (Edusp, 2001), diz conseguir identificar um 

r arrastado nos sinais dos surdos cariocas. 
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Eu, lidando com os diferentes sinais, percebo que no Rio eles soletram mais 

arrastado, embora não exista estudo com base científica sobre o assunto. Os surdos 

que oralizam bem [que reproduzem com os lábios as palavras sinalizadas] acabam 

falando junto com o sinal. E aí também se consegue perceber o sotaque. É possível 

sentir claramente isso, no sinal - diz. 

 

 Também podemos verificar por meio dos escritos de FELIPE (1990) que a variação 

linguística de sinais existe por meio dos usuários de uma língua que apresentam variações no 

executar (FELIPE, 1990, p. 81).   

 

Como toda língua, as línguas de sinais aumentam seus vocabulários com novos 

sinais introduzidos pelas comunidades surdas em resposta a mudanças culturais e 

tecnológicas. As línguas de sinais não são universais, cada língua tem sua própria 

estrutura gramatical. Assim como as pessoas ouvintes em países diferentes falam 

diferentes línguas, também as pessoas surdas por toda parte do mundo, que estão 

inseridos em ―culturas surdas‖, possuem suas próprias línguas.  

 

De acordo com as afirmações de Celani (2004: XVI) quanto à língua: 

 

À medida que um surdo se faz entender por meio dos sinais que possibilitam a 

comunicação rápida e inequívoca, efetiva-se maior possibilidade de solução de suas 

questões. (...) A linguagem permite ao homem estruturar o seu pensamento, traduzir 

o que sente, registrar o que conhece e comunicar-se com outros homens. Com a 

Libras, todos envidam esforços para que se estabeleça um real relacionamento 

humano, e, consequentemente, a humanidade sai ganhando. 

  

―Quando houver a aceitação da diferença e a crença na capacidade dos surdos‖. 

(ABREU: 2004: xi). Assim como afirma ABREU, 2004, a crença de que o surdo é tão capaz 

quanto qualquer outra pessoa, que sua capacidade intelectual não está atribuída nos sons 

vocais, os avanços que a comunidade surda já conquistou até aqui deixarão de ser, por vezes, 

um prêmio de consolação a um grupo marginalizado.  

A deficiência durante muito tempo foi o demarcador para que as pessoas pudessem ou 

não ser aceitas. Após muitas lutas muitos avanços foram alcançados. Não se pode negar. 

Entretanto, muito ainda há de fazer para que o deficiente seja efetivamente parte da sociedade. 

Ainda se vive a segregação, mesmo que velada. Muitas barreiras por meio da legislação foram 

aos poucos sendo transpostas, amenizadas. Porém, um grupo que historicamente foi 

marginalizado necessita, além de leis e decretos para que sejam vistos e respeitados. Enquanto 
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for apenas através das leis que esse grupo se faça gente, não existirá inclusão de fato. É 

preciso muito mais. É questão de humanidade, de respeito. De atitude! 

2º CAPÍTULO - PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Nossa opção nesta pesquisa foi pela abordagem qualitativa. Para tanto lançamos mão 

de autores que discutem nos preâmbulos do estudo os diversos focos da pesquisa qualitativa. 

De acordo com Ludke e André, (1986, p. 11), pesquisa qualitativa significa que: "ela tem o 

ambiente natural como seu desenvolvimento e o pesquisador como seu principal 

instrumento". 

Neste estudo, é de fundamental importância ressaltar que este trabalho foi realizado 

utilizando como base os pressupostos da abordagem qualitativa bibliográfica e documental, 

onde foram apreciadas fontes especialmente relacionadas às investigações realizadas no 

campo Educacional numa perspectiva Inclusiva do aluno surdo na escola regular e a 

legislação vigente relacionada ao tema. 

De acordo com Minayo (2008) a pesquisa qualitativa se movimenta em um peculiar 

processo em espiral, nomeado pela autora de Ciclo de Pesquisa. A autora afirma que, o ponto 

inicial deste ciclo geralmente inicia-se com um questionamento e termina com uma resposta 

ou um produto que, por sua vez, pode dar origem a novas investigações. Este método, 

segundo a autora, dá juízo de um ciclo ativo, em planos que se complementam, em um 

processo que tem começo, meio e fim, e que, ao mesmo tempo, é provisório. Para a 

pesquisadora Maria Cecília de Souza Minayo, sobre a pesquisa qualitativa, explica que esse 

modelo de pesquisa responde a motes que são muito específicos e a pesquisa qualitativa, 

trabalha com fatos que não podem ser apenas quantificados, uma vez que essa realidade 

possui um mundo de sentidos, motivos, anseios, crenças, valores e atitudes que não podem ser 

amortizados apenas a operações variáveis (MINAYO, 2003, p. 22): 

 

A diferença entre qualitativo-quantitativo é de natureza. Enquanto cientista sociais 

que trabalham com estatística apreendem dos fenômenos apenas a região "visível, 

ecológica, morfológica e concreta", a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo 

dos significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não 

captável em equações, médias e estatísticas. 

 

Cumpre-nos assinalar que segundo Chizzotti (1995, p.11), "a pesquisa investiga o 

mundo em que o homem vive e o próprio homem". Entretanto, a pesquisa só existe com o 
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suporte de procedimentos metodológicos adequados, que permitam a maior aproximação ao 

objeto de estudo. Segundo Gil (2002, p.44), "[...] a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com 

base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos" e tem 

a finalidade de colocar o pesquisador em contato com o que já se produziu e se registrou a 

respeito do tema de pesquisa e permite ainda o aprofundamento teórico que norteia a 

pesquisa. 

Ao longo dessa análise, lançamos mão também da pesquisa documental. Frente ao 

exposto, esse tipo de abordagem propõe-se a motivar novos conhecimentos, criar novas 

formas de entendimento dos fenômenos e dar a admitir a forma como estes têm sido 

concebidos. 

Destarte foram utilizados autores e legislação que se fundamentam no referencial. 

Segundo Pádua (1997, p.62): 

 

Pesquisa documental é aquela realizada a partir de documentos, contemporâneos ou 

retrospectivos, considerados cientificamente autênticos (não fraudados); tem sido 

largamente utilizada nas ciências sociais, na investigação histórica, a fim de 

descrever/comparar fatos sociais, estabelecendo suas características ou tendências 

[...]. 

 

 Segundo Bogdan e Biklen (1994), cinco características definem essencialmente a 

pesquisa qualitativa: (1) a fonte direta dos dados é o ambiente natural e o investigador é o 

principal agente na recolha desses mesmos dados; (2) os dados que o investigador recolhe são 

essencialmente de caráter descritivo; (3) os investigadores que utilizam metodologias 

qualitativas interessam-se mais pelo processo em si do que propriamente pelos resultados; (4) 

a análise dos dados é feita de forma indutiva; e (5) o investigador interessa-se, acima de tudo, 

por tentar compreender o significado que os participantes atribuem às suas experiências, uma 

vez que há comportamentos humanos que são ignorados quando se reduz pessoas a dados 

estatísticos. Portanto, os dados de natureza qualitativa são construídos num contexto natural 

ao contrário dos dados de caráter quantitativo. Portanto, a pesquisa qualitativa preocupa-se 

com os fatos que não podem ser mensurados. 

  

2.1. Procedimentos Metodológicos  
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Em concordância com Minayo (2001, p.17) que afirma que, ―nada pode ser 

intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida 

prática‖, nossa objetivação portanto, pauta-se em conformidade com a própria autora, em 

um ―repúdio a neutralidade‖. Neutralidade esta que nos coloca numa posição de apenas 

expectadores da exclusão, de um ―faz de conta‖ inclusivo e por conseguinte, do ensino 

aprendizagem dos alunos com deficiência e com necessidades educativas especiais. 

Em busca por investigações relativas à vida prática dos alunos surdos na escola 

regular, buscamos apreender essa realidade por meio de fundamentação teórica e legal. Para 

tanto buscou -se identificar por meio dos referenciais teóricos e legais a formação dos 

professores numa perspectiva generalista com vistas a atender a diversidade presente na 

escola bem como a formação e atuação do intérprete de libras, analisar o currículo numa 

perspectiva inclusiva, examinar documentos legais relativos a inclusão escolar que segundo 

Gil (2002, p. 44), ―[...] a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos‖ e com isso permite 

aprofundar teoricamente em relação ao tema da pesquisa. O estudo documental sobre a 

pessoa com deficiência foi realizado por meio de decretos, portarias, declarações, Leis 

vigentes no país como a LBD (BRASIL. 1996) e a Declaração de Salamanca (UNESCO, 

1994). Gil (2002, p. 62-3) afirma que a pesquisa documental apresenta algumas vantagens 

por ser ―fonte rica e estável de dados‖. Pádua (1997, p. 62) complementa dizendo que: 

 

Pesquisa documental é aquela realizada a partir de documentos, contemporâneos ou 

retrospectivos, considerados cientificamente autênticos (não fraudados); tem sido 

largamente utilizada nas ciências sociais, na investigação histórica, a fim de 

descrever/ comparar fatos sociais, estabelecendo suas características ou 

tendências[...]. 

 

 

Outro instrumento que utilizamos neste estudo foi a análise de conteúdo, uma vez que 

descrevemos sobre o processo de escolarização do aluno surdo na escola regular. Partindo 

desse pressuposto, cumpre- nos salientar que de acordo com Bardin (1977), a análise de 

conteúdo é caracterizada por um conjunto de instrumentos metodológicos que se aplicam a 

discursos (conteúdos e continentes) extremamente diversificados. 

Autores que enfatizam esse método de pesquisa são incisivos em afirmar que não 

podemos confundir analise do discurso com analise de conteúdo. Nesse sentido alertam que 

ambas apresentam metodologias bastante diferenciadas e normalmente apresenta também 

objetivos distintos. Nos escritos de Bardin, (1977), é possível identificar que na análise de 
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conteúdo o objeto de estudo é o registro em si, presente em um texto, um documento, uma 

fala ou um vídeo. 

Historicamente devemos ressaltar que a análise de conteúdo surgiu no século passado 

e já dura aproximadamente 50 anos. Esse método é utilizado por pesquisadores para analisar 

estudos que dão ênfase aos conteúdos expostos em artigos, obras, documentos e vídeos.  

Neste aspecto, cumpre-nos salientar que a análise de conteúdo constitui uma metodologia de 

pesquisa usada para descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos 

escritos por diversos autores disponíveis para análise.   Devemos afirmar que essa análise tem 

a intensão de ajudar na reinterpretação das mensagens e até atingir uma compreensão de seus 

vários significados no nível que pretende ir para além de uma leitura comum. 

Considerando que nossa investigação fundamentou-se nas abordagens qualitativas, 

cujo foco foram as pesquisas bibliográficas, documentais, resoluções e legislações, utilizados 

alguns procedimentos para analisar os conteúdos expostos pelos autores e autoras que nos 

deram base teórica para discutir nessa dissertação os conteúdos sobre inclusão dos alunos 

surdos na escola regular. 

São muitas as possibilidades que a análise de conteúdo se propõe fazer.   Nesse 

sentido, cumpre ressaltar que de acordo com Moraes, (1999), a matéria prima da análise de 

conteúdo pode constituir-se de qualquer material oriundo de comunicação verbal ou não 

verbal, como cartas, cartazes, jornais, revistas, informes, livros, relatos, auto- biográficos, 

discos, gravações, entrevistas, diários pessoais, filmes, fotografias e vídeos. De acordo com 

Moraes, anteriormente mencionado, esses dados, ainda bruto, chegam aos pesquisadores 

necessitando de serem trabalhados, uma vez que são em geral dados novos, nunca explorados. 

Considerando que nosso estudo é de cunho qualitativo, cujas informações foram 

extraídas de livros, documentos, legislações, diretrizes, resoluções e decretos , fizemos análise 

de conteúdos dessas fontes, uma vez que nossa intensão foi verificar como vem se 

constituindo a inclusão dos surdos nas escolas regulares. 

Deste modo, cumpre-nos ressaltar que por meio da análise de conteúdo, foi possível 

identificar nas referências utilizadas conteúdos que nos possibilitaram aferir que a 

escolarização dos estudantes com deficiência, neste caso em especial os alunos surdos é 

possível. Assim, defendemos que o processo de inclusão das pessoas com deficiência 

necessariamente precisa ser analisado, uma vez que não há prioridade para essa causa social, 

tão importante para a construção da cidadania. 
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2.2. Instrumentos para Coleta dos Dados 

 

A coleta de dados bibliográficos é indispensável para qualquer pesquisa científica uma 

vez que é por meio dela que o pesquisador se apropria de conhecimentos que nortearão o seu 

trabalho. Silva (2008) esclarece que algumas medidas devem ser consideradas para a coleta de 

dados bibliográficos considerando alguns pressupostos: utilizar o maior números possível de 

material bibliográfico, reunir apenas os materiais relacionados ao tema da pesquisa que se 

pretende, recorrer a outras fontes e não somente a livros técnico-científicos, publicações 

periódicas, documentos eletrônicos e  impressos diversos. 

A análise dos dados foi relacionada com as questões levantadas e situadas no início do 

estudo e foram empregadas referências bibliográficas e documentais consultas a fontes 

eletrônicas relativas ao objeto de estudo: o aluno surdo na escola regular e suas questões 

acerca do currículo. 

Para a coleta dos dados desta pesquisa utilizamos a análise de conteúdo por meio de 

leituras através de um procedimento reflexivo como sugere (Minayo, 2008). 

À partir dessas leituras acerca do tema, buscamos então responder os questionamentos 

que nortearam o trabalho para que pudéssemos chegar as considerações que fizemos sobre a 

inclusão do aluno surdo na escola regular e todos os entraves existentes neste processo. 

 

3º CAPÍTULO - O PAPEL DA ESCOLA NO PROCESSO DE INCLUSÃO DAS 

PESSOAS SURDAS 

 

O capítulo terceiro aborda a educação dos surdos. O papel da escola neste contexto da 

diversidade. Para essa reflexão analisamos o papel da escola neste processo. Um processo 

inclusivo. A escola sempre foi e continua sendo um espaço de aprendizagem onde se 

misturam crenças, culturas, raças. Maiorias e minorias. Assim sendo, grande é o impacto na 

vida de quem passa por ela. Impacto positivo ou negativo.  

Quando refletimos sobre o papel da escola em relação à inclusão nos deparamos com 

muitas lacunas que se refere por exemplo a formação do profissional em língua de sinais. 

Ainda hoje a escola não está preparada para receber pessoas com deficiência apesar de cada 

vez está mais presente essa realidade. Receber pessoas surdas é um grande desafio para a 

escola. Não há na escola professores regentes com fluência na língua dos surdos. DE acordo 

com Lacerda, a formação do tradutor intérprete de língua de sinais, bem como do professor 

fluente nesta língua é uma situação deficitária no espaço escolar.  
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Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) indicam que os 

surdos representam 1,1% da população brasileira e esse tipo de deficiência foi o único 

que apresentou resultados estatisticamente diferenciados por cor ou raça, sendo mais 

comum em pessoas brancas (1,4%), do que em negros (0,9%). Cerca de 0,9% dos 

brasileiros ficaram surdos em decorrência de alguma doença ou acidente e 0,2% nasceu 

surdo. Do total de deficientes auditivos, 21% tem grau intenso ou muito intenso de 

limitações, que compromete atividades habituais.  

Com um número tão significativo, essa população necessita de um trabalho mais 

de perto focado em suas especificidades evitando assim, o fracasso escolar. Freire (1998, 

p. 48) afirma que: 

 

 

Se o fracasso existe, ele tem que ser enfrentado a partir de uma proposta nova 

calcada nas reais necessidades do aprendiz surdo, para quem a primeira língua é a 

Língua de Sinais e para quem a Língua Portuguesa é uma segunda língua com uma 

função social determinada‖. 

 

 

Essa nova proposta deve partir do fato de que o aluno é surdo e se comunica por 

meio da Libras. O aluno surdo que chega a escola precisa ser atendido com qualidade e a sua 

realidade precisa nortear as práticas dentro do espaço escolar. 

A realidade de qualquer escola na atualidade é definida pela diversidade. A escola 

não é e não será homogênea. Por sua vez, o ensino também não pode pautar-se nesse sonho de 

igualdade de saberes e necessidades porque ele não é realidade. A LDB 9394/96 define a 

Educação Especial como uma modalidade de educação escolar que perpassa todas as etapas e 

níveis de ensino e a Resolução do CNE 02/2001 regulamentaram seus artigos 58, 59 e 60, e 

garante aos alunos com necessidades educacionais especiais (NEE) o direito de acesso e 

permanência no sistema regular de ensino. 

Destarte, ter acesso e permanecer na escola não basta. Faz- se necessário neste 

processo muitos outros pontos. Qual é o papel da escola no processo de inclusão das pessoas 

com deficiência? A inclusão e permanência do aluno Surdo no sistema educacional devem 

propiciar igualdade de oportunidades e um ensino de qualidade. Incluir não é propor 

igualdade. Igualdade não existe. Incluir é respeitar o diferente na e para diversidade. 

Em defesa deste lugar chamado escola, essa potência que nos dá a possibilidade de 

sair do lugar comum, de construir coletivamente a pluralidade humana, destacamos 

Masschelein e Simons (2013, p. 10): 

 



39 
 

Acreditamos que é exatamente hoje – numa época em que muitos condenam a escola 

como desajeitada frente à realidade moderna e outros até mesmo parecem querer 

abandoná-la completamente – que o que a escola é e o que ela faz se trona claro. 

Também esperamos deixar claro que muitas alegações contra a escola são motivadas 

por um antigo medo e até mesmo ódio contra uma de suas características radicais, 

porém essencial: a de que a escola oferece ―tempo livre‖ e transforma o 

conhecimento e as habilidades em ―bens comuns‖ [...]. 

 

 

É muito confortável falarmos mal da escola quando nos colocamos ―fora dela‖, dando 

aos outros total responsabilidade pelo o que ―fracassa‖ lá dentro. Uma vez lembrando que 

―somos ―a escola, a inquietação deveria ser de todos que trabalham nela sobre o que estamos 

fazendo no processo de inclusão dos nossos alunos com NEE.  Lembrando que ―necessidades 

educativas especiais‖ referem- se a todas as crianças e jovens cujas necessidades dimanam de 

sua capacidade ou de suas dificuldades de aprendizagem. 

Partindo do pressuposto de igualdade
15

, de uma escola que está disposta a novos 

olhares, de fazer uma escola para além dos muros e para todos, que entende que estar na 

escola é para além de ter acesso, é ser partícipe das construções realizadas neste espaço 

educativo, citamos Kohan (2013, p.137) que propõe: 

 

 

Neste sentido o conceito de educar também merece ser revisto. [...] A questão 

fundamental não é a tecnológica. As tecnologias podem nos ajudar, mas, 

fundamentalmente, educar é aprender a gerenciar um conjunto de informações e 

torná-las algo significativo para cada um de nós, isto é, o conhecimento. Hoje nós 

temos inúmeras informações e um conhecimento bem menor, porque estas nos 

escapam, estão soltas, não sabemos reorganizá-las. O conhecimento é isso. [...] é 

importante aprender a gerenciar também sentimentos, afetos, todo o universo das 

emoções. Educar é um processo complexo, não é somente ensinar ideias, é ensinar 

também a lidar com toda essa gama de sensações, emoções que nos ajudem a nos 

equilibramos e a viver com confiança. 
 

É evidente que as diferenças existem na escola. É obvio que os surdos fazem parte de 

uma heterogeneidade, de um corpo bicultural, uma vez que convive com duas línguas e 

cultura diariamente - a sua língua materna de sinais (cultura surda) e língua oral ( cultura 

ouvinte). As questões das desigualdades sociais estão presentes nas pesquisas sobre a escola. 

Masschelein e Sinons (2013, p. 71) dizem: 

                                                

Ao pensarmos no papel que a escola desempenha na vida de seus alunos, sabendo 

que escola é todo e não apenas alguns atores que ali desenvolvem suas funções, um 

ator dessa potência desempenha papel fundamental: o professor. Segundo Kohan 

(2013, p. 90), para Sinons,‖ [...] o professor é um inspirador, um excitador que 

propõe o saber, um estimulador da vontade e do querer‖. 

                                                           
15

Utilizamos uma definição trazida na íntegra para se entender o que é igualdade: Do latim (aequalitas, -atis) = 

qualidade de igual, relação entre coisas ou pessoas iguais, correspondência perfeita entre as partes de um todo, 

equação. 
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De acordo com Simons (KOHAN,2013, P.87)‖ [...] existem três tipos de professor: os 

que presumem saber, os que confundem com o seu saber e os que ajudam para que todos 

saibam‖. 

Diante desses pressupostos de escola e professor estimulador, de escola como espaço 

de mudanças e de igualdades, de professor que ajuda todos os seus alunos a aprenderem, onde 

tem se perdido este fio de educação popular e acessível?  Porque este é o fim de existir da 

escola e do professor. Uma escola para todos. Professores para todos. Todos os surdos. Todos 

os deficientes. Todos os superdotados. Todos! 

Ao pensarmos numa escola como processo de inclusão para todos, especialmente para 

os com NEE, não podemos deixar de refletir acerca da avaliação pedagógica inclusiva que 

requer métodos e técnicas para realização de um trabalho sistemático e contínuo, com apoio 

colaborativo. A avaliação pedagógica numa perspectiva inclusiva segundo (PERRENOUD, 

2008) tem como objetivo a equidade, mais atual e constante desafio (RODRIGUES, 2013), 

que regula a aprendizagem. EADSNE, (1008 b, 2008c) afirma que as políticas e as práticas 

estão organizadas para promover as aprendizagens e o sucesso de todos os alunos, 

independentemente de sua condição de partida. 

