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Ninguém = Ninguém1 

Humberto Gessinger2 

 

Há tantos quadros na parede 

Há tantas formas de se ver o mesmo quadro 

Há tanta gente pelas ruas 

Há tantas ruas e nenhuma é igual a outra 

(ninguém = ninguém) 

Me espanta que tanta gente sinta 

(se é que sente) a mesma indiferença 

 

Há tantos quadros na parede 

Há tantas formas de se ver o mesmo quadro 

Há palavras que nunca são ditas 

Há muitas vozes repetindo a mesma frase: 

(ninguém = ninguém) 

Me espanta que tanta gente minta 

(descaradamente) a mesma mentira 

 

Todos iguais e tão desiguais, 

Uns mais iguais que os outros 

 

Há pouca água e muita sede 

Uma represa, um apartheid 

(a vida seca, os olhos úmidos) 

Entre duas pessoas 

Entre quatro paredes 

Tudo fica claro 

Ninguém fica indiferente 

(ninguém = ninguém) 

Me assusta que justamente agora 

Todo mundo (tanta gente) tenha ido embora 

 

Todos iguais, todos iguais 

Mas uns mais iguais que os outros 

Todos iguais todos iguais 
tão desiguais... Tão desiguais... 

                                                           
1 CD Gessinger, Licks & Maltz, Rio de Janeiro: BMG, 1992. 

 
2 Vocalista, guitarrista, baixista e líder da banda Engenheiros do Hawaii. 



 
 

RESUMO 

 

 

A presente investigação, de natureza qualitativa, é um estudo de caso de caso que busca 

investigar de que maneira estão sendo pensados e realizados os processos avaliativos dos alunos 

surdos em matemática na visão dos professores regentes, levando em consideração os aspectos 

visuais da surdez. O objetivo é analisar os processos avaliativos da aprendizagem de alunos 

surdos, em matemática, na visão dos professores. Para isso, fez-se necessário investigar os 

aspectos visuais da surdez, ou seja, parte de um conjunto de características que fazem os sujeitos 

surdos terem uma identidade construída historicamente. Assim como refletir sobre métodos 

avaliativos aplicados aos alunos surdos nas aulas de matemática enfatizando as potencialidades 

e fragilidades dos mesmos. No sentido de uma reflexão mais ampla sobre a temática, apresenta-

se um estudo sobre a surdez, suas principais características, historicidade da educação dos 

surdos envolvendo legislação e políticas públicas e sobre a língua de sinais. Sobre avaliação 

buscou-se, em termos gerais, discutir sua história, concepções, funções e alguns dos diferentes 

tipos/modalidades de avaliação que podem ser usados. Nesse sentido, defende-se a avaliação 

numa perspectiva inclusiva. Os dados foram produzidos por meio de entrevistas com cinco 

professores de matemática de alunos surdos da rede estadual do ensino regular, a fim de mostrar 

a visão desses professores sobre o assunto em questão. As entrevistas foram realizadas com os 

professores na escola em que lecionam após uma conversa prévia com os respectivos 

coordenadores e o aceite dos professores em contribuir para essa pesquisa. A partir da análise 

e interpretação dos dados por meio da análise de conteúdo, chegamos as categorias que 

envolvem os aspectos sociais e os aspectos pedagógicos em relação a avaliação dos educandos 

surdos. Esperamos com isso, poder contribuir para melhorar a qualidade de ensino dos alunos 

surdos considerando a capacidade formativa que envolve a qualidade da avaliação e 

proporcionar um pensamento reflexivo sobre a inclusão da pessoa com surdez no ambiente 

escolar. 

 

Palavras-chave: Avaliação, surdez, língua de sinais, ensino de matemática, inclusão. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

The present investigation, of a qualitative nature, is a case study that seeks to investigate how 

the evaluative processes of deaf students in mathematics are being thought and carried out in 

the view of the regent teachers, taking into account the visual aspects of deafness. Thus, we aim 

to investigate and analyze the evaluative processes of learning of deaf students, in math, in the 

view of teachers, therefore, it is necessary to investigate the visual aspects of deafness, based 

on the assumption that they are part of a set of characteristics that make the deaf subjects have 

a historically constructed identity and also to elucidate the evaluation methods applied to deaf 

students in mathematics classes emphasizing their potentialities and weaknesses. To do so, we 

study the deafness and its main characteristics, as well as a study on the historicity of deaf 

education involving legislation and public policies and on sign language. We investigate the 

evaluation in general terms discussing history, conceptions, functions and some of the different 

types/modalities of evaluation that can be used. In this sense, we emphasize the evaluation from 

a perspective of inclusion. The data obtained are through interviews with teachers of 

mathematics of deaf students of the state regular education network, in order to show the vision 

of these teachers on the subject in question. The interviews were carried out with the teachers 

in the school where they teach after a previous conversation with the respective coordinators 

and the acceptance of the teachers in contributing to this research. From the analysis and 

interpretation of the data through content analysis, we arrive at the categories that involve the 

social aspects and the pedagogical aspects in relation to the evaluation of the deaf students. We 

hope, therefore, to contribute to improving the quality of teaching of deaf students by 

considering the formative capacity that involves the quality of evaluation and to provide a 

reflective thought about the inclusion of deaf people in the school environment. 

 

Keywords: Evaluation, deafness, sign language, mathematics teaching, inclusion. 
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“A experiência humana não seria tão rica e gratificante se não 
existissem obstáculos a superar. O cume ensolarado de uma 
montanha não seria tão maravilhoso se não existissem vales 

sombrios a atravessar” 
Helen Keller 
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1 UM OLHAR SOBRE A PESQUISA 

 

 

Iniciamos esta investigação por meio de uma introdução que nos leva a vislumbrar os 

motivos que despertaram o interesse por essa temática. Discutimos os aspectos metodológicos 

da pesquisa e trazemos uma visão acerca do tema e de como ele surge como proposta de 

investigação, além de destacarmos a importância do mesmo. Doravante, cabe nos identificar 

também, os sujeitos da pesquisa, o lócus e todo o percurso por trás do estudo para encontrarmos 

possíveis respostas para nosso problema de pesquisa a partir de nossa visão de mundo, 

elucidando nossos objetivos para abrirmos caminho ao que decorreu desta investigação. 

 

 

1.1 PARA INÍCIO DE CONVERSA 

 

 

Por meio de uma reflexão de algumas experiências vividas no decorrer da vida 

acadêmica poderia descrever esta pesquisa como resultado das nuances de minha curiosidade 

somado com desejo de mudança no cenário educacional, aonde tenhamos uma educação mais 

inclusiva e que respeite as necessidades e particularidades de todos. 

Começo esta conversa relembrando um pouco do meu contexto de vida para chegar ao 

ponto em que escolhi pesquisar sobre inclusão e sobre a surdez. Sou um jovem sonhador, que 

nasceu no interior de Goiás na cidade de Taquaral de Goiás e logo em seguida me mudei para 

a cidade onde vivi por 22 anos com meus pais. Em Itaberaí foi onde cresci rodeado de 

familiares, afinal toda minha família tanto por parte de pai quanto de mãe morava na cidade. 

Minha mãe desde muito pequena tinha um problema de audição, uma perda auditiva 

considerada leve devido um acidente com água. Por vezes ela sofria com muita dor de ouvido 

e os médicos especialistas diziam que seu tímpano estava perfurado o que poderia levar ela à 

uma sala de cirurgia para tentar minimizar o problema. 

Minha mãe, diante da necessidade real de fazer a cirurgia, organizou tudo que precisava 

para fazer o procedimento cirúrgico, no entanto, próximo a data da cirurgia ela teve uma nova 

consulta e descobrimos que a cirurgia não precisava mais ser realizada. Ela ficou com uma 

perda auditiva ainda leve. Na minha ingenuidade, ainda sem entender muito, imaginava como 

seria o modo de vida de uma pessoa que não escuta, como ela viveria, como um surdo poderia 

ir para escola e outros questionamentos, bem infantis mesmo, o que mostra que meu interesse 
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pelo assunto já se tornava grande desde essa época. Deixo claro que a opção de cirurgia foi 

devida as fortes dores que ela sentia por seu tímpano estar perfurado e não como solução para 

surdez leve que ela havia adquirido, em nenhum momento pensamos que ter a perda auditiva 

seria um problema que afetaria a rotina de vida dela, assim como não afetou. 

No decorrer da minha vida na escola tive a matemática como a disciplina mais difícil e 

cruel em inúmeros momentos. Muitos poderiam ser os motivos, desde aulas mal organizadas 

até falta de preparo e interesse da minha parte ou do professor. Afirmo dessa maneira, pois 

agora conheço o âmbito educacional brasileiro e, na época, por ser tão imaturo, só sabia criticar 

o professor e a matéria. No entanto, ao final do ensino médio percebi o quanto a matemática é 

uma disciplina que me interessava e o quanto ser professor é uma profissão que se encaixa no 

meu perfil, logo, resolvi fazer a seleção para um curso de licenciatura em matemática. 

Em 2011 ingressei no curso de Licenciatura em Matemática pela Universidade Estadual 

de Goiás na Cidade de Goiás. O gosto pela matemática era claro, mas nem sempre foi tranquilo. 

Na graduação, tive uma nova visão sobre o mundo da educação, muitas possibilidades, muitos 

desafios a serem superados. Várias foram as discussões sobre a diversidade encontrada na sala 

de aula, algumas com intuito de discutir a inclusão de todos, bem poucas por sinal. Foi no 

segundo ano do curso, ao ter contato com a disciplina optativa Língua Brasileira de Sinais 

(Libras), que o desejo de conhecer mais sobre o assunto me tomou por inteiro. A partir desse 

momento, eu percebi que podia aprender mais sobre as pessoas surdas, conhecer para não 

julgar, me aproximar, entender e melhorar a qualidade de vida deles, proporcionando um 

ambiente inclusivo, um sonhador ainda. Sonhador no sentido de ter uma visão ingênua sobre o 

ambiente educacional brasileiro e como ele se constitui com todas suas nuances. 