Ao discorrermos sobre ensino sob a perspectiva de escola para todos, é relevante citar 

Carvalho (2006, p. 155):   

 

Sob esse aspecto, os ―is‖ da inclusão escolar exigem de nós reflexões sobre:  

• A individualidade - o que significa não perder no todo, a satisfação das 

necessidades e interesses de cada um; 
• A identidade – o que significa reconhecer-se, aceitando as próprias 

características distintas das demais pessoas. E, no caso de pessoas com 

deficiência, significa não negá-las ou mascará-las, possibilitando o 

desenvolvimento da personalidade dos alunos, conferindo-lhes autonomia e auto 

- estima positiva. 
• Os ideais democráticos – o que significam a busca da equidade, isto é, da 

equiparação de oportunidades, oferecendo-se, de direito e de fato o que todos e 

cada um necessitam para o exercício da cidadania 

• A remoção de barreiras para a aprendizagem e para a participação de todos – o 

que significa pensar nas barreiras enfrentadas pelos alunos e naquelas 

experimentadas pelos educadores e pelas famílias, interferindo no processo de 

construção dos conhecimentos, pelos alunos. 

 

Essa organização chamada escola, enquanto espaço dinâmico e reflexivo, deve estar 

atenta, inclusive como defende a EADSNE (2008, p. 58): 

 

[...] as políticas educativas sobre avaliação – em geral e especificadamente das NEE 

– devem ter o objetivo de promover a avaliação inclusiva e de ter em conta as 
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necessidades de todos os alunos vulneráveis à exclusão, incluindo os que apresentam 

NEE. 

 

Numa perspectiva inclusiva
16

 os agentes educativos precisam se organizar para 

pensarem o processo de avaliação pedagógica. Esta perspectiva chama nossa atenção para a 

interdependência entre as partes constituintes deste processo avaliativo. A avaliação bem 

como as práticas pedagógicas precisam ser pensadas na diversidade e para a diversidade que 

não pode ser confundida com medida numa perspectiva clínica, ou seja, o aluno é medido por 

sua deficiência, por aquilo que lhe falta ao contrário do que ele é enquanto aluno e seus 

avanços. 

Não se pode negar as diferenças e a realidade da diversidade no ambiente escolar. 

Tampouco pode- se negar a possibilidade de capacidade naquele que tem alguma deficiência, 

conforme afirma Lima (2006, p. 62): 

 

Não estamos negando a existência da deficiência, mas estamos negando que uma 

pessoa com deficiência seja deficiente. Não estamos negando que uma deficiência 

fuja do padrão de normalidade atualmente aceito, mas estamos negando a 

possibilidade de que, por conta dessa normalidade, se exclua pessoas com 

deficiência da sociedade. Também não estamos negando a existência das diferenças, 

porém estamos refutando a existência de ―deficiências‖ menores. 

 

 

As deficiências existem e com isso também as diferenças. Isso não faz a pessoa com 

deficiência incapaz, deficiente. Faz-se, diferente, com características e necessidades 

específicas.  Rodrigues (2013, p. 95) alerta para que este processo não seja mais um a 

funcionar como fator de exclusão: 

 

 
   Assim, precisamos de processos de avaliação que incidam sobre as oportunidades de 

aprendizagens que foram proporcionadas aos alunos e para isso é necessário que o 

processo seja holístico. Queremos dizer com holístico, um processo que permita 

identificar objetivamente todas as aquisições que o aluno fez no contexto da escola e 

isso inclui não só os conteúdos que foram aprendidos, mas também as competências, 

as estratégias de abordagem aos problemas e as capacidades de cooperação. 

 

 

Marx (2004) afirma que o agir do homem é intencional e diferente dos animais, em 

que esse processo é irracional. Primeiro, é preciso ter consciência para depois agir e intervir 

na realidade para querer transformá-la. Saviani (2008, p.11) diz que a compreensão da 

natureza da educação passa pela compreensão da natureza humana. Portanto, é isso que nos 

                                                           
16

Assegurar a inclusão escolar de alunos excluídos o acesso no ensino regular desencadeando a defesa de todos 

os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. 
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diferencia dos animais: o ato educativo presente no trabalho. Marx (2006, p.211-212) 

conclui esta afirmação ao dizer que ―[...] o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é 

que ele figura na mente sua construção antes de transformá-la em realidade‖. 

Diante disto, não há desculpas para não fazermos nada ou por ter feito de qualquer 

jeito uma vez que antes de executarmos qualquer trabalho educativo ou deseducativo, 

primeiramente o configuramos em nossa mente, o planejamos (fazê-lo bem, fazê-lo mal ou 

simplesmente não fazê-lo).  

É um grande paradoxo. Enquanto seres humanos, por vezes sermos tão desumanos. 

Deixar que nosso aluno simplesmente ―esteja‖ na escola, Avaliá-lo conforme nossa vontade 

determinando a ele uma nota desde o seu primeiro dia na escola (apenas a média para que 

ele avance para a próxima série) independente do seu aprendizado, independente de seus 

avanços.  

―Não é um fazer repetitivo, onde acontece todo o dia tudo sempre igual, num cotidiano 

monótono. Educar é criar continuamente, é amanhecer com energias renovadas, é saber que 

nada se repete pela simples razão de que lidamos com gente‖ (ALENCAR, 1996). Precisa 

ser um fazer efetivo. Que leve o aluno a caminhar e com respeito e equidade. O fazer 

educativo não acomoda mais simples repetições e atitudes de inércia. O lidar com gente, por 

si só, traz um conceito de vitalidade, de renovo, de mudança. O papel da escola no processo 

de inclusão do aluno surdo é efetivar nas práticas pedagógicas o direito de estar e ser aluno 

como os demais da escola. 

 

3.1. A escola brasileira na atualidade: limites e possibilidades 

 

 À luz da legislação vigente ( decretos, portarias, resoluções) no que diz respeito aos direitos 

assegurados aos alunos surdos mais recentemente, a escola busca realizar um trabalho para que 

todos os seus alunos sejam atendidos com qualidade e sejam efetivamente proficientes. Nessa 

mesma trajetória tem sido observado o que de fato mudou na perspectiva de aprendizagem e 

capacidade deste sujeito não ouvinte, não falante.  

O Decreto n° 5626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei n° 10.436, de 25 de 

abril de 2002 e o artigo 18 da Lei n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000, em seu capítulo VI- dá 

garantia do direito à educação das pessoas surdas ou com deficiência auditiva: 

Art.22. As instituições federais de ensino responsáveis pela educação básica devem garantir a 

inclusão de alunos surdos ou com deficiência auditiva, por meio da organização de: 
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I - Escolas e classes de educação bilíngue, abertas a alunos surdos e ouvintes, com professores 

bilíngues, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental; 

II - Escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas a alunos surdos e 

ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental, ensino médio ou educação profissional, com 

docentes das diferentes áreas do conhecimento, cientes da singularidade linguística dos alunos 

surdos, bem como com a presença de tradutores e intérpretes de Libras - Língua Portuguesa. 

§1° São denominadas escolas bilíngues ou classes de educação bilíngue aquelas em que a Libras e 

a modalidade da Língua Portuguesa sejam línguas de instrução utilizadas no desenvolvimento de 

todo o processo educativo [...] (BRASIL, 2005, VÃO.VI). 

 Não se podem negar as contribuições advindas do Decreto que apesar de ainda não se ter 

efetivado em todas as escolas a educação bilíngue, deu mais abertura para as discussões, abriu 

espaço para práticas menos excludentes. Porém o distanciamento entre teoria e prática nas escolas 

comuns é inegável quando se fala em educação de surdos. Pensar em uma escola bilíngue, essa 

garantida por lei e que dá empoderamento a essa comunidade é, antes de tudo, pensar na escola 

brasileira na atualidade, em seus limites e possibilidades, mas antes de tudo é pensar numa escola 

que atue efetivamente para "todos", que tenha percepção de que os alunos necessitam de olhar 

colaborativo, perceptivo quanto às suas necessidades e potencialidades e isso é benéfico a todos os 

alunos. 

 A escola, segundo Paulo Freire (1975, p. 30), deve ser um lugar de trabalho, de ensino, de 

aprendizagem, porque a escola é um espaço privilegiado para pensar. Ele afirma que: ―Não é a 

educação que forma a sociedade de uma determinada maneira, senão que esta, tendo-se formado a 

si mesma de uma certa forma, estabelece a educação que está de acordo com os valores que guiam 

essa sociedade‖.  

 Em suas considerações Paulo Freire (1991, p.126) reafirma que a educação, por si só, não 

pode tudo e que sua força reside exatamente na fraqueza: 

 

Você, eu, um sem-número de educadores sabemos todos que a educação não é a 

chave das transformações do mundo, mas sabemos também que as mudanças do 

mundo são um que fazer educativo em si mesmo. Sabemos que a educação não pode 

tudo, mas pode alguma coisa. Sua força reside exatamente na sua fraqueza. Cabe a 

nós por sua força a serviço de nossos sonhos.  

 

Entender as fraquezas da e na educação exatamente como possibilidade de força a 

serviço de sonhos, pressupõe enxergarmos os alunos, não como recipientes vazios que ao 

chegarem à escola serão ―cheios‖, ―preenchidos‖ pelo conhecimento de seus mestres. E ao 

tomamos consciência do papel da escola na atualidade nos deparamos com o desafio de 
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aceitar e mesmo compreender que estas afirmações já percebidas há um tempo cronológicas 

nos deparamos com a conflitante realidade. 

De acordo com as afirmações de Freire (2007, p. 86):  

 

Antes de qualquer tentativa de discussão de técnicas, de materiais, de métodos para 

uma aula dinâmica assim, é preciso, indispensável mesmo que o professor se ache 

―repousado‖ no saber de que a peça fundamental é a curiosidade do ser humano. É 

ela que me faz perguntar, conhecer, atuar, mais perguntar, reconhecer.  

 

  Ainda segundo Freire, (2003, p.53) ―o professor e a professora tem seu papel centrado 

em ajudar o aluno e a aluna a perceberem que dentro das dificuldades há um momento de 

prazer, de alegria‖. Seria desnecessário analisarmos o aluno sem que fossem examinados seus 

mestres. O professor expõe em seus ensinamentos uma carga emotiva trazendo para a turma 

aspectos positivos ou negativos. Concordamos com  Staimback e Staimback (1999, p. 299) ao 

afirmarem que o desempenho dos professores como estímulo para os alunos: 

 

Gerando respostas dessa maneira, os alunos e o professor podem ver que todos tem 

aptidões e habilidades e que todos precisam de ajuda em algumas áreas. Karen pode 

ser ótima em leitura, mas pode precisar de ajuda nas brincadeiras do playground. 

Carmen pode ter dificuldade em matemática, mas é ótima para lembrar- se de coisas 

e organizar pessoas e atividades. As salas de aula podem tornar-se comunidades de 

apoio mútuo se os professores promoverem o respeito pelas diferenças e 

proporcionarem oportunidades diversificadas para os alunos enxergarem uns aos 

outros de muitas maneiras.     

 

  Como relata Mantoan (2000, p. 7-8), as escolas abertas à diversidade são escolas: 

 

 [...] em que todos os alunos se sentem respeitados e reconhecidos nas suas 

diferenças, ou melhor, são escolas que não são indiferentes às diferenças. Ao nos 

referirmos a essas escolas, estamos tratando de ambientes educacionais que se 

caracterizam por um ensino de qualidade, que não exclui, não categoriza os alunos 

em grupos arbitrariamente definidos por perfis de aproveitamento escolar e por 

avaliações padronizadas e que não admitem a dicotomia entre educação regular e 

especial. As escolas para todos são escolas inclusivas, em que todos os alunos 

estudam juntos, em salas de aula de ensino regular. Esses ambientes educativos 

desafiam as possibilidades de aprendizagem de todos os alunos e as estratégias de 

trabalho pedagógico são adequadas às habilidades e necessidades de todos. 

  

 Apesar dos avanços, principalmente da legalização da Libras como língua materna do 

surdo ,não houve grande mudança no interior das escolas tidas como inclusivas no que se 

refere basicamente à organização, estrutura e funcionamento nos leva a entender que uma 

proposta educacional com esse modo de pensar e de fazer a inclusão, no qual o ensino 
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especial adentra o ensino regular com diretrizes, orientações e adaptações de toda ordem, é 

parte de uma concepção que predomina praticamente, em todo o país. 

Sabemos que a escola ainda tem muitas limitações quanto à efetivação da inclusão. 

Porém, muito se pode fazer se as atitudes forem positivas. Como afirma Mantoan (2004, 

P.80) [...] ―não são especialistas nem métodos de ensino que garantem a inserção de todos à 

escola regular, mas é necessário um esforço e coletivo[...]‖. 

Ainda hoje, se relaciona a palavra inclusão somente às deficiências. Todo grupo que 

de alguma maneira se encontra frágil em relação a uma maioria, a um modelo, é público 

inclusivo. Os limites que a escola brasileira ainda precisa vencer são inúmeros. O surdo na 

escola regular é em sua maioria aluno apenas do intérprete que dentro de suas 

possibilidades, realiza a árdua tarefa de "fazer" com que este aluno avance para série 

seguinte. Mas a grande questão do aluno surdo na escola regular é a aprendizagem.  

As pesquisas nos mostram que os surdos ainda chegam à Universidade não 

satisfazendo as mínimas exigências de proficiência quanto à Língua Portuguesa escrita
17

 e 

nem sempre são fluentes em Libras. Segundo Bragion (2007), da reportagem da Rede 

Anhanguera de Comunicação – RAC, só 1% de estudantes surdos alcançaram esse nível de 

ensino.  A imagem que o educador tem do aluno surdo reflete diretamente em seu 

desenvolvimento. O surdo é visto como incapaz, deficiente, e isso reflete em sua prática 

pedagógica. Para os surdos, não é tarefa simples a aquisição da língua escrita e dos 

conteúdos curriculares. É preciso colaboração de seus pares. Como aponta Amaral (1994), 

sem a conotação da deficiência, da impossibilidade, da inutilidade que acabam criando uma 

perspectiva negativa em relação a essas pessoas, do que foi estabelecido pela sociedade 

como normalidade. 

Apesar de todos os avanços que a escolarização do aluno surdo obteve, hoje ainda a 

língua escrita é deixada em segundo plano em muitas instituições de ensino. Como bem 

mostra Freire, que o sucesso escolar só se dará efetivamente quando percebermos que é 

necessário acreditar no ser humano. Considerados, então, como incapazes, é desnecessário o 

esforço de modificar as possibilidades do "ouvir" e do "olhar" do aluno surdo. 

O potencial humano se dá nas relações entre os sujeitos, no reconhecimento de si e do 

outro por conseguinte. Numa sociedade que traz um discurso de ―educação para todos‖ mas 

que ainda é frágil em reconhecer o homem como sujeito histórico, e sendo então o homem 

uma formação histórica, como é visto na atualidade o homem com deficiência?  

                                                           
17

 Segunda língua da comunidade surda. 
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Um dos grandes desafios atuais das escolas regulares são as adaptações curriculares 

que de acordo com os PCNs, (1998, p 32) perpassa considerar o cotidiano escolar atendo-se 

as necessidades e capacidades dos alunos. Entre os diversos autores que defendem as 

adaptações curriculares também existem os que não concordam com essa metodologia, 

citamos neste trabalho neste texto Mantoan, que não defende essa metodologia, uma vez que 

entende que inclusão vai além dessas adaptações.  

A escola não tem mão de obra capacitada para trabalhar de forma bilíngue com seus 

alunos surdos. Em sua maioria, os professores não tem oportunidade de se capacitarem 

adequadamente, por vezes entendem adaptação de conteúdos de forma que não satisfaz os 

verdadeiros objetivos de uma adaptação curricular e o problema vai passando de ano a ano, 

e ao final dos ciclos os alunos continuam não tendo adquirido a proficiência a qual tem 

direito e é o que a escola busca. 

De acordo com Mantoan (2006, p.15) autora que não concorda com adaptações a 

qualquer custo, afirma que não seria as mesmas que garantiriam o sucesso dos alunos com 

necessidades educacionais especiais inseridos na escola regular: 

 

Adaptar o ensino para alguns alunos de uma turma de escola comum não conduz e 

não condiz com a transformação pedagógica dessas escolas, exigida pela inclusão. A 

inclusão implica em uma mudança de paradigma educacional, que gera uma 

reorganização das práticas escolares: planejamentos, formação de turmas, currículo, 

avaliação, gestão do processo educativo. 

 

Neste contexto a Educação Bilíngue aponta para um novo modelo de se olhar para a 

surdez e entendê-la como diferença e não como ―deficiência‖ na escola. Um ambiente 

dialógico entre duas línguas na sala de aula regular: o português e libras respectivamente e 

traz à tona a ideia de interação entre os pares.  

Desde cedo aprendemos nas escolas que o que nos diferencia dos outros animais é o 

domínio da linguagem e o fato de podermos falar. Tudo isso leva ao conceito de que quem 

não fala não pensa; portanto, não tem inteligência.  Em resumo: não aprende. O surdo então se 

for avaliado pelo que lhe falta: a fala, não é capaz de pensar, obviamente não vai aprender. 

Esta realidade nos retoma os índices de surdos nas escolas comuns chegarem semianalfabetos 

ao final do ensino médio. 

Os estudos mostram que as relações interpessoais experenciadas pela criança surda, 

como também as línguas que ela utiliza, influenciam diretamente em todas as áreas de seu 
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desenvolvimento como aponta Edgar Morin (1995). O trabalho com duas línguas de instrução 

na escola comum e a formação de professores Bilíngues, Slomski (2010, p. 47) afirma: 

 

Falar de Educação Bilíngue, no campo da educação de surdos, consiste reconhecer a 

coexistência de duas línguas ao redor da criança surda e do direito que está tem de 

adquirir uma língua natural e também de aprender à língua oficial do país (Língua 

Portuguesa, no caso do Brasil) como uma segunda língua. 

 

É necessário oportunizar aos alunos surdos o acesso de libras e também no português 

escrito para que seu letramento seja efetivamente potencializado. Partindo dessa premissa 

Quadros (1997, p. 32) afirma que: 

 

Os conteúdos devem ser trabalhados na língua nativa das crianças, ou seja, na 

Libras. A Língua Portuguesa deverá ser ensinada em momentos específicos das 

aulas e os alunos deverão saber que estão trabalhando com o objetivo de 

desenvolver tal língua. Em sala de aula, o ideal é que sejam trabalhadas a leitura e a 

escrita da Língua Portuguesa [...]. 

 

Frente ao exposto Vygotsky (VYGOTSKY, 2005, p. 137.) vai dizer que o professor é a 

ligação entre o aluno e o conhecimento, pois permite que a aprendizagem aconteça mediante 

as experiências do outro. O Desenvolvimento dos Processos Psicológicos Superiores, de 

acordo com Vygotsky é "o caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa por 

outra pessoa". Destarte, o conceito de aprendizagem mediada concede ao professor uma 

função privilegiada que além de ser o sujeito com mais experiência, sua mediação tem 

planejamento e objetivação educativa. 

 

Vygotsky sustenta que a união da atividade prática com o signo ou palavra constitui 

―o grande momento do desenvolvimento intelectual em que ocorre uma nova 

reorganização do comportamento da criança.‖ Mas é errado pensar que essa união é 

um processo natural ou resultado do hábito, como dizem certos psicólogos. Muito 

pelo contrário, essa união ―é o produto de um processo profundamente enraizado de 

desenvolvimento em que a história do sujeito individual está completamente ligada à 

sua história social.‖ 

Assim sendo, o sujeito individual se desenvolve com plenitude quando lhe é 

oportunizado se relacionar socialmente e positivamente com seus pares num processo de 

interação social garantindo que este sujeito tenha garantido seu direito de ser humano. 

Os ensinamentos de Paulo Freire em sua Pedagogia encharcada de amor que para a 

escola conseguir vencer os seus limites é preciso ter fé no outro. Os sujeitos oprimidos são o 
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ponto de partida da transformação. Paulo Freire propõe uma nova teoria de educação 

fundamentada nos princípios da politicidade e da dialogicidade cuja base está no amor. Esta 

teoria antecipa que todo educador, esteja sinceramente empenhado em superar as ―situações-

limites‖. 

A educação freiriana (FREIRE, 2006, p.92), é compreendida como um ato de amor e coragem: 

 

Sendo fundamento do diálogo, o amor é, também, diálogo [...] é ato de coragem, 

nunca de medo, o amor é compromisso com os homens [...]. O ato de amor é 

comprometer-se com a causa. A causa da libertação. Mas, este compromisso, porque 

é amoroso, é dialógico.  

  

O que mais corajoso e amoroso é, senão a luta pelo mais fraco, pelo excluído, pelo diferente, 

aqui, pelo surdo?  Inclusão é amor. É muita coragem. Mas acima disso tudo, inclusão é 

direito! Ao considerarmos o contexto histórico para compreender como se constroem os 

conceitos difundidos na sociedade torna-se notório o fato de que só se mostra necessário 

defender a inclusão porque a realidade colocada, é de exclusão exarcebada e crescente, uma 

vez que o sujeito com deficiência continua sendo visto apenas pelo que lhe falta, por sua 

deficiência e não por sua potencialidade humana Vygotsky, (id, ibid, p. 207): 

 

Deve-se sempre ter em mente que toda a criança com deficiência é antes de tudo 

uma criança e somente depois uma criança deficiente. Não se deve perceber na 

criança com deficiência apenas o defeito, os ―gramas‖ de doença e não se notar os 

―quilogramas‖ de saúde que a criança possui. Do ponto de vista psicológico deve-se 

tratar a criança com deficiência da mesma maneira que uma normal.  

   

Antes de qualquer deficiência, a pessoa é alguém. Alguém que possui capacidades. 

Essas capacidades precisam ser vistas além de suas incapacidades atreladas à sua deficiência. 

O seu defeito não pode medir até onde ela pode ir e em que circunstâncias. 

O desafio da‖ escola para todos‖ é de cada um de nós. De cada professor, de cada 

gestor, da equipe pedagógica, do intérprete, do ministério da educação, do governo e também 

nosso. O grande questionamento que devemos ter sempre gritando em nossa mente é: de 

quem é esse aluno e o que efetivamente, a diversidade.  Na escola da atualidade não é mais 

possível que não se saiba de quem é esse aluno. Esse aluno é todo aquele que tem o direito de 

olhado de acordo com sua necessidade. É todo aluno que apresenta uma deficiência. É todo 

aquele que está à frente dos seus colegas por sua grande habilidade. É todo aquele que está na 

escola. Afinal, a escola não é para alguns. A escola é para todos! Sem exceção! A diversidade 
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faz parte da vida do ser humano onde quer que ele se encontre e na escola não é diferente 

como afirma ELVIRA (2007, p.17): 

 

A diversidade é norma da espécie humana: seres humanos são diversos em suas 

experiências culturais, são únicos em suas personalidades e são também diversos em 

suas formas de perceber o mundo. Seres humanos apresentam, ainda, diversidade 

biológica. Algumas dessas diversidades provocam impedimentos de natureza 

distinta no processo de desenvolvimento das pessoas (as comumente chamadas de 

―portadoras de necessidades especiais‖). Como toda forma de diversidade é hoje 

recebida na escola, há a demanda óbvia, por um currículo que atenda a essa 

universalidade. 

 

3.2. Identidade e cultura surda 

 

 Segundo BRASIL (1995, p.17), é possível classificar uma pessoa com deficiência de 

acordo com seu grau de perda auditiva, que é avaliada por meio de decibéis. A audição é 

considerada normal quando há uma diminuição em até 15 D.B., nos casos de perda auditiva 

entre 16 e 25 D.B., há uma deficiência auditiva suave. A surdez manifesta-se como leve 

quando a perda varia de 26 a 40 D.B., moderada entre 41 e 55 D.B. e severa entre 61 e 90 

D.B.  

De acordo com Werner (1994, p.257), ―Pelo menos uma em cada mil crianças nasce 

profundamente surda, o que é diagnosticada através de exames como audiometria e 

audiograma‖.  Ao pensarmos nesses números vemos que é muita gente para continuar às 

margens da sociedade por ser diferente. E o que é ser diferente na escola? De acordo com 

Correa (2006), é possuir uma marca, um rótulo, um carimbo, que limita nossas expectativas 

de crescimento e transformação. 

Cultura é uma palavra que carrega em si muitos significados e sugere uma observação 

sobre o presente. Todo diagnóstico de surdez traz consigo preconceitos sobre as soluções 

possíveis para que os surdos possam se comunicar. De um lado a área da saúde que tenta 

―normalizar‖ o surdo e do outro a pedagógica que procura diminuir os ―estigmas‖. Portanto, a 

individualidade não afeta a norma padrão. 

Após longos anos sendo considerados ―aberrações, castigo, monstros, imbecis‖ e 

tantos outros nomes, o surdo hoje tem conseguido, por meio de incansáveis lutas, deixar de 

serem considerados ―deficientes‖, mas integrantes de uma ―comunidade‖ que se identifica por 

linguagem comum e com essas conquistas, as políticas públicas, principalmente a nível 

educacional muito tem refletido na vida social dessa comunidade. 
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De acordo com Bordieu (1998), o conceito de comunidade pode ser entendido um 

categorema, uma definição arbitrário-social que se baseia na imposição de traços que 

hipoteticamente, unem as pessoas por meio da língua, roupa, hábitos culturais, consumo. No 

caso específico da comunidade surda, procuram-se unir por meio da surdez e da língua que 

define uma realidade social. 

Conforme nos traz Quadros (2002, p.10) acerca da cultura surda, o autor nos aponta 

que: 

Como a identidade cultural de um grupo de surdos, que se define enquanto grupo 

diferente de outros grupos. Essa cultura é multifacetada, mas apresenta 

características que são específicas: ela é visual, traduz-se de forma visual. As formas 

de organizar o pensamento e a linguagem transcendem as formas ouvintes. 

 

Conforme acentua Hall (2003, p. 44) acerca de cultura, reitera-se portanto que: 

 

A cultura não é apenas uma viagem de redescoberta, uma viagem de retorno. Não é 

uma ―arqueologia‖. A cultura é uma produção. Tem sua matéria – prima, seus 

recursos, seu ―trabalho produtivo‖. Depende de um conhecimento da tradição 

enquanto ―o mesmo em mutação‖ e de um conjunto efetivo de genealogias. Mas o 

que esse ―desvio através de seus passados‖ faz é nos capacitar, através da cultura, a  

nos produzir a nós mesmos de novo, como tipos de sujeitos. Portanto, não é uma 

questão do que as tradições fazem de nós, mas daquilo que nós fazemos das 

tradições. Paradoxalmente, nossas identidades culturais, em qualquer forma acabada, 

estão à nossa frente. Estamos sempre em processo de formação cultural. A cultura 

não é uma questão de ontologia, de ser, mas de se tornar. 

 

O grupo dos surdos, grupo minoritário, conforme afirma o autor acerca de grupos 

culturais está sempre em processo de formação. Sua cultura precisa ser valorizada e 

respeitada. Sua língua materna precisa estar presente nas diferentes áreas da sociedade uma 

vez que esse grupo esta inserido nela. 

 

3.3. Currículo e diferença na educação especial numa perspectiva inclusiva 

 

Ao longo da história educacional dos surdos, as mais absurdas e até mesmo cruéis 

tentativas de ―curar‖ estes sujeitos com único objetivo que era fazer-lhes falar, aconteciam. 

Práticas somente terapêuticas e o currículo escolar tinha como objetivo dar ao surdo o que 

faltava: a audição e a fala. Neste contexto as escolas eram clínicas e seus alunos, pacientes. 

Lunardi (2001) diz que numa busca frenética por fazer com que os surdos falassem, 

centralizavam o oralismo como centro das políticas pedagógicas para a sua educação. O 

discurso da normalidade traz o surdo como oposto do ouvinte e está fora da norma. 

Entendemos currículo por uma construção histórica e cultural de saberes. Um território 

onde podemos pensar as diferenças num movimento do ensinar e do aprender, longe de ser 
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apenas uma lista de conteúdo, mas um movimento que articula ações com metodologias de 

ensino, trabalhadas nas atividades pedagógicas com objetivo de alcançar aprendizagem de 

conhecimentos, valores e comportamentos, criando assim um sentido para o mundo. 

Conforme documento da UNESCO (2009) os princípios da escola inclusiva devem 

reconhecer e satisfazer as necessidades diversas dos seus alunos, adaptando-se aos vários 

estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de educação para todos 

através de currículos adequados: 

 

[...] que é aprendido e ensinado (contexto); como é oferecido (métodos de ensino e 

aprendizagem); como é avaliado (provas, por exemplo) e outros recursos usados (ex. 

livros usados para ministrar os conteúdos e para o processo ensino aprendizagem). O 

currículo formal [baseia-se] em um conjunto de objetivos e resultados previstos, o 

informal ou currículo oculto [diz respeito] à aprendizagem não planejada que ocorre 

nas salas de aula, nos espaços da escola ou quando os estudantes interagem com ou 

sem a presença do professor.   

 

Mas como garantir que o currículo não seja um instrumento de exclusão quando a 

escola lida com tanta diversidade? Assim como o sujeito contemporâneo, sua identidade como 

tal, o currículo também é resultado de significados sociais e culturais. 

Em suma, respondemos à pergunta inicial quando o currículo é funcional sendo parte 

integrante das políticas públicas inclusivas, adaptado aos estilos individuais e ajustáveis às 

dificuldades destes alunos permitindo que eles tenham acesso a escola e usufruam das 

oportunidades de aprendizagens igualmente. Nas reflexões de Margato (2002, p.104) 

referentes a identidade, algo bem apropriado nos faz repensar questões bem pertinentes 

relacionadas à falta de adaptações na escola:  

 

O professor não é capaz de sentir a importância daquilo que faz para além do que se 

constrói em sala de aula. A causa de tudo isso, na verdade, encontra-se na maneira 

como vem atuando, tão rotineira e engessada que não representa um desafio e não 

lhe dá mais encanto e prazer. 

 

A escola que trabalha efetivamente com a diversidade tem o aluno como foco de todas 

as suas ações educativas e adequa-se ao indivíduo e não o contrário, e as intervenções deste 

espaço educativo devem ser pautadas na excelência e assim garantir que as demandas 

educacionais sejam atendidas e não apenas tenham um aluno matriculado. Conforme Antunes 

(2008, p. 51):   

 

É na sala de aula que o professor deverá enfrentar o desafio cotidiano de entrar em 

relação com cada um de seus alunos para que possa identificar suas possibilidades e 

necessidades e, então, criar dispositivos didáticos que assegurem a igualdade de 

oportunidades de acesso ao conhecimento a todos eles. 
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Em uma escola que trabalha com a diversidade, a elaboração do currículo deve 

antecipar as adaptações, permitindo as flexibilizações
18

 que possibilitem adequar a prática 

pedagógica às necessidades particulares de cada aluno. Uma escola que se intitula inclusiva 

requer um currículo dinâmico, que permita fazer ajustes pedagógicos às necessidades dos 

alunos e ser um recurso de promoção do desenvolvimento e a aprendizagem dos seus alunos. 

Ao falarmos em adaptações, lembramos que elas são necessárias para todos os alunos, 

independente, deste ser público da Educação Inclusiva ou não. Neste trabalho nos atemos a 

este público e ressaltamos que todas as adequações devem ter como base o currículo regular. 

Não basta fazer modificações estruturais no currículo e então chamá-lo de 

flexibilizado. Faz-se necessário uma adaptação eficaz capaz de atender as necessidades de 

cada um do mesmo modo que não basta ter uma cadeira especial no fundo da sala de aula e 

dizer que ali se faz inclusão uma vez que o espaço escolar dever ser um todo coerente. 

Consideramos como Currículo eficiente aquele que é capaz de oferecer o desenvolvimento 

pleno dos estudantes de maneira a: 

 Ser significativo; 

 Centrado nos interesses dos alunos e tendo por base os seus conhecimentos prévios, 

seu nível de desenvolvimento real; 

 Desenvolver suas competências e habilidades; 

 Contribuir para sua formação integral; 

 Prevê a construção da meta cognição; 

 Aperfeiçoa as dificuldades dando possibilidades entre outras. 

De acordo com as contribuições de Escolano (1998, p. 27, -45) acerca dos espaços 

educativos, o autor aponta que: 

Os espaços educativos, como lugares que abrigam a liturgia acadêmica estão 

dotados de significados e transmite uma importante quantidade de estímulos, 

conteúdos e valores do chamado currículo oculto... 

                                                           
18

Garcia (2007), como resultado de análise documental, nos diz que o termo flexibilidade curricular está presente 

em sete documentos publicados entre 1994 e 2004. Cinco desses documentos são fontes nacionais publicadas 

pelo Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Especial (SEESP) e da Secretaria de Ensino 

Fundamental (SEF) e também do Conselho Nacional de Educação (CNE) e sua Câmara de Educação Básica 

(CEB). As duas fontes internacionais foram publicadas pela UNESCO. 

Dos estudos realizados por Garcia (2007), o conceito de flexibilidade, em tais documentos, transmite alguns 

sentidos, por exemplo: qualidade, inclusivo, inovação, não tradicional, não rígido, não homogêneo, 

dinamicidade, movimento, atendimento ao local.  
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Assim sendo, o espaço escolar é deseducativo principalmente aos alunos com 

necessidades educacionais especiais ao observarmos que as maiores preocupações da escola, 

bem como do poder público, quando há, são em relação às adequações arquitetônicas. O 

currículo oculto exerce muita influência, nem sempre consciente, incluindo valores como 

preconceito, ensinados implicitamente por meio das relações sociais e práticas da escola. 

Assim sendo, o currículo não é imparcial. É social. Culturalmente definido e exerce relações 

de poder. 

De acordo com os escritos de Silva (2011, p. 86), as diferentes culturas dão origem a 

novas concepções por meio das relações entre grupos diferentes, modificando assim as 

culturas e constroem novas perspectivas conforme as necessidades do grupo: 

 

[...] as diversas culturas seriam o resultado das diferentes formas pelas quais os 

variados grupos humanos, submetidos a diferentes condições ambientais e 

históricas, realizam o potencial criativo que seria uma característica comum de todo 

ser humano. [...]é em nome dessa humanidade comum que esse tipo de 

multiculturalismo apela para o respeito, a tolerância e a convivência pacífica entre as 

diferentes culturas. [...] 

 

Não é objetivo deste trabalho dizer que as barreiras arquitetônicas não devem ser 

objetivo de qualquer espaço social. Pelo contrário. As adequações e adaptações arquitetônicas 

fazem parte do direito de cada cidadão que necessita usufruir delas, uma vez que a 

acessibilidade é condição básica sobretudo para alunos com algum tipo de deficiência, seja ela 

temporária ou permanente como regulamenta a NBR 9050 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE NORMAS TÉCNICAS,1994). Mas as adequações pedagógicas e atitudinais no âmbito 

escolar, em nossa visão, são tão ou mais importantes.  

A escola continua sendo pensada para o aluno padrão, aquele aluno considerado 

dentro de uma normalidade mesmo com todo movimento hoje no Brasil em prol da inclusão. 

A função educativa da escola deixou e ainda deixa muito a desejar em termos de efetivação. 

Não em termos de teorias. Carmo (2001, p. 43) afirma: 

 

Os fatos servem para ilustrar a suposta ―miopia‖ dos seguidores dessa linha de 

pensamento que acreditam na inclusão, vista apenas sob o ponto de vista da 

legalidade, da norma jurídica. Com isso forçam e colocam em prática uma ação 

completamente desarticulada e sem compromisso com a realidade objetiva das 

escolas regulares brasileiras. Resultado dessa ação tem sido a segregação, o 

abandono e o que é mais grave, o comprometimento da autoestima dos indivíduos 

envolvidos nesse processo, sobretudo porque o aluno, incapaz de responder as 

exigências da escola regular, é colocado em segundo plano e, paulatinamente é 

excluído de seu interior, por meio de diferentes mecanismos históricos de exclusão 

presentes na escola. 

 



54 
 

Faz parte do currículo
19

 a criação de um espaço escolar que potencialize a aceitação da 

diversidade, a afetividade, a acessibilidade, a autonomia e o respeito. Quando se fala em 

adequação curricular não se pressupõe o que erroneamente muitos professores acreditam de 

trabalho individualizado.  

O trabalho é individual se o professor estiver apenas com um aluno. E não é essa a 

concepção de uma escola inclusiva. Pelo contrário. A concepção de adequação curricular e 

respeito às individualidades numa sala inclusiva é proporcionar que este aluno possa ter 

acesso a diferentes grupos de aprendizagem em que todos os alunos possam compartilhar 

diversos tipos de interação com uma pedagogia apropriada às suas dificuldades e jamais o 

tirar da sala de aula, do convívio com seus pares. 

As salas de aula são heterogêneas em sua essência. Contraditório então essa busca pela 

uniformidade. 

As situações conflituosas, heterogêneas, propiciam ao aluno uma vivência de muito 

maior semelhança com os conflitos que encontrará em sua vida social cheia de controvérsias, 

situações complexas. Uma vez que a escola prega uma educação para a vida, a Educação 

Inclusiva é o melhor cenário para esse aprendizado. 

Ser uma escola inclusiva perpassa caminhos muito mais complexos que apenas 

cumprir leis, portarias, resoluções, alargar portas, retirar escadas, inserir corrimãos, pisos 

antiderrapantes, colocar elevadores. Incluir é muito mais que isso. Incluir e pensar em 

currículo é antes de tudo pensar sobre que conhecimentos devem ser ensinados e como, de 

que maneira.  

Num contexto de produção de significados, onde habitam inúmeras identidades, sobre 

currículo numa perspectiva inclusiva, Lunardi (2008), citando Silva (1999, p. 44-5) atesta: 

 

[...] o currículo pode ser entendido como território de produção, circulação e 

consolidação de significados. Nesse sentido, ele é também um espaço privilegiado 

de política de identidade. A cultura, nesse contexto, é um campo de lutas em torno 

da significação social. É onde se define não apenas a forma que o mundo deve ter, 

mas também a forma como as pessoas e os grupos devem ser.  

 

Muito se tem falado em inclusão. De fato é o grande desafio da escola no século XXI. 

Tornar acessível e efetivo a aprendizagem de todos os alunos matriculados. No entanto, a 

escola ainda se mostra despreparada para isso. As políticas públicas embora anunciem 

obrigações e adequações, não subsidiam a contento para que se efetive verdadeiramente a 

                                                           
19

[...] uma estratégia de planejamento e de atuação docente e, nesse sentido, deum processo para tratar de 

responder às necessidades de aprendizagem de cada aluno (GONZALEZ MANJÓN, 1995, p.82) 
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inclusão da pessoa com deficiência nas escolas regulares bem como não ofertam condições 

para que os professores possam se capacitar para exercer com qualidade este trabalho com a 

diversidade. Os professores em sua maioria continuam sem formação adequada para realizar 

seu trabalho...e ressaltamos que, a sua formação acadêmica numa perspectiva inclusiva é 

mínina, citamos MENDES (2004, p.22) que afirma: 

 

Uma política de formação de professores é um dos pilares para a construção da 

inclusão escolar, pois a mudança requer um potencial instalado, em termos de 

recursos humanos, em condições de trabalho para que possa ser colocada em prática.  
 

Desde a sua formação inicial o professor não é preparado para o trabalho inclusivo. 

Nos cursos de formação não são ofertadas disciplinas de educação especial, e quando o são, 

são ofertadas como eletivas, quase nunca escolhidas pelos acadêmicos. De acordo com Gatti 

(2011, p.28), sobre a formação de professores ―[...] para os anos iniciais da educação básica, 

realizada predominantemente nas licenciaturas em pedagogia, verificou-se que o currículo 

proposto por esses cursos tem uma característica fragmentária, apresentando um conjunto 

disciplinar bastante disperso‖.  

Os cursos de pedagogia têm apresentado falhas com relação à formação de 

professores, especialmente no que se refere à didática e ao currículo. Nesse sentido, Libâneo 

(2010, p. 581) diz que:   

 

A formação profissional de professores para os anos iniciais requer, imediatamente, 

reformulação dos currículos, em que se assegure aos futuros professores o domínio 

dos conhecimentos que irão ensinar às crianças, articulados com metodologias de 

ensino adequadas.    

 

As pesquisas a respeito do currículo na escola inclusiva no Brasil ainda são 

pouquíssimas. VIERA (2012), (HASS; BAPTISTA, 2014; 2015) afirmam ser recente na 

academia o olhar que relaciona a educação especial ao currículo e às práticas pedagógicas, 

sendo a própria inclusão muito recente, os estudos sobre o tema ainda não são a contento. 

Só no Estado de Goiás, Libâneo (2011, p. 581) pesquisou 25 instituições que ofertam 

o curso de Pedagogia, suas estruturas curriculares e as ementas. Segundo o pesquisador, há 

um paradoxo quanto à formação de professores:  

 
Professores dos anos iniciais do ensino fundamental, que precisam dominar 

conhecimentos e metodologias de conteúdos muito diferentes, como Português, 
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Matemática, História, Geografia, Ciências e, às vezes, Artes e Educação Física, não 

recebem esses conteúdo específicos em sua formação, enquanto que os professores 

dos anos finais, preparados em licenciaturas específicas, passam quatro anos 

estudando uma só disciplina, aquela em que serão titulados. 

Muito importante destacar que, aprovado o Plano Nacional de Educação – PNE para 

os próximos dez anos, por meio da Lei N. 13.005 de 25 de junho de 2014, solicitações no 

sentido de rever questões curriculares dos cursos de licenciaturas podem ser efetivadas, de 

acordo com aa estratégia 15.6 da Meta 15 (PNE, 2014):   

Promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura e estimular a renovação 

pedagógica, de forma a assegurar o foco no aprendizado do (a) aluno (a), dividindo a 

carga horária em formação geral, formação na área do saber e didática específica e 

incorporando as modernas tecnologias de informação e comunicação, em articulação 

com base nacional comum dos currículos da educação básica, [...]. 

 

A afirmativa de Jannuzzi (2004) sobre inclusão escolar nos aponta que o foco da 

inclusão teve início nos anos 2000 e é o marco inicial das discussões políticas nacionais. 

Praticamente duas décadas apenas. Esse movimento inclusivo é a transposição da ideia de 

uma realidade homogeneizada num movimento de defesa da diversidade, da diferença. 

Partindo deste fato, o currículo da forma que tem sido concebido na escola comum 

pouco tem contribuído para o processo de inclusão e tampouco contribuído para produção de 

conhecimento para os alunos com NEE inserido na rede regular. 

A sociedade desde a antiguidade exerce um papel de categorizar as pessoas. 

Bonitas/feias. Magras /gordas. Pobres/ricos. Capazes/incapazes. Normais/diferentes. 

Merecedores/não merecedores. Eficientes/deficientes. Uma vez categorizadas, as pessoas vão 

sendo excluídas da parte que são consideradas apropriadas. Partindo deste pressuposto, 

remetemo-nos à ideia defendida por Goffman (1980) sobre estigma. 