Nesse período, ainda estava incerto o rumo que eu tomaria na escrita do meu trabalho 

de conclusão de curso, cheio de dúvidas e sem experiência suficiente para saber organizar as 

ideias e encontrar um caminho que pudesse seguir. No terceiro ano do curso, quando começou 

o período de estágio foi quando decidi qual trajeto tomar. Entrei em uma escola que tinha surdos 

e inclusive, fiz parte do meu estágio na sala que contava com a presença de um. A experiência 

foi incrível, difícil, interessante e motivadora. Nesse sentido, baseado nesse desejo de conhecer 

mais, tomei a decisão de desenvolver um projeto de pesquisa que fosse nessa área de 

conhecimento afim de investigar mais a fundo como os alunos surdos aprendem matemática. 

Ao final do curso, pude obter resultados satisfatórios a respeito da educação dos surdos, 

cheguei à conclusão de que muito ainda deveria ser feito, que carecia de mais investigação 

sobre o assunto, que diante desta problemática muitas questões importantes passaram sem 

receber o destaque que mereciam. Dessa forma, a partir de leituras e indagações, encontrei um 
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novo caminho a ser percorrido que resulta nessa dissertação, acreditando na possibilidade de, a 

partir daqui, surgir novos questionamentos e novas possibilidades para a educação matemática 

e para a educação dos surdos. 

A diversidade encontrada nas salas de aula coloca os educadores contra a parede, 

pressionados de forma sufocante que se faz necessário a busca por informações para produzirem 

conhecimento sobre o assunto. A escola, ao cumprir suas diferentes funções, seja socializadora 

ou educativa, deve promover a inclusão de todos os alunos se tornando o ambiente propício à 

construção do conhecimento de diferentes culturas. É conhecendo o outro, suas características 

e diferenças, é respeitando o modo de ser do outro que as diferentes culturas podem conviver 

num meio social mais equilibrado. A escola se torna um desses meios. 

A surdez é o eixo central de nossa pesquisa. Precisamos conhecer a pessoa surda, sua 

comunicação, seu modo de ser e ver o mundo. Os surdos estão em nosso meio, nas escolas, em 

todos os lugares, fazem parte do nosso cotidiano assim como qualquer outra pessoa que veio de 

outro lugar com outra cultura. O conhecimento sobre a educação dos surdos ganha força a partir 

do momento que o professor se depara com um aluno surdo em sua sala de aula. Este estudo 

contribuirá de conhecimento teórico para que o professor possa melhorar sua prática enquanto 

profissional que necessita conhecer o estudante e suas particularidades. 

Tratando do assunto educação e diante de várias questões que emergem sobre o processo 

de ensino e aprendizagem, uma das primeiras coisas que nos vem à mente, é a avaliação. Parte 

integrante e fundamental do meio educacional a avaliação é um dos eixos desse estudo. A 

avaliação como campo de estudo se torna importante para que professores, escola e governo 

melhorem suas práticas com intuito de melhorar a qualidade do ensino-aprendizagem. A 

avaliação é o elo que liga alunos, professores, escola e sociedade e por isso, se torna importante 

levar em consideração no estudo sobre a educação dos surdos se for pensada com características 

que influenciam no fortalecimento e favorecimento das particularidades dos alunos, não 

desmerecendo-as. 

A questão que emerge, nesse momento, é como esses eixos se interligam e se 

complementam. Pensar em uma avaliação que respeite as particularidades de uma das parcelas 

do alunado que compõe o ambiente escolar, no caso os surdos, claramente entra na concepção 

de uma matemática contextualizada que considera importante o fazer e aprender matemática de 

cada um. Nesse sentido, buscando clarear nossas ideias a respeito desse assunto, tentamos da 

melhor maneira possível destacar os pontos chaves no nosso estudo, que são: a surdez, o ensino 

de matemática para alunos surdos, a avaliação utilizada para esses discentes e a inclusão dos 
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surdos nessa perspectiva. Sendo assim, a seguir trataremos do caminho e dos recursos utilizados 

no caminho da pesquisa.  

 

 

1.2 OS ASPECTOS METODOLÓGICOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

 

A diversidade nas salas de aula tem sido cada vez maior e também vem ganhando mais 

destaque entre os pesquisadores da educação. O paradigma da educação inclusiva surge para 

promover que tais diferenças sejam trabalhadas de forma natural. Considerando o papel 

socializador da escola, esta tem o dever de preparar todos os alunos socialmente, 

psicologicamente, além de desenvolver suas subjetividades e uma capacidade critica melhor.  

O âmbito escolar, assim como o meio social, está repleto de mecanismos que promovem 

distinção e faz emergir a subjetividade de cada indivíduo. Esta diversidade vem para confrontar 

a realidade educacional e impulsionar novas formas de pensar. A escola é uma das instâncias 

que promovem o conflito cultural, no sentido de choque entre diferentes culturas e se mostra o 

principal local onde diferentes contextos culturais estão inseridos e devem ser respeitados 

mutuamente. 

A percepção de mundo das pessoas é diferente porque cada indivíduo tem suas 

particularidades produzidas a partir de suas vivências, de suas experiências no mundo, com o 

mundo e com os outros. Pensando nessa realidade, em se tratando dos nossos alunos surdos, 

devemos ter em mente que a percepção de mundo deles é diferente da nossa, a experiência 

visual dos surdos é a tradução da visão de mundo deles, isso pois, cada indivíduo percebe a 

realidade diferente e ao processar as informações vinda do exterior, “como resultado, as ações 

são, em geral, diferentes”, portanto, “o comportamento e o conhecimento são, 

consequentemente, diferentes, muitas vezes conflitantes” (D’AMBRÓSIO, 2001, p. 58). 

Diante das dificuldades na escola e nas salas de aula, a matemática ainda carrega um 

peso maior, principalmente com alunos especiais e quando esta não é ministrada com qualidade, 

com metodologias adequadas e não se pensa em uma avaliação mais significativa para os 

estudantes. Avaliação esta, que pode contribuir para o desempenho e sucesso dos alunos e que 

visa não punir, como muito vemos hoje, mas sim melhorar o ensino e aprendizagem. 

Partimos de uma problemática que é a avaliação e, sendo mais específicos, a avaliação 

para alunos surdos. Nesse contexto, emerge a pergunta investigativa orientadora: de que 

maneira estão sendo pensados e realizados os processos avaliativos dos alunos surdos em 
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matemática, levando em consideração os aspectos visuais da surdez? Para contextualizar, a 

experiência visual está inerente ao assunto surdez, então os aspectos visuais precisam ser 

tratados com maior vigor. Nesta perspectiva outras perguntas se erguem, por exemplo, como 

os professores compreendem a surdez e suas principais características? Eles estão preparados 

para lidar com o aluno surdo em sala de aula? As aulas e a avaliação estão refletindo a realidade 

cultural dos alunos?  

A partir desses questionamentos, podemos dizer que nosso objetivo principal é 

investigar e analisar os processos avaliativos da aprendizagem de alunos surdos, em 

matemática, levando em consideração os aspectos visuais da surdez, na visão dos professores 

desses alunos. Além disso, faz-se necessário investigarmos estes aspectos, levando em conta 

que fazem parte de um conjunto de características que fazem os sujeitos surdos terem toda uma 

identidade construída historicamente e também elucidar os métodos avaliativos aplicados aos 

alunos surdos nas aulas de matemática, enfatizando as potencialidades e fragilidades dos 

mesmos. Vemos a necessidade de apontar possíveis erros e acertos para num futuro chegarmos 

à uma realidade melhor no que se refere a avaliação.  

Nesse contexto, pensando na melhoria da aprendizagem, na promoção da motivação, na 

relação com a autoridade e ainda na autonomia dos alunos, justificamo-nos no fato de ser 

importante para o estímulo de um ensino de qualidade, uma avaliação que contemple o processo 

de crescimento do aluno e que leve em consideração o processo de ensino e aprendizagem. Em 

nosso caso, tendo como eixos o conhecimento da surdez, da Libras e da avaliação, uma vez que 

esses eixos se interligam. 

Preocupados com uma descrição rigorosa dos fatos e em adentrar profundamente nos 

limites dos dados, esta investigação se estrutura nos pilares da pesquisa qualitativa que pode 

nos trazer respostas e possíveis outras inquietações. Como nos diz Triviños (2015, p. 133) “é 

interessante salientar, uma vez mais, que o pesquisador, orientado pelo enfoque qualitativo, tem 

ampla liberdade teórica-metodológica para realizar seu estudo”. Sendo assim, privilegiamos o 

raciocínio qualitativo pois nos identificamos com a necessidade de estar em um contato maior 

com o objeto de estudo que, em nosso caso, são os sujeitos dessa pesquisa, ou seja, os 

professores de matemática e ter um olhar mais profundo sobre os mesmos. 

Nesse sentido, a investigação se baseia nos conceitos de um estudo de caso, em que este 

“é uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa aprofundadamente” 

(TRIVIÑOS, 2015, p. 133). Dessa forma, suas características são dadas por duas circunstâncias 

sendo, primeiramente, “a natureza e abrangência da unidade” e, por outro lado, “pelos suportes 

teóricos que servem de orientação em seu trabalho ao investigador” (p. 134).  
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O estudo de caso é uma estratégia de pesquisa abrangente para pesquisadores que 

buscam entender profundamente o objeto de estudo e que compreende praticamente tudo, além 

disso, Yin (2001, p 32) nos diz que 

 

um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites 

entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. [...] A investigação de 

estudo de caso enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá muito mais 

variáveis de interesse do que pontos de dados, e, como resultado, baseia-se em várias 

fontes de evidências, com os dados precisando convergir em um formato de triângulo, 

e, como outro resultado, beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições 

teóricas para conduzir a coleta e a análise de dados. 