O autor diz que, uma vez que atributos te deprecia, o mesmo se torna um estigma. Os 

diferentes tipos de estigma analisados por Goffman (1980), levam a uma discriminação uma 

vez que nós (os normais) colocamos termos específicos de estigma, inferindo imperfeições 

partindo de imperfeição original: aleijado, retardado. 

Goffman (1980, p.13) a define estigma como não apenas um atributo pessoal, mas 

uma forma de designação social.  

 

Um estigma é, então, na realidade, um tipo especial de relação entre atributo e 

conceito, embora eu proponha a modificação desse conceito, em parte porque há 

importantes atributos que em quase toda a nossa sociedade levam ao descrédito. 
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A forma como um aluno é recebido e mantido na escola pode torná-lo, a partir do seu 

atributo, um aluno estigmatizado, discriminado, uma vez que a escola tem dificuldade em 

avaliar suas potencialidades e de trabalhar conteúdo do currículo com os alunos com NEE. O 

currículo oculto presente no trabalho do professor pode diminuir em muito as questões 

estigmatizadoras que principalmente os alunos com alguma deficiência enfrentam no dia a dia 

escolar. Questões como diversidade, direito e respeito devem fazer parte nas práticas em sala 

de aula uma vez que o currículo encontra-se presente em todo trabalho pedagógico realizado 

na escola. 

Nos escritos de Glat (2005) ele esclarece que o grande desafio da educação inclusiva é 

como ensinar ao aluno com deficiência junto com os demais alunos, sendo que no espaço da 

sala de aula é que a inclusão deixa de ser uma filosofia, uma ideologia ou uma política e 

torna-se uma ação concreta em situações reais, com indivíduos com dificuldades e 

necessidades específicas, com professores que não foram formados para realizar um trabalho 

com as diferenças, sejam elas cognitivas, sensoriais, sociais, tampouco com alunos com altas 

habilidades, uma vez que estes também são alunos com  NEE (NECESSIDADES 

EDUCACIONAIS ESPECIAIS). 

Essa mudança de paradigmas em que a escola passa de escola segregativa para uma 

escola inclusiva requer dela efetivar o compromisso de escola para todos, escola essa neste 

trabalho tratada como um espaço educacional que não exclui, em que todos os alunos se 

sentem reconhecidos e respeitados nas suas diferenças e especificidades, onde não se 

categoriza alunos mas todos os alunos estudam juntos, em salas de aula regular. Efetivar o 

compromisso de desenvolver em cada estudante suas potencialidades em contramão de 

apoiar-se em suas necessidades específicas para o insucesso do ensino aprendizagem.  

A visão didática-curricular de uma escola que inclui é promover e incluir os alunos 

com NEE em todas as atividades cotidianas da classe regular, aprendendo as mesmas coisas 

que o restante da turma, mesmo que seja de uma maneira diferente, onde o professor regente é 

o mediador entre os pares e responsável por fazer as adequações curriculares necessárias 

(UNESCO, 1994, p.11-12): 

 

O princípio fundamental das escolas inclusivas consiste em todos os alunos 

aprenderem juntos, sempre que possível, independentemente das dificuldades e das 

diferenças que apresentem. Estas escolas devem reconhecer e satisfazer as 

necessidades diversas dos seus alunos, adaptando-se aos vários estilos e ritmos de 

aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de educação para todos, através de 

currículos adequados, de uma boa organização escolar, de estratégias pedagógicas, 

de utilização de recursos e de uma cooperação com as respectivas comunidades. É 
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preciso, portanto, um conjunto de apoios e de serviços para satisfazer o conjunto de 

necessidades especiais dentro da escola. 
 

A prática pedagógica precisa com urgência alinhar-se com as teorias. Se a escola não 

está caminhando junto com as teorias, é desnecessário tanto documento. Não se pode 

desprezar o interesse de algumas escolas em melhorar seu trabalho e tampouco reconhecer as 

dificuldades que a escola enfrenta diariamente principalmente em relação aos alunos com 

NEE
20

. 

Enquanto deveriam andar pareadas, leis e escola, vemos que as leis estão bem à frente 

da realidade da escola. Apenas um cumpra-se é esperado.  

Para Ainscow (2008), inclusão é dar novo caráter ao sistema educativo, de forma a 

encontrar meios de conseguir níveis que não estavam sendo contemplados. O autor concebe a 

inclusão como um método dividido em três níveis: o primeiro é a presença, o que significa o 

aluno estar na escola, mas só estar na escola não basta, o aluno precisa participar. O segundo é 

a participação. O aluno pode estar presente, mas não estar participando, está apenas inserido. 

Portanto, é preciso, promover para que o aluno efetivamente participe das atividades 

escolares. O terceiro é a apropriação de conhecimentos, visto que o aluno por vezes pode estar 

presente na escola, participando e não estar aprendendo.  

Portanto, inclusão é o aluno estar na escola, participando, aprendendo e desenvolvendo 

suas potencialidades.  

Entendendo a inclusão como este processo, quais são as barreiras que estão impedindo 

estes alunos de avançarem? Apesar das inúmeras dificuldades que a escola enfrenta 

diariamente, há um ―quero‖, um ―vamos‖, um ―eu posso‖, um ―eu vou‖ que falta. Isso se 

fundamenta nos escritos de Carvalho (2004) ao afirmar que no sistema educacional as maiores 

e mais difíceis barreiras de serem removidas são as atitudinais, pois elas não dependem de 

decretos, resoluções, legislações, etc. Elas dependem da nossa mudança comportamental em 

relação a inclusão das pessoas com deficiência nos espaços escolares.  

De acordo com Almeida (2003, p.117), o currículo repassado e praticado hoje nas 

escolas, não traz nenhuma novidade e sua fragmentação, hierarquização e distanciamento 

entre aqueles que o exercitam (professores) e os que o recebem (alunos) se constitui em um 

forte instrumento capaz de romper com qualquer iniciativa inclusiva. 

 

Romper com concepções arraigadas, com o conteudismo, com a fragmentação do 

conhecimento acadêmico historicamente compartimentalizado em disciplinas e com 

                                                           
20

Tratamos por NEE neste trabalho, Necessidades Educacionais Especiais. 
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a simples transferência hierárquica do conhecimento do professor para o aluno, não 

é uma função simples, pois no ideário do professor se o aluno inteligente é aquele 

que domina muitos conteúdos, o bom professor é aquele que sabe repassá-los bem. 

A nosso ver, há de acontecer, ainda, nas nossas escolas, mudanças substanciais de 

concepções a respeito da inteligência e do conhecimento que é apreendido pelo 

aluno, e da própria forma como ele está sendo construído.   
 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, no artigo 59, está previsto que os 

sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades educacionais especiais 

―currículos, métodos, técnicas, recursos educativos, e organização específicos, para atender as 

suas necessidades‖. Evidencia Lunardi-Mendes, (2005, p. 10) que os conhecimentos para a 

escola atual, ou seja, o que deve ser trabalhado na escola hoje, a razão de existir da escola: 

 

Portanto, inclusão escolar não pode se tratar apenas da colocação de indivíduos 

historicamente diferenciados e estigmatizados diante de um currículo que apresenta 

problemas graves de qualidade expressos pelos baixos níveis de aprendizagem que 

alcançam e altos níveis de evasão e repetência que proporcionam. Para que esse fato 

se materialize, a escola precisa enfatizar a reflexão e o diálogo, determinados pelo 

conhecimento, esclarecimento, isto é, por tudo aquilo que a cultura estabeleceu 

como verdadeiro na luta contra os mitos.  

 

O currículo conforme os Parâmetros Curriculares para a educação inclusiva (1998, p. 

32) é elaborado a partir do projeto pedagógico da escola e este deve viabilizar a 

operacionalização do currículo, orientando as atividades educativas, as formas de executá-las 

e definindo os seus objetivos, pode ser realizando por meio de flexibilização na prática 

educativa, com o objetivo de atender todos os alunos. 

 

Pensar em adequação curricular significa considerar o cotidiano das escolas, 

levando-se em conta as necessidades e capacidades dos seus alunos e os valores que 

orientam a prática pedagógica. Para os alunos que apresentam necessidades 

educacionais especiais essas questões têm um significado particularmente 

importante. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais-PCNs (BRASIL, 1998) apontam o currículo como: 

Ferramenta básica da escolarização;buscam dimensionar o sentido e o alcance que se

pretende dar às adaptações curriculares como estratégias e critérios de atuação docen

te; e admite decisões que oportunizam adequar a ação educativa escolar as maneiras 

peculiares de os alunos aprenderem, considerando que o processo de ensinoaprendiz

agem pressupõe atender à diversificação de necessidades dos alunos na escola.  

Diante da abordagem curricular como meio de se fazer com que todos os alunos 

matriculados n escola possam aprender, ao contrário de segrega-los ao seu próprio mundo, 
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como meros expectadores, Mantoan (1998, p. 120) nos traz um olhar sobre as potencialidades 

dos alunos tendo o currículo como ferramenta para enfrentar novas concepções: 

Não se adapta um currículo, tendo como desculpa a incapacidade de alguns, mas a 

capacidade diversificada de cada um dos alunos, para enfrentar as exigências da 

escola, capacidade essa que não é medida por testes, ou definida por objetivos 

específicos para este ou aquele, individualmente, mas apreciada a posteriori, pelo 

produto da aprendizagem de cada um. Porque é o aluno que adapta os seus 

esquemas de ação e suas estruturas de conhecimento às tarefas de aprendizagem. E 

essas adaptações é que precisam ser aceitas pelo professor, como respostas ativas e 

particulares de cada aluno, às solicitações gerais do meio escolar. 

A escola ainda tem arraigada em si a ideia de que o aluno precisa adaptar-se `a ela. No 

entanto, é a escola que precisa urgentemente adaptar-se ao aluno, às suas particularidades, às 

suas necessidades. Ter acesso à matricula numa escola regular não garante em nada ser 

incluído. Isso é apenas cumprir legislações. Não garante nenhum suporte no processo de 

ensino aprendizagem aos alunos com necessidades educacionais especiais (BRASIL, 1998). 

 

O direito da pessoa à educação é resguardado pela política nacional de educação ind

ependentemente de gênero, etnia, idade ou classe social. O acesso à escola extrapola

o ato da matrícula e implica apropriação do saber e das oportunidades educacionais 

oferecidas à totalidade dos alunos com vistas a atingir as finalidades da educação, a 

despeito da diversidade na população    escolar.  

 Ao pensar em adaptações no currículo escolar regular faz-se necessário e importante 

salientar que, não podemos com essas adaptações, produzir um currículo de segunda 

categoria, descontextualizado, apenas com a função de simplificar os conteúdos para estes 

alunos. A proposta inclusiva não consiste em ofertar conteúdos simplificados aos alunos 

baseando no fato de que por suas limitações é o que eles conseguirão produzir de 

conhecimento. 

 Mais uma vez reiteramos o fato da escola regular pautar nas limitações como ponto de 

partida para o trabalho. Em contrapartida a essa postura de incapacidade dos estudantes, a 

proposta pedagógica da escola deve-se pautar em objetivos de desenvolvimento intelectual, 

cultural; de ensino aprendizagem efetivamente, de modo a favorecer uma educação de 

qualidade para todos.  

 Enfatizamos o quanto um currículo com fundamentação inclusiva precisa ser 

urgentemente construído no Brasil passando pela formação inicial e continuada dos 

professores, pela mudança proativa das práticas pedagógicas que, por vezes, contribuem para 

o preconceito e desigualdades, que medem pessoas por suas incapacidades e ou necessidades 
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e não por seu potencial, que resume toda a responsabilidade pelo currículo ao professor em 

sala de aula, fazendo dele um estigma de diferença. 

 Os escritos de Skliar (2005, p.77) retratam essa realidade de formação de professores 

de maneira peculiar: 

Se continuarmos a formar professores que possuam somente um discurso racional 

acerca do outro, mas sem experiência que é do/s outro/s, o panorama continuará 

obscuro e esses outros seguirão sendo pensado como ―anormais‖ que devem ser 

controlados por aquilo que ―parecem ser‖ e assim corrigidos eternamente. 

 

Portanto um currículo inclusivo, flexível precisa primar por uma educação com 

atitudes inclusivas, que é sobretudo, uma questão de direito humano, que independe de suas 

características, dificuldades, necessidades, que um currículo inclusivo é ir além do acesso a 

escola. 

Se faz necessário refletirmos sobre estarmos incluindo ou apenas inserindo estes 

alunos na escola comum. Para Ferreira e Ferreira (2004, p. 32):  

 
Embora a existência de um projeto pedagógico próprio possa ser um aspecto 

importante  para  favorecer  a  inclusão  do  aluno  com  deficiências na 

escola e na sala regular, o que temos percebido é que  esse projeto é mais uma peça 

burocrática que foi construída pela  força  da  lei,  num  sistema  educacional  que  n

ão  desenvolveu  autonomia pedagógica nem autonomia administrativa, por efeito de

políticas centralizadoras que, portanto, nãocapacitou educadores na  elaboração de p

rojetos, nem na atualização destes   ao administrar o  processo educacional. 
 

Gundy, citado por Sacristán (2000, p. 14), afirma que ―o currículo não é umconceito, 

mas uma construção cultural. Isto é, não se trata de um conceito abstrato que tenha algum tipo

 de existência fora e previamente à experiência humana. É antes, um modo de organizar uma é

série de práticas educativas‖. Sacristán (2000, p. 21) argumenta que: 

Entender o currículo num sistema educativo requer prestar atenção às práticas polític

as e administrativas quese expressam em seu desenvolvimento, às condições estrutur

ais, organizativas, materiais,lotação de professorado, à bagagem de ideias e significa

do que lhe dãoforma  e  que  o  modelam  em  sucessivos  passos  de  transformação. 

 

O conhecimento inclina-se a modelar saberes e com isso força as minorias a adequar-

se a uma cultura hegemônica. Diante de uma concepção inclusiva, o currículo precisa garantir 

as diferenças como constituição de uma sociedade e não como rotulação de deformidades 

diante de uma categorização estabelecida pela maioria.  Carvalho (2004, p. 79) diz que: 
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A educação inclusiva pode ser considerada como um ―processo que permite colocar 

valores em prática, sem pieguismo, caridade, filantropia, pois está alicerçada em 

princípios que conferem igualdade de valor a todas as pessoas 

 

Garantir que as diferenças sejam valorizadas requer procedimentos maiores e mais 

profundos que apenas fazer adaptações curriculares apenas como um lembrete à cerca dessas 

comunidades marginalizadas, estereotipadas, apenas como um suplemento ao conteúdo. 

Santomé (1998, p. 148) alerta dizendo sobre o cuidado para não transformar o currículo em 

―currículo de turistas‖, um trabalho esporádico, uma vez ao ano: 

 

A informação sobre as comunidades silenciadas, marginalizadas, oprimidas e sem 

poder é apresentada de maneira deformada, com grande superficialidade, centrada 

em episódios descontextualizados. 

 

Em relação ao currículo, outra afirmação acerca do tema nos leva a refletir um pouco 

mais sobre o contexto. Sacristán (2000, p. 107) diz que:        

 

A política sobreo currículo é um condicionamento da realidade prática da educação 

que deve ser incorporado ao discurso sobre o currículo; é um campo ordenador 

decisivo, com repercussões muito diretas sobre essa prática sobre o papel e margem 

de atuação que os professores e os alunos têm da mesma.  

 

Entendemos que o ponto de partida para a inclusão é um currículo acessível a todos os 

alunos matriculados. Rodrigues (2003) apresenta uma maneira peculiar de nominar as 

mudanças feitas no currículo numa proposta inclusiva com o objetivo de não deixar nenhum 

aluno de fora. Ele nomeia de diferenciação curricular: 

 

A diferenciação curricular que se procura na inclusão é a que tem lugar num meio e

m que não se separam os alunos com base em determinadas categorias, 

mais em que se  educam  os  alunos  em  conjunto,  procurando aproveitar  o  potenc

ial  educativo  das  suas  diferenças, em suma, uma diferenciação na classe assumida

como  um grupo heterogêneo. 
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Conforme acentua Roldão (2003, p. 163): 
 

―A possibilidade real da diferenciação passa assim, por uma nova diferenciação ou 

seja, renovar a matriz da escola sob o signo da diversidade, pois esse é o cenário 

social e educativo real em que hoje se vive e sem regresso‖. 

 

Ao defendermos a escolarização de todos, inclusive dos sujeitos da educação especial 

no espaço escolar comum, que chamamos de escola inclusiva, citamos Heredero (2010, p .6), 

onde discute os Parâmetros Curriculares Nacionais- Adaptações Curriculares ou adequações 

curriculares (BRASIL,1999), publicado pelo Ministério da Educação, referindo a todas as 

alternativas de adaptação com intento de favorecer o aprendizado do aluno, compreende-se: 

 

[...] as quais pretendem, mediante a aplicação do princípio de inclusão de todos, 

oferecer a esses alunos formação possível no contexto de sua escola, assim como dar 

uma resposta, através do princípio de atenção à diversidade, às necessidades que 

manifestam no seu processo educativo.  

 

Não tem regresso o cenário inclusivo que emergiu no século XXI que ganha força no 

espaço escolar. Portanto, sendo a escola o canal disseminador de liderança, de conhecimento, 

democracia, respeito e diferença, é neste espaço educativo que se dá transformar conceitos 

preconcebidos e estereotipados, categorizados, estigmatizados, numa sociedade igualitária, 

onde todos os alunos estejam, participem e aprendam de acordo com seu tempo e condição. E 

só por meio de um currículo diferenciado e acessível, como garante o Capítulo IV, Art.2 da 

LEI Nº 13.146 (2015). No caso do aluno surdo, um currículo que assegure a educação 

bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como 

segunda língua será possível à escola fundamentar-se e elaborar seus projetos educativos de 

maneira a não deixar nenhum aluno fora dele, uma vez que entendemos a função social da 

escola, como escreve Meirieu (2006, p. 35) apontando a verdadeira razão de existir da escola, 

aposta essa ética: 

A escola, é antes de tudo, a instituição que faz do futuro seu princípio. E que, para 

preparar o futuro, assume a missão de transmitir o passado. Ela é habitada pela 

preocupação de encarnar o passado no presente para viabilizar o futuro. E pela 

vontade de projetar-se no futuro para dar sentido ao passado. É uma criação dos 

homens para corporificar a continuidade do mundo. 

 

Alguns autores discordam entre si sobre a nomenclatura mais correta no que refere às 

adaptações curriculares (HEREDERO,2010); ou diferenciação de currículos (RODRIGUES, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
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2003); (MESQUITA, 2010); (FRANCO, 2000); (ROLDÃO, 2003). Adaptar, adequar, 

diferenciar o currículo numa perspectiva inclusiva, de fato, estes autores apresentam suas 

preocupações enquanto a maneira mais adequada e eficaz de se trabalhar o currículo na escola 

de maneira que todos os alunos sejam contemplados por ele, em especial os alunos com 

alguma NEE. 

O fato que nos chama à reflexão é que, ao se fazer adequações, diferenciações 

curriculares, o que muitas acontece é o empobrecimento deste currículo que Garcia (2005), 

Lunardi (2005; 2005), Buytendorp (2006), Silva (2010), Effgen (2011) e Vieira (2012), tratam 

de maneira particular. O empobrecimento curricular acontece uma vez que a deficiência é 

ponto de partida para a simplificação do currículo e as práticas pedagógicas mostram a 

incapacidade de enxergar as potencialidades dos estudantes com deficiência. A construção de 

um currículo acessível, onde todos podem aprender e com qualidade, abrindo espaço para a 

diversidade da escola, respeitando o direitos do aluno e suas necessidades, acreditamos que 

seja o caminho para que esse currículo seja adaptativo e ao mesmo tempo rico de 

possibilidades de crescimento ao aluno em busca de ofertar efetivamente uma educação justa, 

igualitária e de qualidade a todos os alunos. 

Lunardi (2005, p. 14) afirma que: ―Enfim vemos que as práticas curriculares 

sedimentadas criam trilhas que acabam sendo seguidas cotidianamente na escola. Essas 

trilhas, quanto mais percorridas, mais institucionalizadas tornam e mais difícil fica também 

abrir novos caminhos‖.  

Sobre a relação entre aluno e currículo Meirieu (2006, p. 42) vai dizer que, deve se dar 

pensando num contexto de atividades ―acessível mas difícil, difícil mas acessível‖ e que é 

professor quem deve operacionalizar essas atribuições que são dele. Não se pode infantilizar, 

empobrecer, simplificar as atividades dos alunos com NEE baseando-se em suas 

―incapacidades‖. Pelo contrário, as atividades precisam ser adaptadas, diferenciadas, 

flexibilizadas de maneira que seja ponto de partida para o crescimento e desenvolvimento das 

habilidades destes alunos, tendo como objetivo o ensino aprendizagem, o avanço e não 

simplesmente, a mudança de uma série a outra. Ofertar a todos os alunos, sem deixar nenhum 

de fora, educação de qualidade. 

Citamos as afirmações de Antunes (2008, p. 51) os desafios do professor: 

 

É na sala de aula que o professor deverá enfrentar o desafio cotidiano de entrar em 

relação com cada um de seus alunos para que possa identificar suas possibilidades e 

necessidades e, então, criar dispositivos didáticos que assegurem a igualdade de 

oportunidades de acesso ao conhecimento a todos eles.  
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Uma vez que o professor enfrenta esses desafios e o Estado por sua vez possui 

obrigatoriedade em cumprir a legislação, relevante esclarecer neste texto que de acordo com 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (2001, p.12), traz em seu Art. 59 

que os sistemas de ensino devem assegurar a todos os alunos com NEE currículos, métodos, 

técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender as suas necessidades. 