 

A coleta dos dados foi realizada por meio de entrevista semiestruturada a professores de 

matemática de alunos surdos da rede estadual de ensino de Goiânia. Entendemos que essa 

técnica permite a nós pesquisadores uma ampla quantidade de dados pois além de valorizar o 

investigador ainda deixa vir à tona muitas perspectivas de forma espontânea, com isso 

 

podemos entender por entrevista semiestruturada, em geral, aquela que parte de certos 

questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa, 

e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses 

que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do informante. Desta maneira, 

o informante seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas 

experiências dentro do foco principal colocado pelo investigador, começa a participar 

na elaboração do conteúdo da pesquisa (TRIVIÑOS, 2015, p. 146). 

 

A análise dos dados foi feita através da análise de conteúdo para nos ajudar a 

compreender e encontrar possíveis soluções para diversos fatos que percorrem esse estudo. 

Segundo Bardin (2011, p. 42) podemos definir a análise de conteúdo como  

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 
 

 Como estamos tratando de interação social por meio das entrevistas, esta forma de 

comunicação que trará muitas informações em suas entrelinhas, a técnica nos permitirá 

aprofundar nos dados coletados. A partir desses registros e do referencial teórico adotado, 

podemos por meio da técnica compreender melhor as situações encontradas nas salas de aula. 

Além disso, como retrata Oliveira et al (2003, p. 5) 

 

Na área de educação, a análise de conteúdo pode ser, sem dúvida, um instrumento de 

grande utilidade em estudos, em que os dados coletados sejam resultados de 
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entrevistas (diretivas ou não), questionários abertos, discursos ou documentos oficiais, 

textos literários, artigos de jornais, emissões de rádio e de televisão. Ela ajuda o 

educador a retirar do texto escrito seu conteúdo manifesto ou latente. 

 

Com isso, entendemos a análise de conteúdo como um exercício assíduo e exaustivo de 

análises e interpretações realizados a partir das informações conseguidas por meio de diversos 

tipos de documentos, seja através de textos ou falas, em que identificamos os principais 

conceitos presentes nesses documentos. Compreendemos que a análise de conteúdo permite um 

aprofundamento maior nas informações obtidas. 

Assim, temos em mente que as respostas possam ser bastante variadas em relação ao 

problema inicial, portanto, para podermos interpretar os dados e refletirmos sobre nosso 

problema de pesquisa recorreremos à uma categorização dos dados, visto que como nos relata 

Gil (2008, p. 157) “para que essas respostas possam ser adequadamente analisadas, torna-se 

necessário, portanto, organizá-las, o que é feito mediante o seu agrupamento em certo número 

de categorias”. 

A pesquisa é realizada com professores de matemática de alunos surdos do ensino 

regular na rede estadual de ensino de Goiânia. Afim de obtermos dados suficientes para 

respondermos nosso problema de pesquisa, as perguntas que são base para as entrevistas recaem 

em aspectos da avaliação diagnóstica, pousam sobre os conceitos da avaliação formativa e 

abrem caminho para uma discussão mais ampla sobre a concepção de avaliação dos professores. 

Em se tratando das modalidades de avaliação que pensamos ser adequadas ao ensino 

dos alunos surdos, uma avaliação que visa conhecer o aluno, sendo diagnóstica. Uma avaliação 

que percorra o processo de ensino visando sempre melhorar as condições do aluno, sendo 

formativa. No fim, a partir de vários critérios, possa considerar se o aluno está apto ou não para 

seguir em frente, acreditamos que as perguntas realizadas vão dar suporte para clarear nossas 

ideias acerca da avaliação que está sendo aplicada aos alunos surdos em matemática. 

Assim, discorreremos sobre a surdez, mostrando suas principais causas, consequências, 

como diagnosticar e prevenir, enfatizamos os aspectos visuais da surdez como uma das 

principais características e ponto crucial para a discussão sobre as identidades e a construção 

de uma cultura surda. E ainda, analisamos historicamente o processo de educação dos surdos 

em um contexto mais geral para entrarmos em nossa realidade mostrando um pouco desse 

processo no Brasil. Nesse sentido, também destacamos as principais leis que vigoraram e 

vigoram em nosso país e também sobre língua de sinais. 

Sendo assim, discutimos a avaliação, destacando diferentes concepções e funções 

levantadas ao longo da história, buscando situar nosso cenário atual a respeito dessa ferramenta 
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essencial ao meio educacional. Logo, elencamos algumas modalidades de avaliação destacando 

suas características e funções para realizar uma discussão referente a avaliação aplicada à 

educação especial, especificamente para alunos surdos. 

Portanto, por meio dessa pesquisa, junto ao conhecimento sobre a surdez e sobre 

avaliação, permanece a reflexão em relação a educação dos surdos com o intuito de melhorar a 

qualidade de ensino e aprendizagem desses alunos.  
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“A gaivota cresceu e voa com suas próprias asas. 

Olho do mesmo modo como que poderia escutar. Meus olhos são meus 
ouvidos. Escrevo do mesmo modo que me exprimo por sinais. 

Minhas mãos são bilíngues. Ofereço-lhes minha diferença. 

Meu coração não é surdo a nada neste duplo mundo..." 
Emmanuelle Laborit  
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2 SOBRE A SURDEZ 

 

 

Neste capítulo, iremos discorrer sobre a surdez, mostrando suas principais causas, 

consequências, como diagnosticar e prevenir, enfatizaremos os aspectos visuais da surdez como 

uma das principais características e ponto crucial para a discussão sobre as identidades e a 

construção de uma cultura surda. Logo, analisaremos historicamente o processo de educação 

dos surdos em um contexto mais geral para entrarmos em nossa realidade, mostrando um pouco 

desse processo no Brasil. Nesse sentido também destacaremos as principais leis que vigoraram 

e vigoram em nosso país e também sobre língua de sinais. 

 

 

2.1 CONHECENDO A SURDEZ 

 

 

O último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) no 

ano de 2010 indicou que, no Brasil havia cerca de 9,7 milhões de pessoas surdas, dentre essas 

2.147.366 possuem surdez severa e a estimativa é que cerca de 1 milhão sejam jovens de até 19 

anos3. A surdez é algo que faz parte de nossa sociedade, então é necessário conhecer e 

investigar, para contribuirmos na construção de uma sociedade mais justa e melhor para todos. 

Iniciamos este estudo nos atentando aos aspectos patológicos que envolvem o aparelho 

auditivo, procurando compreender as causas, consequências, como prevenir e diagnosticar a 

surdez, para que se possa assim, subsidiar a situação de profissional da educação e de cidadão. 

A audição, um dos cinco sentidos que possuímos, segundo Santos, Lima e Rossi (2003, 

p. 17) “é o meio pelo qual o indivíduo entra em contato com o mundo sonoro e com as estruturas 

da língua que possibilitam o desenvolvimento de um código estruturado”. O ouvido é o órgão 

que capta o som, que são vibrações no ar e, transforma em impulsos nervosos para o cérebro. 

Ele é dividido em três partes, sendo o ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno, em que 

a função de cada um depende do bom funcionamento de todos (RINALDI, 1997). 

O ouvido externo é formado pelo pavilhão e pelo canal auditivo, este é coberto de pelos 

e cera para ajudá-lo a permanecer limpo. O canal auditivo possui a função de levar o som a uma 

                                                           
3 Fonte: < http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/09/apesar-de-avancos-surdos-ainda-enfrentam-

barreiras-de-acessibilidade>. Acesso em: 27/02/2018. 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/09/apesar-de-avancos-surdos-ainda-enfrentam-barreiras-de-acessibilidade
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/09/apesar-de-avancos-surdos-ainda-enfrentam-barreiras-de-acessibilidade
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membrana circular flexível, denominada membrana timpânica ou tímpano que, por sua vez, 

vibra ao receber ondas sonoras.  

Ao vibrar, movimenta no ouvido médio três ossículos que ampliam e intensificam as 

vibrações, levando até o ouvido interno. Estes três ossos, considerados os menores ossos do 

corpo humano se chamam martelo, bigorna e estribo. Estão ligados de forma que se um vibrar, 

o outro vibra como uma reação em cadeia. 

O ouvido interno é composto por um complexo sistema de canais, contendo um líquido, 

que se movimenta com as vibrações do ouvido médio, e os nervos sensitivos transformam esse 

movimento em sinais elétricos, que são enviados ao cérebro por meio do nervo da audição 

(nervo auditivo).  

Vejamos uma imagem de como é o aparelho auditivo: 

 

Figura 1 - O ouvido 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Só biologia4 

 

Devemos ressaltar, também, que a sensação de equilíbrio, além do senso de direção 

acontece devido à nossa audição e por conta de três canais semicirculares no ouvido interno. 

Rinaldi (1997) ainda aponta que os sinais vindos da cóclea vão até o cérebro pelo nervo 

auditivo, daí são levados até o córtex auditivo e é nessa área que o cérebro interpreta os sinais 

como sons. 

 O aparelho auditivo é um sistema complexo e interessante que requer muito cuidado. 

Entendê-lo torna-se necessário para podermos prosseguir com este estudo. Portanto, como 

temos uma certa noção de como o ouvido é e como ele funciona, podemos aprender um pouco 

sobre a surdez.   