Neste contexto faz-se necessário também por parte das organizações governamentais por meio 

de suas políticas públicas fomentar a aplicabilidade efetiva das mesmas uma vez que a escola 

sozinha não é capaz de atender essas demandas. 

 

3.4. O processo de escolarização da pessoa surda na educação básica  

 

De acordo com os escritos de Lacerda (2005), geralmente podemos vincular o fracasso 

do processo de inclusão dos surdos à falta de formação profissional, à adaptação curricular e à 

falta de intérpretes. Por sua vez, Skliar (1998), afirma que esse fracasso se dá pela forma que 

os ouvintes enxergam os surdos sempre buscando para eles a normalidade ouvinte: a fala. 

Lacerda (2006) vai nos dizer que numa sala de aula em que a maioria é de ouvintes, o 

professor por vezes desconsidera as diferenças linguísticas ali presentes. Com isso, o aluno 

surdo está presente mas não participa efetivamente do processo educativo pois fica de fora 

perdendo muitas informações justamente por sua condição linguística.  

Além dos aspectos apontados, os autores chamam nossa atenção para a garantia de que 

todos os usuários de uma língua materna não - oficial num país tem o direito de serem 

bilíngues, podendo usufruir assim de sua língua materna e da língua oficial do país. Portanto, 

trazendo para o Brasil, todas as crianças surdas tem o direito a uma educação bilíngue. 

Uma proposta educacional colaborativa garante também que os aspectos psicossociais 

da criança surda estejam integralmente junto com a comunidade ouvinte. Assim não sendo, 

esta criança terá dificuldade de aprendizagem e apresentará limitações sociais e linguísticas 

por vezes irreversíveis. Como afirma Skliar, (1995, p. 16): (...) respeitar a pessoa surda e sua 

condição sociolinguística implica considerar seu desenvolvimento pleno como ser bicultural a 

fim de que possa dar-se um processo psicolinguístico normal.  

Retomando o que Mantoan (2000, p. 7-8) afirma, citado anteriormente neste capítulo, 

que numa escola inclusiva  [...]  todos os alunos se sentem respeitados e reconhecidos nas 

suas diferenças, ou melhor, são escolas que não são indiferentes às diferenças e  citando  

portaria nº 2.678/2002 do MEC, que  aprovou diretrizes e normas para o ensino, o uso, a 
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produção e difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino, que compreende o 

projeto da Grafia Braille para a Língua Portuguesa e a recomendação para o seu uso em todo 

o território nacional, garantindo assim que as pessoas não sejam em hipótese alguma 

excluídas do ambiente acadêmico pela deficiência. 

O documento aprovado na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, assinado em 2007 em Nova York, aprovado em 2009, em seu artigo 24, dispõe 

que os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação com base 

na igualdade de oportunidades e  que os Estados Partes tomarão medidas para facilitar o 

aprendizado do Braille, da libras e promovam a construção e valorização da identidade 

linguística da comunidade surda, bem como garantia de que a educação das pessoas, em 

especial as crianças cegas, surdo-cegas e surdas ocorra na língua e meios mais adequados. 

Rodrigues, D.; Lima-Rodrigues (2011, p.58) sintetizam o que já mencionamos sobre a 

importância de se ter nas escolas professores que vão além do currículo e além da formação 

inicial que receberam...‖ Precisamos de cursos desenvolvidos sob valores Inclusivos para 

formar professores de Educação Inclusiva‖. 

Observando a aplicação da prova Brasil/2017
21

, conseguimos identificar que o 

principal limite pedagógico da mesma, para alunos surdos e cegos especialmente, restringe-a 

em‖ adaptação curricular‖, daí a necessidade de que as escolas, os órgãos públicos de 

educação revejam suas práticas em consonância com o que é proclamado legalmente por meio 

de leis, decretos, portarias e se adaptem à vasta diversidade da escola atual. Lendo a Prova 

Brasil podemos observar que obrigatoriamente e urgente é a necessidade de adaptação das 

mesmas para as diferentes necessidades educativas especiais uma vez que são adotadas em 

todo o território brasileiro. 

Se a educação é realmente para ―todos‖, que de acordo com o portal Mec.gov.br, que 

esclarece que a Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 

são avaliações para diagnóstico de larga escala, que são desenvolvidas pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira(INEP/MEC), que tem como objetivo 

avaliar a qualidade de ensino que é ofertado no Brasil por meios de testes padronizados e 

questionários socioeconômicos. Entende-se portanto que as mesmas deveriam estar adaptadas 

a todas as pessoas e respeitando o direito das pessoas com deficiência em receber avaliações 
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 Prova Brasil segundo o Ministério da Educação é uma avaliação diagnóstica de larga escala e têm o objetivo 

de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e 

questionários socioeconômicos. 
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adaptadas às suas necessidades específicas, inclusive de linguagem, e precisam ser 

respeitados. 

De acordo com o portal (provabrasil.inep.gob.br), os alunos surdos e cegos, bem como 

qualquer outro com deficiência ou necessidade educativa especial, tem direito de participar 

desta avaliação de maneira a ter acesso a ela. Nos questionamos sobre o porquê dos alunos 

com deficiência e com necessidade educativa especial não terem oportunidade de exercer o 

seu direito de receber uma prova acessível. Nos remete pensar sobre efetivamente  o que  seria 

oferecer acesso. Seria muito mais que apenas uma garantia que o caderno de provas estejam 

com os nomes dos alunos com NEE. A reforma educacional que representa a educação 

inclusiva não se resume a meras adaptações curriculares ou dar algum acesso aos alunos com 

NEE à escola regular. 

A surdez pode bloquear o desenvolvimento da linguagem verbal, mas esta, não impede 

o desenvolvimento dos processos não- verbais‖ (Kubaski e Moraes, 2009, p. 3414). 

É relevante enfatizar a importância do outro no processo de leitura e escrita das 

pessoas surdas. Uma vez aluno da escola regular, esse ―outro‖, são todos os seus professores 

regentes, sendo eles surdos ou ouvintes, primeiramente. Muitos surdos são considerados hoje 

iletrados funcionais uma vez que mesmo inseridos nas escolas, a ênfase recai somente na fala 

e a língua de sinais que é fundamental para a pessoas surdas não é enfatizada e o resultado é 

que o aluno surdo não recebe as condições satisfatórias para construírem o conhecimento. 

Não há na sala de aula uma língua compartilhada por todos os alunos, surdos e ouvintes, 

dificultando o letramento e reforçando paradigmas preconceituosos em relação à surdez. No 

capítulo a seguir abordaremos aspectos constituintes da Língua de Sinais-Libras e como ela se 

implanta no cenário brasileiro no que se refere a educação e uma breve discussão a respeito 

das filosofias oralista e binlíngue. 

 

4º CAPÍTULO - A CONSTITUIÇÃO DA LÍNGUA DE SINAIS E SUA 

IMPLEMENTAÇÃO NA ESCOLA REGULAR 

 

O presente capítulo tem por objetivo trazer algumas discussões acerca da língua de 

sinais, da filosofia oralista e do bilinguismo. Não diferentemente, traremos algumas 

investigações linguísticas que perpassam apontamentos específicos de língua e linguagem 

tendo em vista a importância das mesmas no processo educacional dos surdos e da 

desmistificação de concepções inadequadas acerca da língua de sinais.  O fato de se ter 

―proibido‖ que os surdos usassem sua língua por bastante tempo, causou mudanças 
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significativas na vida dessa comunidade como Sanchez, (1990, p. 17) afirma que os seres 

humanos possuem mecanismos próprios de linguagem: 

 

A comunicação humana é essencialmente diferente e superior a toda outra forma de 

comunicação conhecida. Todos os seres humanos nascem com os mecanismos da 

linguagem específicos da espécie, e todos os desenvolvem normalmente, 

independente de qualquer fator racial, social ou cultural. 

 

Destarte, a língua de sinais como língua materna dos surdos foi implementada a fim de 

que fosse respeitada assim com a língua portuguesa é para os ouvintes. Como veremos a 

seguir, a língua de sinais- Libras é uma ferramenta que permite dar acesso aos surdos em 

todas as instâncias de comunicação. 

 

4.1. A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)  

 

A inclusão escolar, segundo LACERDA, (2006, p. 29), é uma ferramenta poderosa na 

defesa de quaisquer necessidades que tenha o aluno: 

 

A inclusão escolar é vista como um processo dinâmico e gradual, que pode tomar 

formas diversas a depender das necessidades dos alunos, já que se pressupõe que 

essa integração/inclusão possibilite, por exemplo, a construção de processos 

linguísticos adequados, de aprendizado de conteúdos acadêmicos e de uso social da 

leitura e da escrita, sendo o professor responsável por mediar e incentivar a 

construção do conhecimento através da interação com ele e com os colegas.  

 

Assim como a inclusão é dinâmica, Teixeira (2004, p. 56), afirma que a língua é ponto 

central da formação do indivíduo surdo: 

 (...) a linha demarcatória que atravessa a história da educação dos surdos é a questão 

da língua como fio condutor para a formação do sujeito. Se aceitarmos que é a 

língua o instrumento que nos harmoniza, estes sujeitos (os surdos) insistem e vêm 

insistindo ao longo da história por esse reconhecimento. Estes sujeitos em sua 

história no dizem que sua escuta não é muda e morta. Nos atropelam nos seus 

aparentes silenciamentos, nos falam aos sussurros. 

 

 

A ineficácia do sistema escolar de que dispomos nos faz perceber ainda mais a 

importância da língua de sinais na formação do surdo. A grande conquista para a comunidade 

surda foi a oficialização da língua brasileira de sinais-libras. Com a promulgação da Lei nº 

10.436 de 24 de abril de 2002 todo o território brasileiro passa a constituir Libras como 

disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação, tanto em nível médio como superior 

para o exercício do magistério e nos cursos de fonoaudiologia, e com isso possibilitou 

repensar a educação de surdos no Brasil. 
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Com base em suas pesquisas em diversos países sobre o status linguístico das línguas 

de sinais, Karnopp (1994, p. 24-32) mostra quatro concepções em relação as línguas, que se 

apresentam inadequadas: 

a) Haveria uma única e universal língua de sinais usada por todas as pessoas surdas; 

b) A língua de sinais seria uma mistura de pantomima e gesticulação concreta, e incapaz de 

expressar conceitos abstratos; 

c) A língua de sinais seria um sistema de comunicação superficial, com conteúdo restrito, 

estética, expressiva e linguisticamente inferior ao sistema de comunicação oral; 

d) Haveria uma falha na organização gramatical da língua de sinais, que seria derivada das 

línguas de sinais, sendo um pidgin sem estrutura própria, subordinado e inferior às línguas 

orais. 

Diante de tais compreensões expostas por Karnopp (1994) é oportuno dizer que a 

língua de sinais é apresentada numa modalidade diferente da língua oral: é uma língua 

espaço-visual e um sistema linguístico independente dos sistemas da língua oral. Também se 

faz relevante ressaltar que a língua de sinais é uma língua natural que surgiu igualmente das 

necessidades específicas dos seres humanos como a língua oral. As línguas de sinais são 

altamente complexas e expressivas, não são universais, cada país apresenta a sua e de acordo 

com Bellugi e Klima (1990) a língua de sinais é processada da mesma forma que a língua 

oral: no hemisfério esquerdo, mesmo sendo utilizados mecanismos espaciais. 

Uma vez que a língua de sinais em sua maioria não é dominada pelos pais, é no 

ambiente institucional: escola, clínica ou locais que oferecem atendimento especializado que a 

criança surda poderá adquiri-la levando a criança muitas vezes a ter contato com sua língua 

materna bem mais tarde. Esse atraso dificulta muito o processo. 

Mais expressiva se torna a necessidade do corpo escolar, especialmente os docentes, 

terem condições de levar esse aluno a ter contato o máximo possível com a língua de sinais. 

 

4.2. Língua e linguagem  

 

De acordo com os estudos de Vygotsky, a aquisição da linguagem constitui o 

momento mais significativo no desenvolvimento da cognição
22

. Ela, a linguagem, representa 

um avanço importante nas funções superiores quando começa a ser usada como instrumento 

                                                           
22

 Processo da aquisição do conhecimento que se dá através da percepção, da atenção, associação, memória, 

raciocínio, juízo, imaginação entre outros fatores.  
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psicológico para a regulação do comportamento, a percepção muda, novas memórias se 

formam e novos processos de pensamento são criados. 

Em razão de ser igual à aquisição da linguagem dos ouvintes, a criança surda tem 

épocas adequadas para aprender a língua de sinais, desenvolver e criar suas compreensões de 

mundo. A importância do intercâmbio entre pares surdos, assim como entre pares ouvintes, é 

imensamente importante para que a criança surda desenvolva seu pensamento e linguagem. 

Sendo assim, a criança surda, prioritariamente as filhas de pais ouvintes, devem ser integradas 

às comunidades surdas o quanto antes, logo cedo. Isso possibilita que essa criança tenha 

contato com seus pares surdos facilitando sua aprendizagem da língua de sinais, sua língua 

materna. Reiterando a ideia da aquisição precoce da língua de sinais, evitando com isso atraso 

na linguagem, segundo Golfeld (2003, p.58): 

 

[...] a linguagem além de ter a função comunicativa exerce também as funções 

organizadora e planejadora, ou seja, é instrumento de pensamento mais importante 

que o homem possui, percebe-se o quanto a criança surda que sofre atraso de 

linguagem fica em desvantagem em relação às crianças que adquirem a linguagem 

naturalmente.  

 

Então, no caso da comunidade surda, a L1 (primeira língua, neste caso, a Libras) é 

essencial, as crianças surdas precisam ter acesso a uma Língua de Sinais para garantir o 

desenvolvimento da linguagem e, consequentemente, do pensamento. Nesses moldes, para 

aquisição da Língua de Sinais é relevante o enfoque sócio- interacionista
23

 de Vygotsky. 

Conforme os apontamentos referentes a língua de sinais, Quadros (1997, p. 47) diz 

que: 

 

Em seus escrito, As Línguas de Sinais apresentam-se numa modalidade diferente das 

línguas orais; são línguas espaço-visuais, ou seja, a realização dessas línguas não é 

estabelecida através dos canais oral-auditivos, mas através da visão e da utilização 

do espaço. A diferença na modalidade determina o uso de mecanismos sintáticos 

especialmente diferentes dos utilizados nas línguas orais. As línguas de sinais são 

sistemas linguísticos independentes dos sistemas das línguas orais. São línguas 

naturais que se desenvolvem no meio em que vive a comunidade surda. As pessoas 

surdas de uma determinada região encontram-se e comunicam-se através de uma 

Língua de Sinais de forma análoga a qualquer outro grupo sociocultural que utiliza 

uma língua falada.  

 

 

Golfeld (2002, p. 60) afirma que a aquisição da linguagem vai provocar na criança um 

padrão de desenvolvimento cognitivo e toda a cognição passa a ser determinada pela 

                                                           
23

 O desenvolvimento histórico segundo a abordagem sócio interacionista acontece do social para o individual. 

"O ser humano só adquire cultura, linguagem, desenvolve o raciocínio se estiver inserido no meio com os outros. 

A criança só vai se desenvolver historicamente se inserida no meio social‖. (Vigotsky). 
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linguagem. Sabemos que a linguagem recebe influência cultural e socioeconômica, evidencia-

se que todos estes aspectos irão influenciar esse desenvolvimento da cognição haja vista que a 

linguagem exerce função comunicativa e interacional. 

Quanto mais tempo essa criança demora para ter contato com usuários de sua língua, 

acarretará para ela um atraso de linguagem em relação às crianças que adquirem essa 

linguagem naturalmente. 

Essa aquisição é feita do exterior para o interior. Quanto mais o contato com essa 

língua, mais aumenta o seu léxico e a linguagem passa a ter maior fluência e com isso, maior 

condição de organizar e planejar os pensamentos, tendo o aluno uma linguagem mais 

expressiva. 

  

4.3. O oralismo  

 

A fala desde sempre teve papel importante no desenvolvimento humano. Não raro era 

designar os homens de acordo com sua capacidade comunicativa oral. Por muito tempo como 

já mencionamos, os surdos eram considerados como aberrações por não falarem. Nessa 

tentativa de fazer com o que o surdo se parecesse o mais possível com o ouvinte, foi 

desenvolvido um modo de ―tratar‖ essa falta que eles tinham em relação aos ouvintes. 

O método oralista
24

 iniciou com Samuel Heinick, na Alemanha. No método oralista a 

criança é levada a pensar que ela pode ser ―igual‖ ao ouvinte. De acordo com Goldfeld 

(2002, p.34):   

 

O oralismo ou filosofia oralista visa à integração da criança surda na comunidade de 

ouvintes, dando-lhe condições de desenvolver a língua oral (no caso do Brasil, o 

português). [...] o oralismo percebe a surdez como uma deficiência que deve ser 

minimizada pela estimulação auditiva. Esta estimulação possibilitaria a 

aprendizagem da língua portuguesa e levaria a criança surda a integrar-se na 

comunidade ouvinte e desenvolver uma personalidade como a de um ouvinte. Ou 

seja, o objetivo do Oralismo é fazer uma reabilitação da criança surda em direção à 

normalidade, à ―não-surdez. ‖ 

  

A maioria das escolas no início do século XX adotaram o oralismo como método 

oficial e as crianças eram submetidas a grandes períodos de treinamentos para que 

conseguissem dominar essa modalidade, com isso reduziriam o tempo para a escolarização 

propriamente dita. O ensino de matemática, geografia e história foi deixado de lado, em 

                                                           
24

 Defendido principalmente por Alexander Graham Bell (1874-1922) no qual se defende que a maneira mais 

eficaz de ensinar o surdo é através da língua oral, ou falada. Surdos que foram educados através deste método de 

ensino são considerados surdos oralizados. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexander_Graham_Bell_(1874-1922&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fala
https://pt.wikipedia.org/wiki/Surdos_oralizados
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segundo plano e isso fez cair a qualidade da educação de surdos. O Congresso de Milão foi 

um divisor de águas sobre a educação para surdos (EIJI, 2016, p. 1): 

 

Sete dias de discussões, apresentações e votações, entre 6 e 11 de setembro de 1880, 

em Milão, Itália, coroaram os pressupostos oralistas. As resoluções foram quase 

unânimes, contando com poucas, e isoladas, oposições: às escolas de surdos cabia o 

ensino da fala como meio de inserção do surdo em um mundo ouvinte. Os gestos? 

Que fossem banidos. As práticas bimodais que utilizavam sinais em simultaneidade 

com a fala também foram rejeitadas. O oralismo puro, como acordado por grande 

parte dos mais de 170 membros do Congresso (em sua quase totalidade ouvintes), 

foi apontado como a melhor abordagem para a educação de surdos.  

   

Esse método permaneceu no mundo todo até os anos de 1970. No período de 1911 a 

1957, o Brasil assumiu o oralismo, seguindo uma influência mundial fazendo com que grande 

parte das escolas, como aponta EIJI (2016, P. 1) fossem espaços de reabilitação, de tentativa 

de normalizar os indivíduos ―anormais‖, espaços de ortopedia da fala. Entretanto, em sala de 

aula, a língua de sinais resistia.  

Conforme aponta Capovilla (2011, p.102), a filosofia oralista se apresenta com 

objetivos claros: 

 

O método oralista objetivava levar o surdo a falar e a desenvolver competência 

linguística oral, o que lhe permitiria desenvolver-se emocional, social e 

cognitivamente do modo mais normal possível, integrando-se, como um membro 

produtivo, ao mundo dos ouvintes. 

 

O efeito negativo do método oralista sobre a educação dos surdos nos países 

ocidentais permaneceu por um século e os surdos foram subjugados às práticas dos ouvintes 

como imitadores, numa concepção de autodesvalia como podemos visualizar na afirmativa de 

STROBEL; PERLIN, (2008, p. 6): 

 

Nenhum outro evento na história de surdos teve um impacto maior na educação de 

povos surdos como este que provocou uma turbulência séria na educação, que 

arrasou por mais de cem anos nos quais os sujeitos surdos ficaram subjugados às 

práticas ouvintistas, tendo que abandonar sua cultura, a sua identidade surda e se 

submeteram a uma ‗etnocêntrica ouvintista‘, tendo de imitá-los.  

 

 

A literatura nos aponta que nada de positivo foi conquistado pelos surdos com a 

proibição do uso da língua de sinais e obrigatoriedade do método oralista, uma vez que não 

desenvolveu a linguagem dos surdos e Capovilla (2002, p. 102) reforça esta afirmação: 

 

Como resultado, foi observado um rebaixamento significativo no desenvolvimento 

cognitivo dos surdos. Infelizmente, no entanto, em vez de ser percebido como 
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consequência do método, tal rebaixamento passou a ser usado como prova da 

importância da linguagem oral para o desenvolvimento cognitivo dos surdos. 

 

Uma vez que fracassou essa tentativa de fazer o surdo falar, procurou-se outras 

maneiras de fazer com que esse grupo pudesse se comunicar de maneira mais eficiente.   

 

4.4. O Bilinguismo 

 

Dessas tentativas, surge um novo método. Sendo que a língua dos surdos é a língua de 

sinais, porém eles vivem numa sociedade em que a grande maioria não são usuários dessa 

língua, há a necessidade de oportunizar que esse sujeito surdo possa se comunicar 

efetivamente com seus pares. Sejam eles surdos ou ouvintes.  