                                                           
4 Só biologia. Disponível em: < http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/sentido4.php>. Acesso em: 

27/022018. 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/sentido4.php
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Sabemos que a não capacidade de ouvir de um indivíduo ou a diminuição dessa 

capacidade, caracteriza em termos clínicos, uma deficiência auditiva. De acordo com o decreto 

nº 5626, de dezembro de 2005, considera-se deficiência auditiva “a perda bilateral, parcial ou 

total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 

500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. ” 

Segundo Rinaldi (1997, p. 31), uma em cada mil crianças tem surdez devido a doenças 

ou acidentes, o mesmo denomina deficiência auditiva como: 

 

A diminuição da capacidade de percepção normal dos sons, sendo considerado surdo 

o indivíduo cuja audição não é funcional na vida comum, e parcialmente surdo, aquele 

cuja audição, ainda que deficiente, é funcional com ou sem próteses. 

 

Já Santos, Lima e Rossi (2003, p. 17) nos dizem que a  

 

deficiência auditiva é caracterizada como um problema sensorial não visível, que 

acarreta dificuldades na detecção e percepção dos sons e que, devido à natureza 

complexa do ser humano, traz sérias consequências ao indivíduo 

 

As três definições trazem aspectos clínicos, mostrando o conceito de deficiência 

auditiva e não de surdez, ou seja, para áreas da saúde o surdo é encarado como deficiente, para 

nós ele apenas possui uma diferença. Uma definição de surdez considera em seu cerne a 

identidade e a cultura surda. Sendo assim, a primeira se mostra mais técnica, a segunda nos 

apresenta uma visão diferenciada, trazendo o termo “surdo” o que em nossa opinião abre portas 

para algo maior como a surdez sendo uma identidade. A terceira definição nos parece ser a mais 

clínica, fazendo referências a surdez como um problema que traz sérias consequências. A 

imagem revelada do surdo, nesse contexto, é de um indivíduo que precisa de ajuda e se torna 

incapaz de fazer muitas coisas. 

A surdez, de acordo com Oliveira (2012), Santos, Lima e Rossi (2003) e Rinaldi (1997), 

pode ser classificada em três tipos principais: a do tipo condutiva ou de transmissão – que ocorre 

no ouvido externo ou médio – a do tipo neurossensorial – que ocorre no ouvido interno ou no 

nervo auditivo – e do tipo mista – quando ocorre no ouvido médio e interno. Além disso, a 

surdez condutiva atua fazendo com que a pessoa portadora perca o volume sonoro, seria como 

tentar entender alguém que fala muito baixo. A surdez neurossensorial corta os sons e também 

pode distorcê-los. Geralmente ela é irreversível e pode acontecer em qualquer idade. A 

Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação (SEESP/MEC) (2006, p. 16) 
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acrescenta uma quarta, que é a do tipo central, esta por sua vez “pode se localizar desde o tronco 

cerebral até as regiões subcorticais e córtex cerebral”. 

No que se refere às causas da surdez, SEESP/MEC (2006) e Rinaldi (1997) apontam 

que, a surdez pode ser congênita ou adquirida. As principais causas da congênita são: 

hereditariedade, viroses maternas, doenças tóxicas da gestante e ingestão de remédios 

ototóxicos e ocorre antes da aquisição da língua. Já a adquirida acontece quando há uma 

predisposição genética, meningite, exposição a sons muito altos e de grande impacto, viroses e 

outros, além disso pode ocorrer no decorrer de sua vida. Oliveira (2012) complementa 

afirmando que a perda de audição está associada também a causas pré-natais, quando é 

adquirida no período da gestação; perinatais, quando é adquirida em decorrência de algum 

problema no parto; e pós-natais, quando a deficiência auditiva é adquirida após o nascimento. 

Quanto a possíveis melhorias na qualidade de vida dos sujeitos surdos, existem, 

também, os implantes cocleares que são os mais atuais e tecnológicos quando o assunto é ajudar 

pessoas com perda auditiva neurossensorial. Estes, são aparelhos biomédicos próprios para 

crianças e adultos com esse tipo de perda auditiva. Também existem os chamados AASI 

(Aparelhos de Amplificação Sonora Individual) que podem ampliar os sons, proporcionando 

ganhos acústicos e ajudando os surdos, no caso de surdez mais leve, em diversas situações no 

cotidiano. No entanto, não é de grande ajuda para os portadores de surdez profunda. Rinaldi 

(1997) salienta que um dos problemas desses aparelhos eram as muitas trocas de pilhas que o 

aparelho requer e que alguns possuíam baterias enormes e pesadas, já os aparelhos da atualidade 

possuem baterias tão pequenas quanto “botões” e são colocados atrás da orelha. 

Vejamos a diferença de um aparelho auditivo e um Implante Coclear:  

 

Implante Coclear                                                   Aparelho Auditivo 

       Figura 2 - Implante Coclear                                                            Figura 3 - Aparelho auditivo 

 

   

 

 

 

 
                          Fonte: Implante coclear, 20175                                   Fonte: Direito de ouvir, 20176 

                                                           
5 Implantes Cocleares – Disponível em: < http://www.implantecoclear.org.br/textos.asp?id=5>. Acesso em: 

27/022018. 

 
6 Aparelho interno (Micro Canal) – Disponível em: < https://www.direitodeouvir.com.br/aparelhos-auditivos>. 

Acesso em: 27/022018. 

 

http://www.implantecoclear.org.br/textos.asp?id=5
https://www.direitodeouvir.com.br/aparelhos-auditivos
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Para diagnosticar a surdez, encontramos vários tipos de exames. De acordo com Santos, 

Lima e Rossi (2003, p. 18) dentre esses vários tipos, o principal exame é a Triagem Auditiva 

Neonatal sendo “o único procedimento capaz de identificar precocemente as alterações 

auditivas, a fim de que, nos casos positivos, sejam realizados os encaminhamentos necessários 

ou para intervenção médica, ou para programa de habilitação”.  Entretanto, existe também o 

Audiometria de Tronco Encefálico - BERA, Emissões otoacústicas, Medidas de imitância 

acústica, Audiometria com reforço visual, Técnica do peep-show, Audiometria lúdica ou 

condicionada, Testes com fala dentre outros. Todos estes exames servem para identificar 

precocemente a deficiência auditiva ou identificá-la posteriormente. 

A surdez pode ser classificada em normal, leve, moderada, severa e profunda. No 

entanto, para entender essa classificação ou um audiograma, é necessário saber algumas coisas 

importantes sobre o som SEESP/MEC (2006), (SANTOS, LIMA e ROSSI, 2003) e (RINALDI 

1997).  

Nesse contexto, temos os decibéis (dB), que é a unidade de medida da intensidade do 

som, e os Hertz, que é o que nos mostra o comprimento da onda sonora, ou seja, a capacidade 

de perceber sons agudos e graves. Portanto, uma audição para ser considerada normal está entre 

0 a 20 dB e entre 250 a 4000 Hertz.  Para compreender melhor essa situação, Rinaldi (1997, p. 

47) mostra dois quadros: 

 

 

Quadro 1 - Qualidade do som 

 Quadro I  

Qualidade do Som Decibéis Tipo de Ruído 

Muito baixo 0-20 Farfalhar das folhas 

Baixo 20-40 Conversação silenciosa 

Moderado 40-60 Conversação normal 

Alto 60-80 Ruído médio de fábrica ou trânsito 

Muito alto 80-100 Apito de guarda e ruído de caminhão 

Ensurdecedor 100-120 Ruído de discoteca e de avião decolando 

Fonte: Rinaldi, 1997, p. 47 

 

 

 Nesse outro quadro temos a classificação de perda auditiva: 
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Quadro 2 - Classificação de perda auditiva 

                                                       Quadro 

II 

 

Grau de deficiência Perda em dB 

Normal 0 a 15 

Leve 16 a 40 

Moderada 41 a 55 

Moderada severa 56 a 70 

Severa 71 a 90 

Profunda + de 90 

Fonte: Rinaldi, 1997, p. 47 

 

 

 

A partir desse estudo foi possível estabelecer alguns tipos de surdos. Tanto no âmbito 

social quanto no escolar é possível percebermos essas diferentes características em cada tipo de 

indivíduo. Por exemplo, a pessoa que possui surdez leve fica impossibilitada de perceber todos 

os fonemas das palavras, mas ainda é capaz de perceber os sons da fala, sua audição é próxima 

da normal. A pessoa com surdez moderada precisa que o tom de voz seja um tanto alterado para 

que seja percebido, possui atraso de linguagem e dificuldade em discriminar diferentes tipos de 

sons em ambientes com muito barulho, por vezes é considerada desatenta, tem dificuldades 

com leitura e escrita, além disso apresenta alterações articulatórias (SEESP/MEC, 2006); 

(RINALDI, 1997). 

Já o que possui surdez severa só consegue perceber vozes fortes, o que faz com que o 

indivíduo chegue aos seis anos, talvez, sem falar. Se a família for bem orientada, a pessoa 

consegue adquirir linguagem. O tipo mais difícil é a pessoa que possui surdez profunda, pois 

esta se abstém totalmente de informações auditivas impedindo-a de adquirir naturalmente a fala 

e isto ocorre justamente por não ter uma devolutiva auditiva quando necessário (RINALDI, 

1997).  

Portanto, quando conhecemos mais sobre a surdez ficamos instigados em saber como 

os sujeitos surdos vão se estabilizando, se construindo, se modificando e melhorando. Essa 

visão clinica que trazemos da surdez nos faz querer buscar mais sobre o assunto para podermos 

compreender melhor como é o sujeito surdo. Doravante, vamos deixar essa visão superficial do 

assunto para mostrarmos outras características relevantes sobre os surdos. 
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2.2 OS ASPECTOS VISUAIS DA SURDEZ 

 

 

Para aprofundarmos nosso conhecimento acerca da surdez, voltamos nossa atenção 

agora para uma questão de grande valia na vida dos sujeitos surdos que é sobre sua capacidade 

visual. Vamos nos atentar, neste caso, à uma visão geral desse assunto, visto que não cabe a 

este estudo falar sobre os casos de surdo-cegos, com baixa visão ou outros casos que são mais 

complexos. 

Sendo assim, destacamos inicialmente dois pontos chaves: a percepção e a visualidade. 

A percepção está relacionada aos nossos sentidos, ou seja, 

 

pode ser definida como resultado de um complexo processo de discriminação de 

indícios ou atributos de objetos ou seres, possibilitada pela síntese das nossas 

sensações primariamente isoladas e específicas, organizadas e medidas pelos nossos 

sistemas específicos (LURIA, 1981 apud DELIBERATO, 2000, p. 2) 

 

Nesse sentido, a ação de perceber algo está ligada à nossa capacidade de sentir as coisas 

por meio dos nossos órgãos de sentidos, se é um toque, uma música, uma imagem, um aroma 

ou um sabor. Todo esse conjunto reunido e interpretado pelo cérebro nos torna capaz de 

perceber o que está à nossa volta. Neste caso, Deliberato (2000, p. 2) vem nos dizer, que a 

percepção também está associada a experiências anteriores, “o que possibilita a criação de 

hipóteses e a integração com outros processos mentais”, o que significa que isso “reforça a 

natureza ativa da percepção como uma organização cerebral sem uma localização única”. 

(LURIA, 1981, apud DELIBERATO, 2000, p. 2). Portanto, ao percebermos um cheiro ou um 

sabor, ou mesmo uma imagem, fazemos relações com o que já vivenciamos e esta associação é 

a nossa percepção integral das coisas. 

Nesse sentido, destacamos os tipos de percepção visual, pois ao falarmos do sujeito 

surdo consideramos importante destacar esse tipo devido as suas diferenças fisiológicas. 

Segundo Frostig e Muller apud Deliberato (2000, p. 8) a percepção visual é composta pelo 

“desenvolvimento de cinco áreas perceptivas: percepção viso-motora, percepção de 

figura/fundo, percepção de constância da forma, percepção da posição do espaço e percepção 

das relações espaciais”.  

Basicamente, a percepção viso-motora é aquela que dá suporte para que ações, como o 

fato de ao pular os olhos se dirigirem para onde se quer chegar, aconteçam de forma correta. A 

percepção de figura/fundo é o simples fato de dar atenção para a figura em que se foca com 

relação ao restante da imagem, que seria o fundo. Ressaltamos que, nesse caso, “aquilo que é 
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figura, em determinado momento, pode passar a ser fundo em seguida e, aquilo que é fundo, 

passa a ser figura” (DELIBERATO, 2000, p. 9). 

A percepção de constância da forma indica a capacidade de internalizar a imagem de 

determinada figura e manter guardada particularidades de suas formas, proporcionando o 

reconhecimento da mesma posteriormente. Um exemplo seria, a partir do momento que 

aprendemos a forma quadrilátera, tudo que tem as particularidades de um quadrilátero fazemos 

referência à essa percepção.  

A habilidade das pessoas em entender a posição de objetos num determinado espaço é 

considerada a percepção da posição do espaço, por exemplo, um objeto está por cima, outro 

está embaixo. No que se refere às relações espaciais, pode-se definir pelo processo de perceber 

as relações que dois ou mais objetos estabelecem entre si no espaço. Destaca-se que Deliberato 

(2000, p. 11), tendo por base a obra de Kephart (1968) afirma que “é através da percepção do 

espaço e das relações espaciais que observa as relações entre os objetos e as coisas existentes 

no meio”, por exemplo, um objeto está mais à direita do que o outro. 

Podemos relacionar a percepção visual com o que chamamos de visualidade, pois estão 

intrinsecamente ligadas. Antes, porém, diferenciamos os termos visualidade e visibilidade. De 

acordo com Campello (2008, p. 21)  

 

a visualidade é a relação entre a percepção e a imagem que é modelizada pelas 

qualidades do signo visual. A segunda categoria, denominada como visibilidade, não 

está diretamente relacionada com a imagem, mas se constrói a partir dela, isto porque, 

por meio da iconicidade do signo visual, são construídas relações prováveis através 

de “descrições imagéticas” que permitem o surgimento de signos mais elaborados, a 

partir das representações das informações registradas e visuais e da construção mental 

da imagem. 

 

A visibilidade está relacionada com o que está visível aos nossos olhos, enquanto que a 

visualidade está vinculada a nossa percepção e interpretação do que é visível, a visualidade está 

além da visibilidade, é a partir da segunda que construímos a primeira. Sendo assim, 

 

o que captamos sensorialmente pelos olhos é apenas uma pista que é enviada aos 

sistemas neuroniais e, posteriormente, esses dados, através de operações mais 

complexas informam nosso cérebro, produzindo sentido do que estamos vendo. Por 

isso, as formas de pensamento são complexas e necessitam a interpretação da imagem-

discurso (CAMPELLO, 2008 p. 22) 

 

Dessa forma, a autora supracitada considera que “a visualidade supõe exercícios 

imagéticos semioticamente mediados, uma vez que não se realiza sem a presença de signos, ou 



33 
 

seja, não se realiza como atividade direta dos órgãos dos sentidos” (p.22). A visualidade, assim, 

não se constrói sozinha, ela é resultado de uma série de processos complexos. 

O fato é que os aspectos visuais da surdez se tornam a característica mais importante e 

valorosa para os sujeitos surdos visto que é a partir dessa visualidade que eles vêm se 

construindo como sujeitos pensantes e intelectuais. Nas palavras de Campello (2008, p. 27) “os 

aspectos da visualidade, nada mais são que uma característica peculiar elaborada e voltada para 

a comunidade Surda, baseada com os próprios entendimentos e experiências visuais”, além 

disso ressalta que esses aspectos da visualidade dos surdos “são um dos itens que a comunidade 

surda vem lutando para conquistar dentro do seu espaço na educação” (p.27). 

A visualidade, que vem vinculada à percepção, nos mostra que os sujeitos surdos não 

desconhecem o som, eles apenas percebem de forma diferente dos sujeitos ouvintes. Como 

relata Campello (2008, p. 87) 

  

Os sujeitos Surdos, em sua relação com o mundo, não desconhecem a presença do 

som, mesmo que não o registrem pelo órgão dos sentidos apropriado para tal. Ao 

contrário, criam estratégias para lidar com os indícios visuais do som interpretando 

estes indícios pelo contexto em que se encontram [...] Assim, as pessoas Surdas que 

não conhecem ou nunca ouviram um “som”, como se salientou, sentem, muitas vezes, 

a sua presença pelos elementos que os acompanham, apreendem aquilo que dá 

significado ao percebido e que permite a interpretação. 

 

No bojo da discussão sobre a visualidade como uma característica importante dos 

sujeitos surdos, percebemos que é por meio dessa percepção de mundo, desse mundo visto e 

“ouvido” de forma diferente, e por meio dessa diferença que os surdos se construíram 

historicamente como sujeitos capazes de muitas realizações. É a partir dos aspectos visuais da 

surdez e de outros fatores que os surdos se veem de forma igualitária, tendo sua identidade e 

cultura pareadas com a dos sujeitos ouvintes. 

 

 

2.3 IDENTIDADE E CULTURA SURDA 

 

 

Ao aprofundarmos no conhecimento sobre a surdez e sobre a educação dos sujeitos 

surdos, percebemos que eles foram criando, a partir de suas características particulares uma 

forma de identidade e cultura surda. Assim, cabe ressaltar um aspecto muito importante com 

relação aos surdos que é sobre as identidades surdas e também sobre a cultura surda. Como 
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considera Díaz (2009, p. 17), o conceito de identidade “é muito amplo e assume conotações e 

interpretações diferenciadas e bastante complexas”.  

Segundo Santana e Bergamo (2005, p. 571), “a identidade não pode ser vista como 

inerente às pessoas, mas sim como resultado de práticas discursivas e sociais em circunstâncias 

sócio-históricas particulares”. No que tange a esfera da discussão sobre identidade, Perlin 

(2010, p. 52) baseada na obra de Hall (1997) nos conceitua identidade sobre os pilares da 

modernidade, considerando que  

 

são plurais, múltiplas, que se transformam, que não são fixas, imóveis, estáticas ou 

permanentes, que podem até mesmo ser contraditórias, que não são algo pronto. A 

identidade é algo em questão, em construção, uma construção móvel que pode 

frequentemente ser transformada ou estar em movimento, e que empurra o sujeito em 

diferentes posições. 

 

A sociedade em si é plural, múltipla, diferente, o que implica que para se construir uma 

identidade devemos perpassar por vários caminhos ao longo de nossa trajetória. Considerando 

essa mobilidade das identidades, a identidade surda está imersa numa maior que é a do ouvinte, 

sendo muitas vezes reprimida, subordinada, sempre em necessidade, multifacetada, mas sempre 

em busca de alteridade, mesmo devido as regras impostas pelo poder ouvintista. Portanto, “as 

identidades surdas então aí, não se diluem totalmente no encontro ou na vivência em meios 

socioculturais ouvintes” (PERLIN, 2010, p. 54). 

Por vivermos em uma sociedade múltipla, nos encontramos frente a um discurso entre 

dominante e dominado, em que os ouvintes fazem o papel de dominante e os surdos de 

dominado. Este fato abre portas para preconceitos, julgamentos e uma visão estereotipada da 

parcela da sociedade que são os surdos. O problema do estereótipo, segundo Perlin (2010, p. 