Surge então um modelo capaz de solucionar esse problema e tem como pressuposto 

que o indivíduo surdo deve ter acesso a duas línguas: a sua língua materna (LS) e a língua 

oficial de seu país, no caso do Brasil, a língua portuguesa, na forma escrita. 

O bilinguismo é uma proposta metodológica de ensino que torna acessíveis duas 

línguas no contexto escolar. O Bilinguismo
25

 surge a partir da década de 1980, como 

consequência de pesquisas baseadas nas Línguas de Sinais e nas comunidades surdas. Essa 

filosofia surge como alternativa de substituir a comunicação total, onde tudo era aceito, tanto 

sinais e oralismo, propagando que a língua falada e de sinais podem conviver, mas não 

simultaneamente como se acreditava. 

A língua portuguesa deve ser instrumental, como afirma Freire (1988), e ensinada 

como segunda língua, tendo o intuito de propiciar ao aluno surdo habilidades de leitura e 

escrita. Assim também GOLDFELD, (2002, p. 42-43) reitera acerca da filosofia bilingue:  

 

O bilinguismo tem como pressuposto básico que o surdo deve ser bilíngue, ou seja, 

deve adquirir como língua materna a língua de sinais, que é considerada língua 

natural dos surdos, e como segunda língua, a língua oficial de seu país. [...] O 

conceito mais importante que a filosofia bilíngue traz é que os surdos formam uma 

comunidade, com cultura e língua próprias. A noção de que o surdo deve, a todo 

custo, tentar aprender a modalidade oral da língua para poder se apropriar do padrão 

de normalidade é rejeitada por esta filosofia. Isto não significa que a aprendizagem 

da língua oral não seja importante para o surdo, ao contrário, este aprendizado é 

bastante desejado, mas não é percebido como único objetivo educacional do surdo, 

nem como possibilidade de minimizar as diferenças causadas pela surdez. 
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 Defendido por nós neste trabalho o método que oportuniza os alunos surdos uma educação bilíngue português/ 

libras. 
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Assim, Quadros (2005) explica que a educação de surdos, dentro de uma proposta 

bilíngue, deve gozar de um currículo organizado com perspectiva visual-espacial para garantir 

ao aluno surdo o acesso a todos os conteúdos escolares na Língua Brasileira de Sinais. Os 

estudos mais recentes na área da surdez apontam para a importância da identidade cultural no 

desenvolvimento da criança surda, em que o modelo de Educação Bilíngue tem possibilidade 

de garantir o mesmo desenvolvimento psicolinguístico das crianças ouvintes.  

Conforme explicita SKLIAR (1997, p. 144) sobre o bilinguismo, o autor vai dizer que: 

 

O modelo bilíngue propõe então, dar às crianças surdas as mesmas possibilidades 

psicolinguísticas que tem o ouvinte. Será só desta maneira que a criança poderá 

atualizar suas capacidades linguístico-comunicativas, desenvolver sua identidade 

cultural e aprender.  

 

Dentro desta proposta de educação, não havendo um professor proficiente em 

LIBRAS em sala de aula, o profissional Tradutor/ intérprete de LIBRAS (TILS) é 

fundamental para a comunicação, lembrando que tradução é diferente de interpretação. 

Portanto faz-se necessário esclarecer que são atuações diferentes A tradução é feita a partir da 

escrita e a interpretação é um produto da fala/sinalização da língua, isto é, é a língua em uso. 

Na interpretação, de acordo com o modelo de interpretação de Gile (1995), o 

intérprete precisa fazer uso dos seguintes esforços: 1) Compreensão, o esforço de ouvir e 

analisar a mensagem; 2) Memória, o esforço de reter a mensagem; 3) Produção, o esforço de 

reproduzir a mensagem na língua de chegada; e 4) Coordenação, o esforço de coordenar os 

demais esforços. 

O modelo dos esforços de Gile (1995) pode ser ilustrado conforme o quadro 1, a 

seguir: 

 

QUADRO 01 - Processo Cognitivo do Intérprete   

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fonte: Adaptado de Gile (1995). 

COORDENAÇÃO 
 

 

                                                                                     

                                                                                 

 

 
COMPREENSÃO

O 

    MEMÓRIA   PRODUÇÃO 
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A partir do Quadro 02, a seguir, podemos perceber que, apesar de se tratar do mesmo 

profissional, os TILS
26

 possuem atuações diferentes em relação ao tipo de tarefa por ele 

desempenhada: a tradução ou a interpretação. De acordo com atuação, cabe a ele adaptar sua 

intervenção de acordo com o ambiente, o público alvo, a modalidade de língua e o objetivo 

final de seu trabalho em cada atividade.  

 

QUADRO 02 - Principais diferenças entre o Tradutor e o intérprete de Língua de Sinais 

TRADUTOR INTÉRPRETE 

Deve dominar as línguas envolvidas e o 

assunto alvo em seu trabalho 

Deve dominar as línguas envolvidas e o assunto 

alvo em seu trabalho, além de dominar as 

expressões orais/corporais presentes em ambos 

os idiomas. 

Tem acesso ao material a ser traduzido 

previamente. 

Não tem acesso ao que será falado/sinalizado 

previamente, o assunto pode mudar no momento 

da interpretação. 

Trabalha mais isoladamente, são horas de 

trabalho diante do computador, entre 

livros e outras fontes de pesquisa, e 

eventualmente troca de ideias com outras 

pessoas para consultas. 

Atua em equipe, são vários os profissionais que 

se revezam num mesmo evento, atuam nas 

relações face a face muitas vezes conversando 

com o conferencista ou com o público alvo, 

buscando ajustar sua atuação da melhor forma 

possível. 

Adaptado de: Lacerda, 2009, p. 18 

 

Consideramos relevante mencionar essas diferenças para que fique claro que, desde a 

atuação correta à formação deste profissional, acarretará nos resultados de uma proposta que 

visa ao acesso do indivíduo à sua língua materna e à língua oficial de seu país. Sendo assim, a 

formação para atuar em ambientes educacionais bilíngues é uma necessidade atual, mas por 

ser muito recente, a formação oferecida ainda é fruto de experiências de profissionais que já 

vem atuando nesta área há vários anos, sendo esta formação na realidade da maioria dos 

TILS, formações de 4horas /mensais nas Sedes das Secretarias Municipal (elaborado de 

acordo com suas próprias demandas, sem contar com uma Superintendência) e Estadual  com 

temas sugeridos e acompanhados pela Gerência de Ensino Especial da SEDUCE, por meio do 

trabalho da Rede de Apoio à Inclusão (REAI), que é formada pelas equipes multiprofissionais 
                                                           
26

Sigla que designa o profissional Tradutor Intérprete de Língua de Sinais. 
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para as escolas inclusivas e centros de referência que dão suporte didático – pedagógico aos 

mediadores da inclusão de cada regional do Estado que mediam estas formações mensais. 

Ressaltamos aqui que estes encontros são destinados à professores de apoio, 

intérpretes de Libras, cuidadores, higienizadores. Quase nunca aos professores regentes. Daí 

pode-se originar a cultura de que os alunos com NEE são de responsabilidade do apoio. Essas 

formações mensais, apesar de serem insuficientes, são ofertadas aos profissionais da inclusão 

no Estado de Goiás especificadamente numa tentativa de minimizar os danos aos alunos 

surdos matriculados na rede regular de ensino de acordo com Programa Estadual de Goiás 

(2010, p.24): 

 

A experiência do estado de Goiás poderá ser replicada em outras regiões brasileiras, 

seguindo exatamente os mesmos princípios e diretrizes da educação inclusiva sem 

desconsiderar a realidade local em termos históricos, políticos, geográficos, 

econômicos, culturais e sociais. E, a propósito, citarmos o estado de Minas Gerais 

que, a partir de agosto de 2001, adotou o modelo de Goiás contando com a 

consultoria do mesmo profissional que orientou a experiência goiana. 

 

Há uma contradição enorme entre o que se legisla e o que acontece na prática. É 

exigido do profissional tradutor/ intérprete de Libras (TILS), que tenha formação conforme 

anunciado em julho de 2010, pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado (CAS), um 

projeto de lei que tramitou no senado como PLC 325/2009 e já havia passado pela câmara 

como Projeto de Lei 4673/2004, regulamentado como lei 12.319 em 01/09/2010, 

regulamentando a profissão de interprete/tradutor, onde prevê algumas exigências para 

profissão:  

• Curso superior em tradução e interpretação com habilitação em libras (língua portuguesa- 

LP); 

• Nível médio com formação em cursos (obtida até 22 de dezembro de 2015) de educação 

profissional reconhecidas pelo sistema que os credenciou, ou curso de extensão 

universitária, formações continuadas;  

• Certificado de proficiência, fornecido até o dia 22 de dezembro de 2015, pela União. 

Vários e suficientes são os documentos legais que amparam a Educação Especial 

inclusive no que tange às escolas regulares: 

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

• A Lei Federal nº 10098/00, que trata de acessibilidade;  

• A Lei Federal nº 10436/02, que reconheceu a Língua Brasileira de Sinais como meio 

legal de comunicação;  



77 
 

• O Decreto Federal n°. 5626/05, que regulamenta lei sobre a Língua Brasileira de Sinais – 

Libras;  

• A Resolução CNE/CEB n° 02/01, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Especial na Educação Básica;  

• O Parecer n.º 17/01 - CEB, Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Especial na 

Educação Básica;  

• A Lei Estadual nº 12095/98, que reconhece a linguagem gestual codificada na Língua 

Brasileira de Sinais.  

 

Dão instruções acerca do trabalho. Quanto à natureza dele inclusive: 

 

1. DA NATUREZA 

O Tradutor e Intérprete de Libras/Língua Portuguesa-TILS é o profissional bilíngue 

que oferece suporte pedagógico à escolarização de alunos surdos matriculados na Educação 

Básica, da rede regular de ensino, por meio da mediação linguística entre aluno(s) surdo(s) e 

demais membros da comunidade escolar, de modo a assegurar o desenvolvimento da proposta 

de educação bilíngue (Libras/Língua Portuguesa). 

O tempo todo, os documentos legais mencionam a expressão ―bilíngue‖. Ao ler, nos 

parece tão óbvio que esta é a modalidade educacional mais pertinente ao aluno surdo. 

Quadros (2005) diz que pensar na educação bilíngue é pensar sim em questões culturais, mas 

também é pensar em questões políticas e sociais. 

Contudo, o que se vê são pouquíssimas Universidades que, quando ofertam a 

disciplina Libras em sua grade curricular, contemplam pouquíssimas horas/aulas, deixando 

impossível qualquer nível de proficiência de seus alunos. Muito menos comum é ver ofertas 

de cursos em Licenciatura com habilitação em Libras como exige a Lei para a atuação deste 

profissional bem como todos os professores regentes, uma vez que é dele também a 

responsabilidade do aluno surdo. Não basta um decreto para que as práticas mudem 

efetivamente. 

Citamos neste trabalho um exemplo, não um modelo, de adequação às perspectivas de 

mudança na sociedade surda, em 2008, na Universidade Federal de Santa Catarina, onde se 

criou o curso de Bacharelado em Letras/Libras, na modalidade EAD com 450 vagas 

distribuídas em 15 polos pelo país. O mesmo curso, em modalidade presencial, foi oferecido 

em 2009 pela universidade seguindo a seguinte grade curricular:   
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QUADRO 3 – Currículo do curso de bacharelado em Letras, habilitação em Libras: 

1° Semestre 

Fundamentos da Educação de Surdos 

Introdução aos Estudos da Tradução 

Estudos da Tradução I 

Estudos Linguísticos 

 

2º Semestre 

Escrita de Sinais I 

Estudos da Tradução II 

Língua Brasileira de Sinais I 

Fonética e Fonologia 

Morfologia 

 

3º Semestre 

Escrita de Sinais II 

 

4º Semestre 

Escrita de Sinais III 

Joel Barbosa Júnior & Teresa Cristina dos Santos 

PROFT em Revista 

Anais do Simpósio Profissão Tradutor 2011 

Língua Brasileira de Sinais II 

Sintaxe 

Aquisição da Linguagem 

Sociolinguística 

Estudos da Tradução III 

Aquisição de Segunda Língua 

Língua Brasileira de Sinais II 

Laboratório de Interpretação de Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa I 

 

5º Semestre 
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Literatura Surda 

Leitura e Produção de Textos 

Língua Brasileira de Sinais IV 

Semântica e Pragmática 

Psicolinguística 

 

6º Semestre 

Análise do Discurso 

Tradução e Interpretação de Libras I 

Língua Brasileira de Sinais V 

Laboratório de Interpretação de Libras e Língua Portuguesa II 

Aquisição da Língua de Sinais 

 

7º Semestre 

Tradução e Interpretação de Libras II 

Língua Brasileira de Sinais VI 

Laboratório de Interpretação de Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa III 

Estágio em Interpretação da Língua Brasileira de Sinais 

 

8º Semestre 

Laboratório de Interpretação de Libras e Língua Portuguesa IV 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Estágio em Tradução Escrita da Língua de Sinais e Língua Portuguesa 

Fonte: RUSSO, 2009 

 

Sendo assim, a formação para atuação em ambientes educacionais bilíngues é uma 

necessidade dos dias atuais, mas, por ser muito recente, a formação oferecida ainda é fruto de 

experiências de quem já vem atuando nesta área há vários anos. De acordo com Santos (2010) 

―O salto da escola dos diferentes para a escola das diferenças demanda conhecimento, 

determinação, decisão‖, isto é, um trabalho que envolva a escola como um todo. 

Ao discorrermos sobre o bilinguismo é essencial mencionar que, ao oportunizar o 

acesso e permanência do aluno surdo na rede regular de ensino, respeitamos a cultura própria 

desta comunidade, propiciamos que este se sinta como parte dela e, para mais, permitimos que 



80 
 

o aluno surdo tenha acesso à cultura ouvinte participando socialmente dela. Diferente disto, 

pensando apenas em garantir seus direitos enquanto pertencente de sua cultura, não estamos 

verdadeiramente efetivando o propósito da educação especial: a inclusão de todos. 

Numa perspectiva interacionista que integra os estudos do psicólogo russo Lev 

Semenovich Vigotski, que enfatiza a natureza social do desenvolvimento psicológico, 

assumindo que os sujeitos se constituem nas relações sociais, a interação social estabelecida 

com os pares no ambiente escolar de acordo com Wertsch e Smolka (citado XIMENES E 

BARROS, 2009, p. 66) reitera essa perspectiva vigotskiana, a partir de sua ancoragem no 

materialismo histórico-dialético, e apresenta três pontos principais: 

 

[...] a constituição do psiquismo a partir das interações sociais, o caráter mediado de 

tal constituição e a utilização do método genético de investigação. Desse modo, em 

seu bojo, formularam-se proposições inovadoras no tocante à compreensão do 

desenvolvimento humano e de alguns dos processos psicológicos nele envolvidos, 

como o pensamento, a linguagem e a consciência, o que, até hoje, suscita 

possibilidades de diálogo e de composições de sentido que extrapolam limites 

disciplinares. 

 

É a função comunicativa que dá ao homem condições de se apropriar do mundo, sendo 

esta ação comunicativa e geradora de interação entre os pares, pois, havendo interação, há a 

comunicação, há entendimento, que segundo Vygotsky (2007, p.182), é a partir das relações 

sociais que o homem se constitui, ou seja, ele se forma mediante a interação com os outros e 

isso é mediado pela linguagem.  Porém, as leituras feitas, as pesquisas publicadas, não nos 

dizem que apenas por meio da linguagem oral é que se estabelece a ação comunicativa. Se as 

interações sociais se dão através dos pares, e a inclusão propriamente dita também, as diversas 

linguagens são o elo entre eles. Há grande equívoco ao dizer que a língua de sinais é uma 

língua artificial, que dá ao surdo uma oportunidade restrita de desenvolvimento, sem 

condições de produzir conceitos ou percepções do mundo e de si mesmo. Pelo contrário. A 

língua de sinais é natural e possui linguística própria. 

Conforme os apontamentos de Silva (1997, citada por DALCIN, 2009, p. 40) no que 

refere as pessoas surdas, a língua de sinais é sua maior expressão:  

 

[...] a língua é uma importante característica definitiva. Diferente da cegueira ou da 

incapacitação ligadas ao movimento, por exemplo, a surdez é invisível. Ela só se 

torna visível quando a pessoa surda se envolve em alguma ação comunicativa. O 

grupo de pessoas surdas define-se como ―uma população cuja capacidade distintiva 

consiste no uso necessário de um sistema linguístico que não exige comunicação 

auditiva/oral 
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Assim sendo, Quadros (1997, p. 119) nos apresenta afirmações que sustentam ainda 

mais que a pessoa surda inserida no ambiente escolar de maioria ou na totalidade composta 

por ouvinte, para poder efetivar o seu direito comunicativo e de interação com seus pares, é 

preciso que toda a comunidade escolar tenha condições de se comunicar com todos os alunos, 

neste caso, inclusive os surdos: 

 

―A compreensão do professor do que implica ser surdo é fator decisivo para a 

eficiente interação entre professor e aluno. Esses aspectos devem estar claros para 

todos os integrantes da comunidade escolar, ou seja, administradores, pais, alunos, 

técnicos, professores, funcionários com outras funções e demais membros‖. 

 

Desse modo, Lacerda (2006, p. 177) em suas pesquisas aponta que o aluno surdo é: 

 

Usuário de uma língua que nenhum companheiro ou professor efetivamente 

conhece. Ele é um estrangeiro que tem acesso aos conhecimentos de um modo 

diverso dos demais e se mantém isolado do grupo (ainda que existam contatos e um 

relacionamento amigável). Vem evidenciar que a interação entre aluno (a) surdo (a) 

com os demais é mínima, não existindo muita aproximação entre esses sujeitos. 

Diante dessa abordagem a fim de garantir que os (as) alunos (as) tenham acesso a 

comunicação e possam conviver no ambiente escolar mediante suas especificidades, 

faz-se necessário pensarmos em estratégias que possam colaborar nesse processo de 

inclusão. 

 

 Concluindo, Quadros (1997, p. 119) afirma que pensar sobre a surdez requer 

compreender que: 

                 A voz dos surdos são as mãos e os corpos que pensam, sonham e expressam. As 

línguas de sinais envolvem movimentos que podem parecer sem sentido para 

muitos, mas que significam a possibilidade de organizar as ideias, estruturar o 

pensamento e manifestar o significado da vida para os surdos. Pensar sobre a surdez 

requer penetrar no ―mundo dos surdos‖ e ―ouvir‖ as mãos que, com alguns 

movimentos, nos dizem o que fazer para tornar possível o contato ente os mundos 

envolvidos, requer conhecer a ―Língua de Sinais‖. Permita-se ―ouvir‖ essas mãos, 

pois somente assim será possível mostrar aos surdos como eles podem ―ouvir‖ o 

silêncio da palavra escrita. 

 

 A audição em muitos casos ainda é concebida como uma privação da audição e 

consequentemente limita a linguagem à fala. A maneira como os surdos se comunicam e se 

apropriam da linguagem não é primeiro requisito para que haja comunicação e interação 

entre os sujeitos. O que é preciso compreender é que esses acessos comunicativos precisam 

ser ofertados no espaço educativo do sujeito surdo. 

          Conforme Felipe (2001 citado por ROSA, 2005): 

 

Os surdos convivem com duas comunidades e culturas: a dos surdos e dos ouvintes, 

e precisam utilizar duas línguas: a Libras e a Língua Portuguesa. Portanto, numa 

perspectiva antropo-sócio-linguística, uma Comunidade Surda não é um lugar onde 

pessoas deficientes, que têm problema de comunicação, se encontram, mas um 

ponto de articulação política e social porque, cada vez mais, os Surdos se organizam 
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nesses espaços enquanto minoria linguística que luta por seus direitos linguísticos e 

de cidadania, impondo-se não pela deficiência, mas pela diferença. 

 

Nesse contexto se fez necessário trazer um pouco mais sobre o que é, o que significa 

para esta comunidade estar ―dentro‖, inserido em situações sociais que estão fora dos muros 

da escola. Nas mais diferentes esferas a pessoa surda convive com o ouvinte e precisa dar 

conta dessa diferença linguística. A educação bilíngue propõe que este indivíduo seja inerido 

e beneficiado desde cedo. Assim que entra na escola. 

Sabemos que ofertar uma educação bilíngue significa mudanças no âmbito escolar 

como um todo. Sabemos também que a escola enfrenta duas realidades distintas: uma 

legislação que diz: faça! E profissionais sem formação para fazer! É um paradoxo. Distante 

da realidade escolar poder desenvolver um trabalho numa perspectiva de uma educação 

bilíngue de qualidade se menos de 2% dos profissionais de cada escola tem formação 

adequada para atuar e as políticas públicas não ofertam nas licenciaturas a disciplina libras 

de acordo com o que é necessário para uma formação adequada. 

Os surdos inseridos na escola comum vivem uma mentira de inclusão. Assim como 

quase todo o público da Educação Especial. Como ofertar aquilo que eu não sei fazer? 

Como a escola educa para todos se para essa minoria existe apenas o acesso?  Como falar 

em educação de qualidade se os profissionais não recebem formação de qualidade em sua 

formação?  

Uma das peças primordiais neste processo ainda é o intérprete de Libras que deveria 

atuar em parceria com o professor regente, mas a realidade nos mostra outra faceta. A 

legislação mais uma vez diz que o intérprete está completamente envolvido na interação 

comunicativa e precisa ser capacitado com excelência (BRASILIA, 2004, p. 27):  

 

           Ele processa a informação dada na língua fonte e faz escolhas lexicais, 

estruturais, semânticas e pragmáticas na língua alvo que devem se aproximar 

o mais apropriadamente possível da informação dada na língua fonte. Assim 

sendo, o intérprete também precisa ter conhecimento técnico para que suas 

escolhas sejam apropriadas tecnicamente. Portanto, o ato de interpretar 

envolve processos altamente complexos.  