55), é que ele interfere na vida do sujeito surdo provocando um impedimento para aceitar a 

identidade surda, ou seja, “a figura do surdo pode ser visualizada como estereotipada no 

momento de um discurso colonizador”. Portanto, no discurso colonizador, o estereótipo entra 

para subjugar a minoria que não está adequada, que é distorcida e diferente.  

Mesmo entre os surdos, existem diferentes tipos de identidades, o que faz jus aos 

conceitos trazidos sobre o termo até o momento. De acordo com Perlin (2004) e Campello 

(2008) classifica-se em identidades surdas híbridas, identidade surda de transição, incompleta 

e flutuante. 

Assim, os surdos híbridos são os que nasceram ouvintes, mas devido a alguma doença 

ou acidente se tornaram surdos “é uma espécie de uso de identidades diferentes em diferentes 

momentos” (PERLIN, 2010, p. 64); os surdos de transição nasceram em uma ideologia 
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ouvintista, mas o momento de transição acontece quando eles passam a se interessar pela 

comunidade surda, “transição é o aspecto do momento de passagem do mundo ouvinte com 

representação da identidade ouvinte para a identidade surda de experiência mais visual” 

(PERLN, 2010, p. 64). 

O surdo incompleto é aquele que não consegue romper com a influência dos ouvintes e 

negam a surdez, eles “se sentem bem e fazem tudo para desacreditar a ideologia, política, 

cultura e identidade da comunidade Surda” (CAMPELLO, 2008, p. 75). O sujeito com 

identidade flutuante é aquele que não tem um posicionamento sobre ser ou não surdo, sendo 

prejudicado no português e na língua de sinais, além disso,  

 

são muitos casos e muitas histórias de surdos profissionalizados que vivem as 

identidades flutuantes, pois não conseguiram estar a serviço da comunidade ouvinte 

por falta de comunicação e nem a serviço da comunidade surda por falta da língua de 

sinais. É o sujeito surdo construindo sua identidade com fragmentos das múltiplas 

identidades de nosso tempo, não centradas, fragmentadas. Quando a identidade parte 

da comunidade surda em esquecer as identidades ouvintes que lhe dá sua 

continuidade. Isso significa que os surdos têm de construir suas identidades 

diversificadas como membros de um grupo cultural (PERLIN, 2010, p. 66). 
 

Assim como qualquer outra pessoa, os surdos estão imersos em uma sociedade 

diversificada, rodeados de identidades diferentes e em meio a culturas diferentes, aonde a todo 

momento vão se construindo e se transformando, principalmente, a partir das relações 

estabelecidas com o outro. 

Nesse sentido, quando falamos sobre os conceitos de identidade, podemos imaginar uma 

cultura surda, visto que falar de cultura nos remete a um grupo com características e identidades 

próprias e únicas. Na interação e troca de saberes e fazeres entre diferentes pessoas numa 

mesma comunidade compartilhando conhecimentos e comportamentos podemos identificar 

uma cultura e, segundo D’Ambrósio (2001, p. 59), “a cultura se manifesta no complexo de 

saberes/fazeres, na comunicação, nos valores acordados por um grupo, uma comunidade ou um 

povo. Cultura é o que vai permitir a vida em sociedade”. 

De acordo com Santana e Bergamo (2005), o termo cultura vem de um conjunto de 

práticas que simbolizam um determinado grupo, como suas artes, língua, religião, ideias, modos 

de agir e vestir. Com relação aos surdos, o conceito de cultura está arraigado à sua experiência 

visual, língua de sinais e a estratégias e mecanismos que os surdos utilizam para agir no mundo.  

Para Silva (2010, p. 284), “a palavra cultura representa para os sujeitos surdos como 

uma afirmação de sua identidade de forma peculiar e específica, em que se centraliza o seu 

espaço linguístico”. Completamos esta fala com Santana e Bergamo (2005) referindo-se aos 
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surdos como seres biculturais, sendo que eles vivem imersos em uma sociedade que vem a ser 

exclusiva para ouvintes. Isso implica também que, talvez, esta não seja uma cultura autônoma, 

ou como explica Díaz (2009), possa ser uma questão de multiculturalismo. Nas palavras de 

Perlin (2010, p. 56)  

 

a cultura surda como diferença se constitui numa atividade criadora. Símbolos e 

práticas jamais conseguidos, jamais aproximados da cultura ouvinte. Ela é 

disciplinada por uma forma de ação e atuação visual. Já afirmei que ser surdo é 

pertencer a um mundo de experiência visual e não auditiva. Sugiro a afirmação 

positiva de que a cultura surda não se mistura à ouvinte. 

 

 

Dessa forma, a cultura surda se instala nos moldes de uma experiência visual, em que 

os surdos crescem socialmente, politicamente, economicamente, psicológica e intelectualmente 

a partir de mecanismos e linguagem únicos e compartilhados entre si. Em uma releitura, a autora 

acima referida importa salientar que a cultura surda, periférica e contestada, significa que se 

baseia e se faz no modo de ser e viver do surdo. Nesse sentido, considera que a cultura surda 

emerge em detrimento desse modo de ser e das experiências trocadas seja na escola, em 

associações ou encontros informais, refletindo assim em se identificarem como sujeitos que 

compartilham uma língua de sinais, hábitos e modos únicos de conviver em sociedade 

(STROBEL e PERLIN, 2014). Diante disso, falar de uma cultura surda implica que  

 

é o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e de modificá-lo a fim de torná-lo 

acessível e habitável, ajustando-o com as percepções visuais, que contribuem para a 

definição das identidades surdas e das “almas” das comunidades surdas. Isto significa 

que abrange a língua, as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos do povo surdo 

(STROBEL, 2008 apud STROBEL e PERLIN, 2014, p. 24) 

 

Ao falarmos em identidade e cultura surda queremos mostrar que o surdo não é 

deficiente, ele é diferente. Acima de tudo, precisamos respeitar as características que os tornam 

únicos em meio a diversidade da sociedade. Encarar as diferenças do outro de maneira 

respeitosa é um passo para desmistificarmos as linhas abissais que existem em nosso mundo. O 

fato é que os sujeitos surdos são tão normais em sua diferença quanto qualquer outro ser 

humano, que a cada momento, desde a antiguidade, lutam por seus direitos.  

O surdo, quando se enxerga como surdo, quando admite sua característica diferenciada, 

quando faz uso de sua língua materna, se torna tão capaz quanto o ouvinte que fala e escuta. 

Assim como os ouvintes precisam entender a surdez, os surdos também precisam compreendê-

la para serem autênticos. O meio social é um dos principais responsáveis para propiciar a 
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interação entre ouvintes e surdos e proporcionar a compreensão do que é a surdez. Portanto, 

após estarmos cientes das condições humanas do surdo, podemos compreender melhor as 

nuances que permeiam a historicidade da vida deles e de sua educação. 

 

 

2.4 A EDUCAÇÃO DO SURDO EM SEUS PRIMÓRDIOS 
 

 

Para entendermos um pouco da construção do sujeito surdo analisamos os principais 

agentes e fatores que fizeram parte desse processo, observando também, os principais aspectos 

no contexto da educação dos surdos. 

Para iniciarmos esse assunto e mostrarmos as variações ao longo da história dos surdos, 

partimos de uma investigação desde a Idade Antiga. Como relata Lima (2004), por volta de 

4000 anos, como os surdos não falavam, os povos egípcios tinham os surdos como sujeitos 

incapazes de aprender, sendo considerados não-humanos. Da mesma forma ocorria na Grécia 

por volta de 384 a.C, em que o surdo era visto como um ser desprovido de raciocínio por conta 

da sua falta de oralidade. 

Os problemas enfrentados pelos surdos têm suas raízes em um passado muito antigo. 

Como observado por Lima (2004), essa impossibilidade de pensar, por não falar, tornava o 

surdo um sujeito incapacitado, o que gerou um fardo muito pesado.  Nesse contexto, Strobel 

(2009) relata que, ainda na Idade Antiga, mais precisamente em Roma, os surdos eram 

considerados pessoas castigadas ou enfeitiçadas, quando não se tornavam escravos se resolvia 

com abandono ou morte. A autora também relata sobre os pensamentos de grandes filósofos 

como Aristóteles, que acreditava no poder da fala, portanto, por não falarem, os surdos não 

possuíam linguagem, muito menos pensamento, e ainda afirmava que de todos os sentidos, a 

audição era o mais importante.  

Na Idade Média, como aponta Honora e Frizanco (2009), uma das instituições 

responsáveis pela proliferação do preconceito para com os surdos foi a Igreja Católica, visto 

que ela pregava que o homem havia sido feito a imagem e semelhança de Deus, portanto, tudo 

que fosse de forma diferente e que não estivesse de acordo com os padrões estabelecidos por 

ela, era marginalizado.  

Nesse sentido, Sacks (2010) mostra que, por um tempo, o surdo não podia responder 

legalmente por si, pois não era considerado capaz. Assim, pela deficiência da linguagem, os 

que nasceram surdos foram julgados estúpidos por muitos anos e considerados incapazes pela 



38 
 

lei, sendo portanto, incapazes para herdar bens, se casar e fazer uso de direitos básicos que todo 

cidadão tem.  

É interessante apontar a fala de Sacks (2010, p. 25): 

 

Talvez, de fato, essa ideia equivocada, ou preconceito, tão zelosamente acalentada, 

remonte aos tempos bíblicos: o status sub-humano dos mudos era parte do código 

mosaico e foi reforçado pela exaltação bíblica da voz e do ouvido como o único e 

verdadeiro modo como o homem e Deus podiam falar (“No princípio, era o Verbo”). 

 

Esse foi um período de grande dificuldade para a comunidade surda, com extremo 

preconceito, abandono e julgamento. Uma época em que eram tratados de maneira cruel, apenas 

por não estarem de acordo com os padrões de normalidade considerados no período. 

Salientamos, também, que mesmo em diferentes regiões, eles eram tratados da mesma forma, 

largados no esquecimento, invisibilizados e marginalizados perante o restante da sociedade. 

Os registros na história dos surdos começam a ganhar força na Idade Moderna a partir 

do século XVI quando começam a querer integrar o surdo na sociedade. Destacamos, portanto, 

Gerolamo Cardano (1501-1576) e Pedro Ponce de Leon (1510-1584), que foram os primeiros 

a trabalharem na educação das pessoas surdas. Como explica Lima (2004, p. 16) Cardano “foi 

o primeiro a declarar que o surdo era, sim, capaz de pensar, compreender, estabelecer relações 

entre as coisas e fazer representações de objetos”. 

 Dessa forma, Honora e Frizanco (2009) complementam ao informar que Cardano 

afirmou isso depois de descobrir que a escrita representava algo para o surdo. Assim Sacks 

(2010, p. 25) finaliza dizendo que de acordo com Cardano, “é possível dar a um surdo-mudo 

condições de ouvir pela leitura e falar pela escrita”. 

Já Pedro Ponce de Leon era um monge beneditino espanhol, também considerado o 

primeiro a trabalhar a educação dos surdos. Seu trabalho iniciava-se ensinando primeiro a 

escrita para depois ensinar a fala. Nesse sentido, ressaltamos que Lima (2004), Campello (2008) 

e Strobel (2009) afirmam que, Ponce de Leon utilizava em seu método, datilologia, oralização 

e escrita, além disso, ainda criou uma escola de professores surdos. Ele “ensinou quatro surdos, 

filhos de nobres, a falar grego, latim e italiano, além de ensinar-lhes conceitos de física e 

astronomia” (GOLDFELD, 2002, p. 28). 

Mais tarde, em 1620, Juan Pablo Bonet (1579-1633) publica o primeiro livro de 

educação dos surdos denominado “Reduccion de las letras y arte para enseñar a hablar a los 

mudos”, expondo seu método oral. Ele foi, segundo Honora e Frizanco (2009) e Campello 
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(2008), o primeiro a idealizar e desenhar o alfabeto manual em que este era defendido por ele 

para ser usado precocemente. 

Outro importante acontecimento foi o livro publicado por Jhon Bulwer (1614-1684) em 

1644, chamado “Chirologia” sobre a língua de sinais, que, segundo Lima (2004), Bulwer 

acreditava que seus sinais eram ícones e a língua era universal. Quatro anos mais tarde, Jhon 

publica outro livro, chamado “Philocorpus”, em que afirmava que a língua de sinais podia 

expressar os mesmos conceitos da língua oral.  

Mais dois nomes merecem destaque, que são Johan Conrad Ammon (1669-1724) e 

Jacob Rodrigues Pereire (1715-1780), o primeiro era um médico suíço que desenvolveu e 

publicou um método de fala e leitura labial, e o segundo era português, mas provavelmente foi 

o primeiro professor de surdos da França, também, apesar de usar com fluência a língua de 

sinais, oralizou sua irmã e outros surdos e defendia esse método (STROBEL, 2009). 

Um dos mais importantes na história da educação dos surdos, é o abade Charles Michel 

de L’Epee (1712-1790). Ele começou ensinando duas irmãs surdas em sua própria casa, 

obtendo grande sucesso. Trabalhava dependendo da ajuda da sociedade e das famílias dos 

surdos (GOLDFELD, 2002) (LIMA, 2004); (CAMPELLO, 2008); (STROBEL, 2009). O 

método utilizado pelo abade denominava-se “Sinais metódicos” e Sacks (2010, p. 26) relata 

que: 

 

Era uma combinação da língua de sinais nativa com a gramática francesa traduzida 

em sinais – permitia aos alunos escrever o que lhes era dito por meio de um intérprete 

que se comunicava por sinais, um método tão bem sucedido que, pela primeira vez, 

permitiu que os alunos surdos comuns lessem e escrevessem em francês e, assim, 

adquirissem educação. 

 

Após a eficiência do trabalho de L’Epee, ele fundou, em sua própria residência a 

primeira escola pública para surdos chamada Instituto Nacional de Surdos e Mudos de Paris, 

utilizando pedagogicamente uma abordagem gestualista. Apesar desse momento de grande 

sucesso na vida dos surdos, em que eles aprendiam de maneira satisfatória e com métodos que 

funcionavam, destacamos o trabalho de Samuel Heinecke (1729-1790), ao mesmo tempo em 

que o abade L’Epee fazia um magnífico trabalho na educação dos surdos. 

 Heinecke que era o “Pai do Método Alemão”, defendia o uso do oralismo puro7, 

chegando a criar até uma escola em Leipzig no ano de 1778 que somente ensinava o oralismo 

                                                           
7 O oralismo ou filosofia oralista visa à integração da criança surda na comunidade de ouvintes, dando-lhes 

condições de desenvolver a língua oral (no caso do Brasil, o português). A noção de linguagem, para vários 
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para os seus alunos. Ele também escreveu uma carta para L’Epee informando sobre seu método 

e publicou uma obra chamada “Observações sobre os mudos e sobre a palavra.” (STROBEL, 

2009). 

Segundo Honora e Frizanco (2009), com a morte de L’Epee, em 1790, Abbé Sicard 

(1742-1822) foi nomeado diretor do Instituto de Surdos-Mudos e publicou dois livros. Depois 

de sua morte, seu discípulo Jean Massieu  – um dos primeiros professores surdos do mundo – 

assumiu a responsabilidade, mas foi afastado por disputa de poder entre outros dois estudiosos 

da surdez que são: Gérando e Itard (1775-1838). Itard foi um médico-cirurgião muito famoso, 

pois trabalhou com o conhecido Garoto Selvagem (o Menino Lobo) e também dedicava seu 

tempo para entender as causas da surdez. Para isso ele dissecava cadáveres de surdos, dava 

descargas elétricas nos ouvidos, usava sanguessugas e outras formas. Quando Gérando ganhou 

o cargo de diretor, os professores surdos foram substituídos por ouvintes e a oralização passou 

a ser o objetivo principal de trabalho (HONORA E FRIZANCO, 2009).  

Um fato muito importante foi a fundação da primeira Universidade internacional para 

surdos, a Universidade Gallaudet no ano de 1864 em Washington – Estados Unidos e como 

afirma Strobel (2009, p. 25), “um sonho de Thomas Hopkins Gallaudet (1787-1851) realizado 

pelo filho do mesmo, Edward Miner Gallaudet (1837-1917).” Thomas já havia criado junto 

com Laurent Clerc outras escolas para surdos antes de seu filho continuar o trabalho, um grande 

avanço na história da educação dos sujeitos surdos. 

Destacamos que esse foi um período de grandes feitos para os surdos e pelos surdos. Foi 

um momento de grande evolução porque muitas ideias que melhoravam a vida dos surdos foram 

difundidas e aplicadas. Foi um período de realizações e de conquistas que duraram mais de um 

século até serem impedidas em 1880 pelo II Congresso Internacional de Educadores de Surdos 

em Milão (Itália). 

Este Congresso, com certeza “é um marco histórico na educação dos surdos e na política 

institucional de erradicação da língua de sinais” (LIMA, 2004, p 20). O que os anos anteriores 

proporcionaram de evolução e aprendizagem para os surdos, contudo esse Congresso acabou 

gerando outros grandes problemas.   

Um dos grandes nomes que muito influenciou o Congresso de Milão foi Alexander 

Graham Bell (1847-1922) (inventor do telefone), que segundo Strobel (2009), dedicou-se aos 

estudos sobre acústica e fonética, grande crítico da língua de sinais, era um forte defensor do 

                                                           
profissionais dessa filosofia, restringe-se à língua oral, e esta deve ser a única forma de comunicação dos surdos 

(GOLDFELD, 2002, p. 32) 
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oralismo puro e chegou a fazer artigos que criticavam casamento entre surdos, cultura surda e 

escolas para surdos. 

Faz-se necessário lembrar que nesse evento, o uso do oralismo puro foi difundido, 

considerando que o uso da língua de sinais tornava o desenvolvimento da fala e da leitura labial 

em desvantagem. É interessante mostrar que apesar do evento ser dedicado aos surdos, como 

afirma Strobel (2009), poucos eram surdos e dos 164 presentes, apenas cinco votaram contra o 

oralismo puro. Nesse sentido Sacks (2010, p. 35), nos relata que: 

 

Os próprios professores surdos foram excluídos da votação, o oralismo saiu vencedor, 

e o uso da língua de sinais nas escolas foi “oficialmente” abolido. Os alunos surdos 

foram proibidos de usar sua própria língua “natural” e, dali por diante, forçados a 

aprender, o melhor que pudessem a (para eles) “artificial” língua falada. E talvez isso 

seja condizente com o espírito da época, seu arrogante senso da ciência como poder, 

de comandar a natureza e nunca se dobrar a ela.  

 

Contudo, as atas do Congresso foram a base para as novas propostas educacionais dos 

surdos, permanecendo até o final do século XX por volta de 1970, ou seja, por quase um século 

essas políticas públicas ficaram vigentes em várias regiões do mundo chegando inclusive ao 

Brasil que será tratado mais a frente. Assim, essas políticas traziam em seus primeiro e segundo 

parágrafos: 

 

I – O Congresso, considerando a incontestável superioridade da linguagem oral sobre 

a de sinais na reintegração do surdo-mudo à sociedade, permitindo a mais perfeita 

aquisição de conhecimento declara que se deve dar preferência ao Método Oral ao 

invés do método de sinais para a educação e ensino do surdo-mudo. 