 

É notório que, para que o aluno surdo domine a LP, primeiramente precisa dominar 

sua língua materna (Libras). Na maioria dos casos, nossos alunos chegam à escola sem o 

conhecimento básico da sua língua. Essa apropriação depende sim, e muito, da atuação de 

seus professores e intérprete. 
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Quadros (2007) fazendo uma analogia entre as duas gramáticas, LP e LS aponta as 

diferenças existentes como ―não determinantes‖ de impossibilidade de apropriação por parte 

do surdo da leitura e da escrita: 

 

QUADRO 4 - Apropriação da Leitura e Escrita 

LÍNGUA 

PREDOMINANTE 

Oral-auditiva.  

(Entonação e intensidade) 

Vísuo-espacial  

(Expressão facial e corporal) 

 

FONEMA (som) 

Unidade Mínima sem 

significado de uma língua e 

a sua organização interna. 

Léxico reproduzido por meio de sinais, 

baseada nas interações sociais do 

indivíduo. 

 

 

ALFABETO 

Combinações de letra-som 

(oralizado), possibilitando o 

entendimento de qualquer 

léxico. 

Realizado de forma icônica 

(dactilologizado); 

Auxilia no processo de transcrição da 

língua de sinais para a LP. 

 

 

 

SINTAXE 

Preocupa-se com a 

linearidade do texto. 

Envolve todos os aspectos espaciais, 

incluindo os classificadores, ou seja, é 

um tipo de morfema gramatical que é 

afixado a um morfema lexical ou sinal 

para mencionar a classe que pertence o 

referente desse sinal. 

 

 

CONSTRUÇÃO DE 

UM TEXTO 

Limita-se na transcrição de 

acordo com as regras. 

a. Utiliza a estrutura tópico-

comentário, realizado através 

de repetições sistemáticas. 

b. Utiliza referências anafóricas, 

através de pontos estabelecidos 

no espaço. 

  

 

 

ARTIGO 

Apoia-se em fazer a 

marcação do gênero. Ex: o, 

a,os,as – um, uma, uns, 

umas 

Só aparece para seres humanos e 

animais. Define o item lexical 

classificado. Ex. homem, mulher. 
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ESTRUTURA DE 

SENTENÇAS 

Convencionada pela 

estruturação de SVO (suj. 

verbo. Objeto) 

Essa estruturação sofre alteração OSV 

(objeto, sujeito, verbo) ou SOV (o 

sujeito pode ser marcado por um sinal 

acompanhado da datilologia) 

 

PRONOMES 

Pessoal: Eu, tu, ele (a), nós, 

vos, eles (as) 

Pessoal: Eu, você (precisa olhar para 

pessoa) ele/ela, nós – nós 2 – nós 3 – 

nós 4. 

 

PLURAL 

Flexão de número através 

do acréscimo de (s), nos 

substantivos, artigos, 

pronome, verbo. 

Identificado pela repetição de itens 

lexicais. 

  

 

A gramática de LIBRAS, assim como na Língua Portuguesa, possui regras para se 

estruturar textos, similares e contrários, relacionadas à morfologia, coesão, coerência e 

semântica, conforme afirma (QUADROS, 2007 citado por KATO, 1988). 

a) Que há similaridades comportamentais que não precisam ser explicitadas por constituírem 

a base comum das línguas naturais; 

b) Que se duas línguas compartilham muitas similaridades tipológicas, estas poderão servir 

de base para as primeiras inferências quanto ao significado das formas em língua 

estrangeiras; 

c) Quanto às diferenças, por serem sistemáticas, admitem um tratamento inferencial e 

heurístico. 

Simplesmente tomar defesa de uma educação que tenha o bilinguismo como prática 

diária, não é o suficiente, é preciso pensar num currículo eficiente, em professores preparados 

e especializados, em metodologias adequadas a proposta e antes de tudo, reconhecer que a 

linguagem e os conteúdos escolares exercem papel na formação humana dos alunos surdos e 

em todos os processos de aprendizagem e que a comunidade escolar precisa também ter 

condições de desenvolver essa prática acerca de deficiência e ter como prioridade de ensino a 

diferença linguística, e para isso necessita de políticas que ofertem efetivamente formação 

inicial de qualidade.  

A luta por uma educação bilíngue continua e ainda é discutida entre os profissionais e 

pesquisadores, apesar de ter tomado bastante força. Ainda hoje, o que Goldfeld (1997) 
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descreveu sobre o cenário do surdo se faz presente, as filosofias educacionais para os surdos 

resistem nos espaços educativos. A defesa pelos próprios surdos que se sentem ainda 

excluídos (MANIFESTO DE SURDOS ORALIZADOS, 2008) acerca do oralismo é 

divulgada enquanto muito se discute sobre o a filosofia bilíngue e isso nos mostra que muito 

mais ainda tem que se pesquisar: 

 

Não sei se V. Exas. sabem da existência dos surdos oralizados. Estes comunicam-se 

oralmente, sem problemas, embora alguns tenham dificuldade na fala e entendem 

por leitura labial. Como podem ver, nós, surdos oralizados, por nos comunicarmos 

oralmente, não usamos língua de sinais. Nada temos contra a língua de sinais, a 

oralização foi uma opção exclusivamente nossa e de nossos pais, sem 

menosprezarmos e negarmos nossa surdez, como muitos psicólogos e educadores de 

surdos gostam de afirmar. Nós, mais do que ninguém, sabemos que somente a 

oralização amplia nossas possibilidades e iniciativas como qualquer ser humano e, 

por isso mesmo, acreditamos que somente o oralismo é capaz, como um todo, de nos 

incluir na sociedade, sem sermos marginalizados. Por este motivo, não concordamos 

com o fato de a língua de sinais ser a língua exclusiva e única do surdo. [...] 

Finalizando e resumindo nossa mensagem, a legalização da língua de sinais não nos 

ajuda, nem resolve nossas dificuldades. Seria como uma obra de fachada, de 

aparência humanitária. Os surdos não precisam somente de demonstração de 

humanitarismo do Poder Público. Precisam de um apoio mais direcionado, mais 

eficaz, mais positivo, mais competente. O que adianta colocar um intérprete de 

LIBRAS em cada serviço público? Melhor usar esta verba para colocar uma 

fonoaudióloga em cada escola! Nada adianta nos encaminhar ao aprendizado de uma 

língua que visa excluir e separar as pessoas. 

 

 A educação inclusiva se dá em contornos de esforço e muito estudo. Como afirma 

Strobell (2008, p. 31-36-59), nós, os ouvintes, sabemos ainda muito pouco sobre a 

comunidade surda, fazendo-se necessárias reflexões sobre a educação inclusiva nos moldes 

como se apresenta: 

 

O povo ouvinte, por falta de conhecimentos, nomeia erroneamente os sujeitos 

surdos, muitas vezes veem-nos com inferioridade. A sociedade não conhece nada 

sobre o povo surdo e, na maioria das vezes, fica com receio e apreensiva, sem saber 

como se relacionar com os sujeitos surdos, ou tratam-nos de forma paternal, como 

‗coitadinhos‘, ou lidam como se tivéssemos ‗uma doença contagiosa‘, ou de forma 

preconceituosa e outros estereótipos causados pela falta de conhecimento [...] O fato 

é que [...] não existe uma identidade surda exclusiva, ela é mutável e construída por 

papéis sociais diferentes, assim como pode ser além de surdo, rico, professor, 

alemão, católico e homossexual e também pelas línguas que constrói sua 

subjetividade, assim como língua de sinais e língua portuguesa. [...] A História 

Cultural dos surdos reflete os movimentos mundiais de surdos procurando não ter 

uma tendência em priorizar apenas os fatos vivenciados pelos educadores ouvintes, 

que se tornaram uma história das instituições escolares e das metodologias 

ouvintistas de ensino. Mas sim, procurar retratar os padrões culturais do povo surdo 

através de relatos, depoimentos, fatos vivenciados e de observações, misturando-se 

em um emaranhado de acontecimentos e ações, levadas a cabo por associações, 

federações, escolas e movimentos de surdos que são desconhecidas pela grande 

maioria das pessoas. O interessante é que, segundo Lane (1992), no século passado, 

quase metade dos professores eram surdos, não existiam audiologistas, terapeutas de 

reabilitação ou psicólogos educacionais. Os sujeitos surdos não eram avaliados 
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segundo os métodos ou pelo grau de sua surdez, pelo contrário, eram descritos em 

termos culturais, atualmente, ao consultar o povo surdo, encontramos casos 

semelhantes. 

  

 A comunidade surda, apesar dos avanços significativos obtidos, ainda se vê olhada de 

maneira estigmatizadora: ser como os demais, se parecer com os demais, parece-lhe 

obrigatório. Ter respeitado e garantido por toda a sociedade as diferenças da pessoa surda em 

poder ter seu direto de falar por si e de si, com o que é seu, efetivamente: as mãos! É com as 

mãos que o surdo se comunica. Não podemos conceber uma cobrança ao surdo nos moldes do 

modelo ouvinte.  

 Hoje o que podemos vislumbrar são práticas pedagógicas, orientação curricular, 

material didático elaborado, pensado por ouvintes para ouvintes. O aluno surdo continua, 

apesar das conquistas adquiridas no sentido de serem reconhecidos como comunidade, de 

terem a língua de sinais reconhecida como sua língua materna, de ter acesso na rede regular 

de ensino, sendo excluído na escola. Esta afirmação fundamenta-se nos escritos de 

Quadros(1997) ao afirmar que os surdos, em especial quando estão no ensino superior estão 

em desvantagem aos demais alunos porque não sabem ou sabem pouco a língua de sinais, não 

dominam a língua portuguesa, língua dos ouvintes, e as vezes não tem intérprete para mediar 

a comunicação entre eles, o alunos surdo, e o professor. 

 O capítulo 5, a seguir, nos traz como se constitui e como é a atuação do tradutor 

intérprete de língua de sinais no cenário educacional regular e sua importância efetiva no 

processo de ensino aprendizagem do aluno surdo, estabelecendo por vezes, o único elo entre 

esse aluno e os ouvintes. A relevância de se ter reconhecida essa profissão no processo 

educativo do aluno surdo também são aspectos a serem abordados no texto que se segue. 

 

5º CAPÍTULO - CARACTERIZANDO A ATUAÇÃO DO TRABALHO DO 

TRADUTOR INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE SINAIS NA ESCOLA REGULAR  

 

O presente capítulo aborda aspectos referentes à profissionalização e atuação do 

profissional tradutor intérprete de libras, que é peça fundamental no processo educacional das 

pessoas surdas no contexto da escola regular. Apenas este profissional não é o essencial, mas 

o trabalho dele junto aos professores regentes é essencial uma vez que por vezes, o intérprete 

é o único elo entre o aluno surdo e os ouvintes. 

Nos anos de 1980, e início dos anos 1990, num contexto internacional começam as 

lutas contra a ideia de educação especial como um movimento separado dos outros, ou seja, 
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educação especial num contexto de mundo a parte e começam a discutir um sistema educativo 

em que escola regular e especial se unifiquem.  Nesse paradigma Sánchez (2005) afirma que 

aparecia, pela primeira vez, uma defesa à prevalência de um único sistema educativo para 

todos. Começa então o movimento da inclusão. 

Numa concepção de educação de qualidade para todos, muitas leis regulamentam o 

acesso e permanência do aluno com NEE nas escolas regulares. Destarte, para que o aluno 

surdo possa ter o seu acesso garantido, uma vez que sua necessidade específica se dá em 

função de sua especificidade linguística, o intérprete de Libras tem seu papel fundamental 

neste processo. A educação inclusiva de acordo com LACERDA (2011), é para atender a 

todos e precisa ser de qualidade e para que isso efetivamente ocorra os professores necessitam 

ter uma formação generalista, para atender a todas as necessidades especiais e todos os alunos 

conforme as orientações legais. 

Numa escola onde os professores não possuem uma formação generalista, onde a 

maioria das crianças surdas, chegam com pouco desenvolvimento da linguagem, o trabalho do 

intérprete se torna complexo e por muitas vezes, distorcido, sendo confundido. Do professor é 

a responsabilidade de ensinar e espera-se que durante a aula, nos momentos de dúvidas dos 

alunos, mesmo que minimamente, o próprio professor possa sanar se comunicando com seu 

aluno em LS. Se este professor não possui nenhum conhecimento em Língua de Sinais, mais 

uma vez a responsabilidade fica a cargo do intérprete que pode não ter domínio suficiente do 

conteúdo e dificultar assim o aprendizado como enfatiza Lacerda (2011): 

 

(...) na ausência desses profissionais, a interação entre surdos e ouvintes fica muito 

prejudicada. Os surdos ficam limitados a participar apenas parcialmente de várias 

atividades (pelo não acesso à língua oral), desmotivados pela falta de acesso ou total 

exclusão das informações.   

 

Nos escritos de Lacerda (2011), a atividade de interpretação exige formação e 

qualificação específica e o que vemos no Brasil, em sua maioria, essa formação vem 

acontecendo em serviço, na própria prática da atividade pois, não são oferecidos muitos 

cursos específicos à essa formação. O papel do intérprete deveria ser o de apenas interpretar 

Libras para o português e vice-versa, mas o ILS
27

 se vê diante da necessidade de criar 

recursos extras para favorecer a interpretação e a construção de sentidos pelos alunos surdos 

(LACERDA, 2011), uma vez que o professor regente não domina Libras. 

                                                           
27

 Intérprete de Língua de Sinais. 
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Considerando a literatura especializada que enfatiza essa questão, MAGALHÃES 

(2007), ressalta que há relatos que um dos primeiros trabalhos em público de um tradutor 

intérprete tenha sido na Alemanha nazista e o discurso a ser interpretado era do próprio Adolf 

Hitler e nos chama a atenção em visualizar este profissional tendo como início de carreira a 

tradução o discurso do homem que entraria para a história como o mentor do holocausto de 

tantas pessoas inocentes. Hoje, o trabalho do intérprete é mundialmente conhecido e 

reconhecido como necessário, principalmente no cenário educacional onde é peça 

fundamental contra a exclusão. 

A Lei nº 12.319 de 01/09/2010 foi de grande importância, pois regulamentou a 

profissão do Intérprete e de acordo com o Artigo 7º:  

 

(...) o intérprete deve exercer sua profissão com rigor técnico, zelando pelos valores 

éticos a ela inerentes, pelo respeito à pessoa humana e à cultura do surdo.  

 

É imprescindível que este profissional tenha formação específica com competência e 

habilidade. A profissão de intérprete de LS exige aprimoramento e atualização contínua, haja 

vista que o trabalho se dá com uma língua viva em constantes modificações e 

consequentemente, exige deste profissional domínio das línguas em uso, das gramáticas e 

estrutura. 

Os contextos discursivos exigem deste profissional profundo conhecimento linguístico 

e também cultural específicos dos usuários para que possa ser o mais fiel possível no 

momento da interpretação, portanto, exige conhecimento amplo. O intérprete precisa ser 

proativo e ético.  

De acordo com NAPNE (Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades 

Educacionais Específicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Sul- IFRS – CÂMPUS RIO GRANDE, (2014, p. 9-10), são competências do 

Intérprete de Libras:   

 

Traduzir/Interpretar, da Libras/Língua Portuguesa/Libras, textos, palestras, 

conferências, discursos, eventos similares; prestar serviço de tradução e 

interpretação em situações nas quais, por diferença de língua, seja necessária sua 

presença como: escolas, hospitais, logradouros públicos, veículos e meios de 

comunicação, tribunais de júri e igrejas, dentre outros; atuar como agente 

multiplicador, formando Tradutores e Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais, 

através da capacitação presencial e/ou assistência técnica, a fim de possibilitar o 

atendimento adequado à pessoa surda, em todo o território nacional; propor, realizar 

e participar de estudos e pesquisas para o aperfeiçoamento e a inovação de métodos, 

de técnicas e de procedimentos para a tradução e interpretação da Libras; contribuir 

para o desenvolvimento da proposta pedagógica do Departamento em que atuar; 

realizar a transposição didática dos conhecimentos selecionados, respeitando as 
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especificidades dos alunos; conduzir sua ação escolar contemplando as dimensões 

teóricas e práticas dos saberes e atividades escolares; manter atitude permanente de 

estudo, pesquisa e produção de material instrucional em LIBRAS, inclusive em 

ambientes de navegação on line e off line; auxilarem no desenvolver de 

procedimentos metodológicos variados que facilitem e qualifiquem o trabalho 

pedagógico para o ensino de alunos surdos; respeitar as diferenças entre os alunos; 

conhecer e utilizar técnicas que possam auxiliar no processo da tradução; exprimir-

se com clareza no desenvolvimento de atividades propostas aos alunos; expressar-se 

por meio de várias linguagens, visando o enriquecimento e a inteligibilidade de suas 

atividades  bem como dos materiais produzidos para apoio pedagógico; expressar-se 

verbalmente e sinalizadamente de maneira objetiva e compreensível; auxiliar os 

professores nas adptações dos conteúdos, atividades e avaliações  de forma 

dinâmica, versátil e coerente com a área e especificidades dos educandos;; obedecer 

aos preceitos vigentes na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Estatuto da Criança e do Adolescente, na Legislação Estadual e 

demonstrar, em situações práticas, as atividades propostas aos educandos, 

utilizando-se como referência os estímulos visuais e motores; trabalhar, 

demonstrativa e conceitualmente, com materiais específicos de sua área; participar 

e/ou colaborar com atividades lúdicas, culturais e desportivas dinamizadas dentro 

 Do contexto escolar; zelar pela manutenção e administração do espaço físico e dos 

materiais sob sua responsabilidade e executar outras atividades de mesma natureza e 

nível de dificuldade.   

 

 De acordo com os princípios éticos que orientam a profissão de intérprete 

apresentados acima, como em qualquer outra profissão são de confiabilidade, imparcialidade 

nos diversos contextos da profissão, discrição e decoro durante o exercício da atividade, e 

fidelidade na tradução/interpretação das línguas inseridas ao processo e confiabilidade e 

podemos diante do exposto, reiterar a grandeza desta profissão e do importante trabalho que 

desenvolve junto aos alunos surdos das escolas brasileiras. 

 De acordo com DECRETO Nº 5.626, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005, que 

Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de 

Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, em seu CAPÍTULO 

VIII:  

Art. 26.  A partir de um ano da publicação deste Decreto, o Poder Público, as 

empresas concessionárias de serviços públicos e os órgãos da administração pública 

federal, direta e indireta devem garantir às pessoas surdas o tratamento diferenciado, 

por meio do uso e difusão de Libras e da tradução e interpretação de Libras - Língua 

Portuguesa, realizados por servidores e empregados capacitados para essa função, 

bem como o acesso às tecnologias de informação, conforme prevê o Decreto no 

5.296, de 2004.  

§ 1o As instituições de que trata o caput devem dispor de, pelo menos, cinco por 

cento de servidores, funcionários e empregados capacitados para o uso e 

interpretação da Libras.  

 

E continua afirmando em seu CAPÍTULO IX: 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 28.  Os órgãos da administração pública federal, direta e indireta, devem incluir 

em seus orçamentos anuais e plurianuais dotações destinadas a viabilizar ações 

previstas neste Decreto, prioritariamente as relativas à formação, capacitação e 
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qualificação de professores, servidores e empregados para o uso e difusão da Libras 

e à realização da tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa, a partir de 

um ano da publicação deste Decreto.  

Art. 29.  O Distrito Federal, os Estados e os Municípios, no âmbito de suas 

competências, definirão os instrumentos para a efetiva implantação e o controle do 

uso e difusão de Libras e de sua tradução e interpretação, referidos nos dispositivos 

deste Decreto. 

 

 Nos remete atentar sobre quais são os instrumentos definidos pelos poderes para a 

implementação dos dispositivos deste Decreto, sendo que como mencionado anteriormente, 

prioritariamente relativas à formação, capacitação e qualificação de professores, servidores e 

empregados para o uso e difusão da Libras e à realização da tradução e interpretação de 

Libras - Língua Portuguesa, estes nem sempre estão sendo contemplados no orçamento. 

 As políticas públicas apesar de fazerem apontamentos sobre os direitos dos alunos e da 

obrigação do Estado frente às demandas educacionais da educação inclusiva, não oferecem 

subsídios para que as mesmas se efetivem no interior das escolas. Um dos limites dos cursos 

de licenciatura por exemplo, são as cotas de vagas que não atendem a demanda e as 

contratações de intérprete de libras nas universidades não são suficientes, havendo assim uma 

enorme falha já na formação inicial dos professores. 

 À partir de um ano da publicação deste Decreto, quanto tempo se passou e o que foi 

realmente realizado ainda não contempla todas as necessidades dos alunos surdos na escola 

regular. A aprovação do decreto lei 5.626/2005 não proporcionou efetivamente o 

desenvolvimento de pessoas bilíngues. 

 Por mais que os professores devem ter conhecimento da língua materna dos alunos 

surdos, a Libras, Pires & Nobre (2004) afirmam que muitas vezes é a informação do intérprete 

sobre as dificuldades ou facilidades dos alunos surdos no processo educativo que norteia uma 

ação pedagógica mais adequada por parte dos professores regentes, porém, as pesquisas de 

Lacerda (2009) e também de Pires & Nobre (2004) mostram que de maneira alguma a atuação 

deste profissional substituirá o papel do professor regente frente à sua turma. 

 O intérprete de Libras é sem dúvida, imprescindível no processo de ensino 

aprendizagem do aluno surdo. Porém fica evidente que o professor regente deve ter 

conhecimento da língua de sinais para que juntos possam da melhor maneira mediar todo o 

processo. A comunidade escolar precisa se mobilizar para os ajustes urgentes e necessários 

que demanda a efetivação da inclusão na escola. 

 Ao discorrer sobre a literatura especializada que aborda essa questão dos pares no 

processo de aprendizagem, Sanches (2005, p 135) discorre sobre a importância dessa atuação:  
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A aprendizagem com os pares, bem conduzida, revela-se uma estratégia quase 

indispensável numa escola que se quer de todos e para todos, onde todos possam 

aprender com os instrumentos que se têm, onde todos devem poder ir o mais longe 

possível, utilizando o seu perfil de aprendizagem que pode ser igual ou diferente do 

seu colega e mesmo do professor. 

 

 A atuação do intérprete de Libras junto ao aluno surdo é de parceria. Importante 

esclarecermos que o intérprete de Libras na sala de aula não diminui ou exclui o trabalho do 

professor regente frente a este aluno. Por vezes o que encontramos nas salas de aulas é o 

intérprete ser o total e único responsável pelo ensino aprendizagem do aluno surdo.  Como 

afirmou Sanches (2005) o trabalho educativo bem conduzido com os pares, sejam eles colegas 

ou intérpretes/professor regente, e estratégia onde todos estão e são parte constituinte de 

aprendizagem. 

 Muito se tem discutido acerca da atuação deste profissional. O seu trabalho por vezes 

é confundido pelos alunos surdos e pelos próprios ouvintes. O seu papel é o de mediar, e 

muito importante se faz no processo educativo dos alunos surdos como bem aponta 

LACERDA, 2011 (...) não se trata de ocupar o lugar do professor ou de ter a tarefa de ensinar, 

mas sua atuação em sala de aula, envolvendo tarefas educativas certamente o levará a práticas 

diferenciadas, já que o objetivo nesse espaço não é apenas o de traduzir, mas também o de 

favorecer a aprendizagem por parte do aluno surdo.  

 É no trabalho em parceria que professor regente e intérprete poderão levar o aluno 

mais longe. Não é papel apenas do intérprete a aprendizagem do aluno surdo. Sua atuação 

deve ser a mais conjunta possível com o regente. Sassaki (1997, p. 6) ao comentar trechos da 

Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), vai dizer que: 

 

Todo aluno possui características, interesses, capacidades e necessidades de 

aprendizagem que são singulares. Os sistemas educacionais devem ser projetados e 

os programas educativos implementados de tal forma a considerar ampla diversidade 

dessas características e necessidades. As escolas devem acomodar todos os alunos 

independentemente de suas condições físicas, linguísticas ou outras. O desafio para 

uma escola inclusiva é o de educar com sucesso todos os alunos incluindo aqueles 

com deficiências severas. 

 

 Entre o proclamado e o real existe um espaço enorme na maioria das escolas regulares 

no que se refere à educação inclusiva e que faça com o aluno encontre um lugar pra chamar 

de seu no espaço escolar. Inclusão não se faz apenas com legislação e boa vontade. As 

diferenças existem, e existem para que se construa   conhecimentos e significados. 
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 Em grande parte das escolas brasileiras de ensino regular apenas o intérprete tem 

condições de interagir com o aluno surdo. Os professores não têm. Não conseguem se 

comunicar porque não tem formação para isso. Não possuem formação bilíngue tanto os que 

atuam na educação básica quanto na educação superior. 

 A legislação diz que o aluno tem direito a escola, a educação bilíngue e a professores 

especializados uma vez que a educação inclusiva fundamenta-se em princípios de preservação 

da dignidade no parecer 17/2001, referente à Resolução 2/2001 (BRASIL/CNE,2001): 

 

A inclusão é definida como a garantia, a todos, do acesso contínuo ao espaço 

comum da vida em sociedade, sociedade essa que deve estar orientada por relações 

de acolhimento à diversidade humana, e aceitação das diferenças individuais, de 

esforço coletivo na equiparação de oportunidades de desenvolvimento, como 

qualidade, em todas as dimensões da vida. 

    

 Da mesma maneira, a LDB (BRASIL, 1996, p. 45,46), a Educação Especial passou a 

ter um capítulo exclusivo – o capítulo V, e no Art. 59 fala que os sistemas de ensino 

assegurarão aos educandos com necessidades especiais, inclusive: 

 

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. 

 

 Também a Resolução nº 01/2002 (Conselho Nacional de Educação - CNE/CP), 

estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica, e estabelece que todas as instituições de ensino superior devem ofertar, em sua 

organização curricular, formação docente que seja voltada à diversidade e que contemple 

conhecimento sobre as especificidades da diversidade.  

 As diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva estabelecem que para atuar na área da educação especial, o professor deve ter como 

base da sua formação, ―inicial e continuada”, conhecimentos gerais para o exercício da 

profissão e conhecimentos específicos da área [...]. (BRASIL, 2008). Assim sendo, reiteramos 

a necessidade de os professores se capacitarem para o trabalho inclusivo tomando para si essa 

iniciativa como também receber oportunidade por meio de ações das redes de ensino. 

 Em nenhum documento estudado encontramos citações de que somente o intérprete de 

libras deve ser especialista nesta Língua e que é dele somente a responsabilidade de 

comunicar-se e interagir com o aluno surdo, bem como a responsabilidade do ensino 
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aprendizagem do mesmo. Se assim for, apesar da presença de um intérprete na sala de aula, o 

trabalho leva a lógica da exclusão. 

 A educação inclusiva para Sanches e Teodoro (2006, p. 73):    

 

Não significa educação com representações e baixas expectativas em relação aos 

alunos, mas sim a compreensão do papel importante das situações estimulantes, com 

graus de dificuldade e de complexidade que confrontem os professores e os alunos 

com aprendizagens significativas [...]. 

 

O objetivo da Inclusão é transformar escolas comuns em escolas que atendam, sem 

discriminações ou baixas expectativas, todos os alunos. As diferenças existem e as 

deficiências também. Contudo o fato de não poderem caminhar uniformemente, de terem 

tempos diferenciados e maneiras de aprendizagem pontuais não podem ser esquecidos 

inclusive como um direito humano e causa de estranhamento. Como destaca  

 Ao discorrer sobre os pressupostos da escola, que na perspectiva da educação especial, 

precisa ser inclusiva, Beyer (2006, p. 76) afirma que:    

 

O desafio é construir e pôr em prática no ambiente escolar uma pedagogia que 

consiga ser comum ou válida para todos os alunos da classe escolar, porém capaz de 

atender os alunos cujas situações pessoais e características de aprendizagem 

requeiram uma pedagogia diferenciada. Tudo isto sem demarcações, preconceitos ou 

atitudes nutridoras dos indesejados estigmas. Ao contrário pondo em andamento na 

comunidade escolar, uma conscientização crescente dos direitos de cada um. 

 

Conforme afirma BONETI (200, P. 61) se assim não for, presenciaremos, na verdade, 

apenas uma ―pseudo-inclusão‖, onde se efetiva práticas excludentes no interior dos espaços 

―inclusivos‖ das escolas. ―Assim a prática pedagógica é construída no cotidiano que acontece 

por meio da discussão e da reflexão e dessa forma são construídas novas práticas 

educacionais, adequadas a cada necessidade‖. 

A luz da literatura especializada que aborda a necessidade de se construir escolas 

inclusivas, somos levados a afirmar que o principal empecilho para a inclusão dos alunos 

surdos é a falta de formação docente e com isso todos os procedimento advindos disto. Os 

professores não se sentem capacitados para atender os alunos surdos uma vez que os mesmos 

não recebem incentivos por parte do governo para se capacitarem adequadamente, as políticas 

públicas não direcionam subsídios para que as universidades ofertem formação adequada e aí 

se forma um círculo vicioso de inadequações.  
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Para os alunos surdos a principal dificuldade enfrentada na escola é imposição da 

Língua Portuguesa, uma vez que foram inseridos no ensino regular e exigidos que 

utilizassem, pois é a Língua que as escolas utilizam. A Libras só é oferecida no contra turno 

do AEE
28

, na escola que oferta.  

Os professores não sabem Libras pois saem de seus cursos sem conhecimento 

necessário para desenvolver um trabalho adequado. 

A inclusão do aluno surdo na escola regular é uma das questões mais complexas no 

processo de ensino-aprendizagem e a incompatibilidade do sistema linguístico do surdo com 

os modelos educacionais vigentes criados exclusivamente para os alunos ouvintes. Nesse 

sentido as afirmações de NIENDICKER; ZICH (2008, p.8), vem de encontro com nossas 

discussões quando o autor ressalta que: 

 

O ato de comunicar-se é troca, é interação e pode tornar um jogo interessante, se 

respeitadas as diferenças. Os alunos surdos possuem linguagem interna muito rica, 

possuem graus variados de informações que o saber formal tem potencial para 

expandir, e o reconhecimento desta potencialidade é fundamental para a 

escolaridade. 

 

 Os estudos mais recentes na área da surdez apontam para a importância da identidade 

cultural no desenvolvimento da criança surda, em que o modelo de Educação Bilíngue, tem 

possibilidade de garantir o mesmo desenvolvimento psicolinguístico das crianças ouvintes. 

 Para SKLIAR (1997 b, p.144) ―O modelo bilíngue propõe então, dar às crianças 

surdas as mesmas possibilidades psicolinguísticas que tem o ouvinte. Será só desta maneira 

que a criança poderá atualizar suas capacidades linguístico-comunicativas, desenvolver sua 

identidade cultural e aprender‖.  

 Acreditamos que a proposta bilíngue é o caminho mais apropriado para educação dos 

surdos onde quer que eles estejam inseridos, desde a educação infantil até a universidade. 

Defensores do bilinguismo, afirmam que possibilitar aos surdos o desenvolvimento da 

linguagem e a ampliação o conhecimento de mundo é facilitar a aquisição da segunda língua o 

português, por meio da leitura e da escrita. 

 A escola tem que ser o reflexo da vida do lado de fora. O grande ganho para todos é 

viver a experiência da diferença uma vez que, o mundo é construído por diferentes. A escola 

inclusiva se faz em primeiro lugar, com um projeto político pedagógico (PPP) que começa 

pela reflexão. Um bom projeto valoriza a cultura, a diversidade, a história e as experiências 

                                                           
28

 Atendimento Educacional Especializado em que o aluno no contra turno das aulas recebe do profissional 

especializado recursos para aprimorar os conhecimentos que são trabalhados na sala de aula. 
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anteriores da turma. As práticas pedagógicas precisam urgentemente ser revistas de forma a 

valorizar os alunos com deficiências. 

Seja nos anos iniciais ou finais da educação básica, os conflitos são os mesmos quando 

se refere a professores sem nenhuma condição comunicativa com seus alunos surdos. A 

surdez é um fator de risco para o fracasso escolar dos alunos uma vez que algumas 

dificuldades ligadas a ela podem comprometer a aprendizagem, sendo este aluno visual, mas 

não é a causa direta. Muito mais que a surdez, as concepções acerca da prática precisam ser 

rompidas e sabemos que demanda tempo, esforço e muito estudo. Aí estão os fatores de risco 

que desencadeiam o fracasso do aluno surdo, pois tudo se resume em barreiras atitudinais. É 

preciso querer fazer a diferença. Não existe legislação para ―atitude‖. Muito dos problemas 

para a efetivação da inclusão esbarram nas questões atitudinais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 De acordo com minhas considerações finais, uma vez que sempre há o que se 

considerar e acrescentar, de acordo com o referencial teórico e documentos legais analisados 

neste trabalho, as grandes barreiras que impedem a inclusão efetivamente dita, do aluno 

deficiente, nesta pesquisa tratamos especificadamente do aluno surdo, na escola regular se dão 

frente ao despreparo do professor e da escola sem condições de trabalhar com ele. 

 A escola apesar dos avanços que que a pessoa com deficiência já alcançou e que 

merecem ser mencionados, ainda tem como foco de atenção as limitações, as dificuldades dos 

alunos e não em buscar oferecer condições adequadas de ensino para que estes possam 

aprender. 

 A escola necessita realmente entender, internalizar o significado de ―educação para 

todos‖. Praticas pedagógicas que incluem, que respeitam o sujeito como ser humano, 

independente das diferenças e ou necessidades educativas especiais que tenham, perpassam 

por um currículo que considere todas as situações e vivências de seus alunos. Com ou sem 

deficiência. Com uma necessidade educativa especial permanente ou provisória. Fora disto, 

nada se tem de inclusão e de educação para todos, muito menos de qualidade. 

 É explícito na legislação e tratados à cerca da educação inclusiva, que ela deve ser de 

qualidade, adaptada às necessidades e sobretudo, ofertada por profissionais competentes. Mas 

o que é ser competente?  

 O dicionário Aurélio da Língua Portuguesa nos diz que por competente entende-se: (1) 

- que tem competência; capaz. (2) - próprio, adequado. Destarte, não basta ser profissional 

para atuar. É necessário ser competente. Para tal, o profissional precisa ser capaz.  Como ser 

capaz sem ter formação? São muitos questionamentos que perpassam a inclusão efetiva do 

aluno com deficiência na escola regular. 

 Diante deste cenário que desenha a escola para nós numa primeira leitura como a 

grande vilã da história educacional da pessoa com deficiência, é relevante percorrermos um 

outro caminho. Um caminho inverso até chegarmos lá na escola. 

Mencionamos no capítulo 3º que acompanhamos a aplicação da Prova Brasil 2017. 

Uma grande expectativa, confesso, tive ao ver aquele pacote de provas sendo aberto: será que 

a prova destes alunos, uma surda e o outro cego, estão adaptadas para eles uma vez que estão 

registrados no censo como tal e que o MEC sabe que eles existem e quais suas necessidades 

educativas específicas?  Para minha surpresa e grande decepção: Não! 
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Podemos observar na prática o que buscamos durante toda a pesquisa: o que é 

propagado nada tem na prática. Nem mesmo pelos órgãos que regulam as diretrizes. 

O tema do ENEM deste ano de 2017 causou grandes especulações no cenário 

educacional. Trouxe um tema relativamente desconhecido, que deixou a comunidade surda 

contente ao ver a sua condição enquanto sujeito sendo trazida numa avaliação de grande 

escala como o exame é. No entanto, mais uma contradição no nosso entendido vem nas 

entrelinhas desta proposta: dá-se a impressão de que o surdo é respeitado nesta instância. Mas 

o que é ser respeitado? 

É bem mais que se ter leis e decretos que assegurem sua identidade e cultura, seu 

acesso no ensino regular... se o fosse, essas provas citadas anteriormente teriam sido 

adaptadas como pela primeira vez, a prova do ENEM foi. Pela primeira vez a prova do 

ENEM para o aluno surdo foi em Libras. Sua língua materna. É o primeiro acesso. Esperamos 

que não seja motivo de noticiários, de reconhecimento na mídia esse tipo de acontecimento 

nos próximos anos. Enquanto for motivo de repercussão e parabéns, é sinal que não existe 

inclusão de fato. Senão seria algo que passaria desapercebido. Porém, a redação tinha que ser 

escrita em (L2). Nossos alunos recebem educação bilíngue para desenvolver essa habilidade? 

Os avaliadores conhecem o português do surdo e farão a correção considerando essa diferença 

ou mais uma vez esse aluno receberá uma ―nota‖ que ―decidem‖ dar como na escola regular? 

Outra consideração relevante ao analisar todo o referencial teórico e legal quanto ao 

paradoxo da inclusão se dá na formação inicial ofertada pelas universidades nos cursos de 

licenciatura. A grade curricular desde a base, onde ―seria‖ a instância que entrega à sociedade 

profissionais capacitados para exercerem suas profissões não atendem o que rege a legislação.  

Não atendem à demanda necessária de conhecimento inicial para estes profissionais 

receberem em suas salas alunos com qualquer tipo de deficiência, nesta pesquisa com foco na 

surdez. 

As horas/aulas de libras que alguns cursos ofertam não capacitam o aluno nem para 

estabelecer um diálogo curto com seu aluno surdo, tão pouco para dialogar sobre o que deverá 

ser ensinado na sala de aula acarretando aí uma sobrecarga e distorção na atuação do 

intérprete de libras. Por vezes os professores dirigem-se ao intérprete dizendo: fala ai pra ele! 

De quem é esse aluno? 

Na maioria dos casos, do intérprete. Deixam a cargo dele toda a responsabilidade do 

ensino aprendizagem do aluno surdo, no caso desse intérprete adaptar atividades para o aluno, 

fica a cargo somente dele também, de ―falar‖ desse aluno no conselho de classe quando lhe é 
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dado a oportunidade, pois isso não é rotina nas escolas regulares, de dar devolutiva aos pais, 

de dar nota nas avaliações, etc. 

A legislação é clara em dizer que o aluno surdo tem o direito e esse deve ser 

respeitado, de receber ensino em sua língua materna (L1) e ser ensinado para que trabalhe a 

forma escrita da língua portuguesa (L2), numa educação bilíngue. Nas escolas regulares os 

alunos surdos não recebem uma educação bilíngue. Tampouco seus professores regentes 

comunicam-se sem a intervenção do intérprete uma vez que não receberam uma formação 

inicial adequada. As poucas atividades e avaliações adaptadas em sua língua materna, se dão 

preferencialmente mediante atuação do intérprete, que não é regra. 

As práticas pedagógicas exitosas assim como o tema do ENEM deste ano são alvo 

quase de recebimento de medalha, tão raras são como foi divulgado nos sites de jornais o 

relato de um aluno surdo ao se deparar coma proposta da redação em que o aluno pensava que 

finalmente ―eles‖ estão entendendo que existem muitos surdos. A qualidade da educação 

consiste numa num trabalho voltado para a cidadania num contexto de professores de 

qualidade e do bom desempenho dos alunos podendo assim, fazer história. A educação 

brasileira nos últimos anos ganhou destaque em relação as políticas educacionais inclusivas, 

inclusive. Inclusão se faz apenas com legislações? Na escola tem espaço para o surdo? As 

respostas são quase sempre não! E a culpa não é só da escola. A escola sozinha não consegue 

superar o desafio da inclusão. As políticas públicas inclusivas não correspondem a contento.  

O espaço que o alunos surdo luta para ter é um espaço em que todos possam se 

comunicar com ele. Como isso seria possível?  Com uma política linguística desde que a 

criança é diagnosticada como surda. Com uma política bilíngue desde a educação infantil. 

Não podemos pensar numa educação inclusiva como pensa o MEC que valoriza somente a 

formação em libras na educação superior, e ineficaz, reitero. 

Se o Brasil tem como premissa incluir o sujeito surdo em qualquer sistema de 

educação, isso significa que ele esteja incluído? Ou apenas lhe foi respeitado o direito ao 

acesso? Muitas vezes sim. Só o acesso. É preciso refletir sobre a permanência, a continuidade 

e a qualidade deste ensino. Ofertar uma cadeira especial para aluno surdo não basta. Não basta 

retirar os surdos da escola especiais e jogarem nas escolas regulares. Daí talvez, pode-se 

explicar o que o MEC não conseguiu sobre as possíveis causas da baixa nas matrículas de 

surdos nas escolas brasileiras em 15% desde 2011 no ensino básico. 

Diante de tantas inquietações e uma busca, não definitiva, por tentar compreender e 

responder a estas indagações, das leituras feitas, das análises legais e sobretudo em participar 

do chão dessa escola que se sente ainda despreparada para o trabalho efetivo com o aluno 
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surdo, fica-nos claro que, a primeira mudança para chegarmos num patamar de país que educa 

seu alunos com equidade e qualidade é a formação inicial dos professores. Essa educação 

precisa ser generalista haja vista que nossas escolas são heterogêneas, com vistas de ser cada 

dia mais, como próprio retrato da sociedade que vemos, e isso necessita ser instaurado nos 

currículos das universidades nos cursos de licenciatura.  

Se o professor for efetivamente formado, a chance de as escolas de educação básica 

regular desenvolver um trabalho de qualidade é muito maior. A formação continuada é o 

segundo passo para se alcançar essa qualidade. Ninguém ensina o que não sabe. Essa 

formação precisa ser encarada não como um milagre para resolver todos os problemas da 

escola inclusiva. Mas como uma necessidade inerente do ser humano em adquirir mais 

conhecimento. Não existe possibilidade de se aprender e não haver mudança. O aprender gera 

mudança. 

Estamos falando de gente. Gente que é nossa responsabilidade enquanto educadores. 

Isso bastaria, parece óbvio. Mas não é. Então as leis surgem para assegurar aquilo que não é 

óbvio: garantir direitos!   

Entre o que é proclamado e o real existe uma longa distância. Nossas considerações 

finais concluem que essa é a grande contradição. O que se diz não é que se faz na prática! 

Nem sempre a escola consegue desenvolver um trabalho efetivo e não recebe condições para 

fazê-lo dos órgãos que regulam. 

Deixamos por último as considerações sobre as questões relativas as barreiras que 

impedem ou dificultam o aluno com deficiência, o aluno surdo de serem efetivamente 

incluídos nos espaços educativos.  Deixamos para esse momento final justamente pela grande 

questão que isto representa. A barreira atitudinal.  

Sobre esta barreira não existe lei, decreto, formação, acordos que possam reverter. Só 

o próprio sujeito é capaz. Não depende de outra pessoa. É a vontade de fazer, de mudar, de 

fazer diferença. Sem ela, ao nosso entender, de nada adianta romper as outras. Não adianta 

adaptar prédios, transporte público, inserir legendas, etc. A exclusão continuará apesar das 

outras adaptações, mesmo que velada. 
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