II – O Congresso considerando que o uso simultâneo da língua oral e da língua de 

sinais oferece prejuízo à fala, à leitura e à precisão de ideias declara que se deve dar 

preferência ao Método Oral Puro8 (INES, 2011, p. 4) 

 

Obviamente, essas decisões culminaram em resultados nada satisfatórios na educação 

dos surdos, pois passaram a sofrer com o peso imposto pela língua oral por meio de 

treinamentos de falas e leitura labial. Sacks (2010, p. 35), por meio do relato descrito por um 

de seus amigos surdos chamado David Wright em sua escola na década de 1920, afirma que: 

 

                                                           
8 Atas: Congresso de Milão 1880. I – The Congress considering the incontestable superiority of speech over signs 

in  restoring the deaf-mute to society, and in giving him a more perfect knowledge of language, declares that the 

Oral method ought to be preferred to that os signs for the education nd instruction of the deaf and dumb. II – The 

Congress considering that the simultaneous use os speech and signs has the disadvantage of injuring speech, lip-

reading, and precision of ideas, declares that the Pure Oral method ought to be preferred (INES, 2011, p. 4) 
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Uma das consequências disso foi que, a partir de então, professores ouvintes, e não 

professores surdos tiveram de ensinar os alunos surdos. A proporção de alunos surdos, 

que em 1850 beirava os 50%, diminuiu para 25% na virada do século e para 12% em 

1960. 
 

Por meio do Congresso, a educação dos surdos, que antes estava se estabilizando junto 

a métodos que utilizavam sinais, passou a enfrentar um dos piores períodos de sua existência. 

Os alunos surdos percebendo a desvalorização de sua educação foram se distanciando da escola 

voltando a ser julgados e menosprezados. Mesmo sendo os personagens principais dessa 

história, os próprios surdos não tiveram direito de escolha. Mais uma vez a cultura ouvinte se 

sobressaiu ditando as regras sobre a comunidade surda desmerecendo todo o caminho 

percorrido por eles no curto espaço de tempo em que conseguiram demonstrar capacidade. O 

fato é que a oralização não é a melhor maneira de educar os surdos, pois eles não precisam falar 

para se comunicar. A existência de uma comunicação e um modo de ser diferente da cultura 

dominante que é a do ouvinte causa intriga e discórdia, é nesse momento que os ouvintes tomam 

as decisões que julgam ser melhores para os surdos sem ouvir o que eles realmente pensam e 

acreditam. 

Contudo, após esse longo período deturpado da educação dos surdos, em que eles 

sofreram graves consequências por escolhas erradas que os ouvintes fizeram por eles e por não 

poderem interferir no que foi escolhido por não terem voz própria, em 1994, tem-se um novo 

momento histórico e de vital importância para a comunidade surda.  

A Declaração de Salamanca de 1994, um documento de referência mundial, que orienta 

o processo de inclusão e com relação ao surdo destaca a importância de uma educação que 

reconheça e dê o direito de um indivíduo utilizar sua língua materna, isso por sinal abriu um 

novo modo de perceber a inclusão. De acordo com Salles et all (2004, p. 58) 

 

Políticas educacionais deveriam levar em total consideração as diferenças e situações 

individuais. A importância da linguagem de signos como meio de comunicação entre 

os surdos, por exemplo, deveria ser reconhecida e provisão deveria ser feita no sentido 

de garantir que todas as pessoas surdas tenham acesso à educação em sua língua 

nacional de signos. Devido às necessidades particulares de comunicação das pessoas 

surdas e das pessoas surdas/cegas, a educação deles pode ser mais adequadamente 

provida em escolas especiais ou classes especiais e unidades em escolas regulares. 

 

Na essência desta discussão, percebemos as dificuldades enfrentadas pelos sujeitos 

surdos para conseguirem um espaço na sociedade, um espaço de igual para igual com os 

ouvintes. Há sempre dois lados dessa moeda que defendem propostas bem diferentes: um lado 

defende a oralidade do surdo e o outro defende e reconhece o uso da língua de sinais. 
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Nesse contexto, observamos que muitas foram as pessoas que se dedicaram a ajudar, 

mesmo que, talvez, essa ajuda não fosse tão significativa para os surdos como eles pensavam. 

Grandes nomes nesse contexto mereceram ser lembrados pelos trabalhos que fizeram, cada um 

defendendo seu ponto de vista. Na perspectiva do ouvinte, é notável o progresso dos surdos, 

que antes eram considerados não humanos e depois passaram a ser considerados seres de 

raciocínio e que podem até ser educados. 

No entanto, o problema enfrentado durante muito tempo e que ainda permanece até os 

nossos dias é o de como ensiná-los, como tornar a sua educação viável e de maneira a garantir 

sua cultura. Portanto, após essa visão geral de como se deu o processo de educação dos surdos, 

passamos a investigar esse processo no Brasil, destacando seus pontos mais importantes que 

contribuíram para esse trabalho em nosso país. 

 

 

2.5 A EDUCAÇÃO DOS SURDOS NO BRASIL: CONHECENDO A LEGISLAÇÃO E 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

Em nosso país, o primeiro a começar o trabalho com os surdos foi também um surdo. 

Seu nome era Ernest Huet, um professor surdo francês que veio ao país em 1855 contando com 

o apoio de D. Pedro II e com a intenção de criar uma escola especializada em educação de 

surdos (STROBEL, 2009); (HONORA e FRIZANCO, 2009); (CAMPELLO, 2008). 

Dessa forma, no dia 26 de setembro de 1857, foi criado o Imperial Instituto de Surdos-

mudos, que de acordo com Strobel (2009), por decreto imperial Lei nº 3.198, de 6 de julho de 

1957, passou a se chamar Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES9 na cidade do Rio 

de Janeiro, sendo também, neste dia, comemorado o dia do surdo. Nesse sentido, segundo 

Strobel (2009, p. 24), foi nesta escola “que surgiu da mistura da língua de sinais francesa com 

os sistemas já usados pelos surdos de várias regiões do Brasil, a Libras10 (Língua Brasileira de 

Sinais)”. 

O Instituto, mais tarde, passou a ser dirigido por Frei do Carmo após o professor Huet 

ir para o México. No entanto, ele logo abandonou o cargo que foi substituído por Ernesto do 

                                                           
9 INES – Instituto Nacional de Educação de Surdos, foi a única instituição de educação de surdos, do Brasil e de 

países vizinhos, por muito tempo, recebendo alunos do país e do exterior.  
10 LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, uma língua usada pela comunidade surda brasileira. 
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Prado Seixa, e em 1862, o cargo ficou com Dr. Manoel Magalhães que, segundo Strobel (2009), 

não tinha experiência com surdos. 

Como aponta Lima (2004), é importante lembrar que o INES sofreu com a imposição 

do oralismo feito pelo Congresso de Milão que permaneceu em vigência por muito tempo no 

instituto, no entanto, na década de 1920, foi criada a Associação Brasileira de Surdos em busca 

de direitos do uso da língua de sinais.  

Segundo Lima (2004), em 1971, foi fundada a Federação Brasileira de Surdos e em 

1977, foi criada a FENEIDA (Federação Nacional de Educação e Integração dos Deficientes 

Auditivos) que era constituída por ouvintes que adotaram a causa da surdez. Na década de 1980, 

foi criada a Comissão de Luta pelos Direitos dos Surdos, que reivindicava a participação de 

surdos na diretoria da Comissão. Nesse sentido, eles conseguiram a presidência por um ano, e 

em 16 de maio de 1987, houve uma reestruturação do Estatuto e passou a ser chamado de 

FENEIS (Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos). Também em 1990, foi 

criada a APAS (Associação de Pais e Amigos de Surdos).  

É importante ressaltar que o INES, verificando o fracasso obtido com o uso do oralismo 

e após a visita de Ivete Vasconcelos, uma professora da Universidade Gallaudet em 

Washington, D.C, como afirma Lima (2004), adotou, na década de 1970, a filosofia da 

Comunicação Total11. No entanto, nota-se mais a frente que esta também é uma filosofia que 

não garantiu bons resultados com os surdos. Deve-se ressaltar que a história dos surdos no 

Brasil não se limita apenas à criação do Instituto, tiveram-se também outros importantes locais 

de atendimento especializado aos surdos, como afirma Lima (2004, p. 25): 

 

Somente em 1950 surgiram as primeiras iniciativas da rede municipal de ensino e de 

pais de surdos, as quais originaram, respectivamente, o Instituto Hellen Keller e o 

Instituto Educacional de São Paulo (hoje DERDIC, ligado a PUCSP). Já a rede 

estadual de ensino manifestou-se a partir de 1957, com a criação de cinco classes 

especiais para atender o aluno surdo, dentro de escolas regulares. Tanto o Instituto 

Hellen Keller quanto o Instituto Educacional de São Paulo (DERDIC) utilizavam-se 

do método oral, através de intenso “treinamento de fala, de comunicação oral e 

linguagem”. 

 

Com isso, compreende-se como foi a influência dos grandes movimentos em prol da 

educação de surdos e como o trabalho deles atingiu muitos lugares. Todos estes institutos 

                                                           
11 A filosofia da comunicação total tem como principal preocupação os processos comunicativos entre surdos e 

surdos e entre surdos e ouvintes. Esta filosofia também se preocupa com a aprendizagem da língua oral pela criança 

surda, mas acredita que os aspectos cognitivos, emocionais e sociais não devem ser deixados de lado em prol do 

aprendizado exclusivo da língua oral. Por este motivo, essa filosofia defende a utilização de recursos espaço-viso-

manuais como facilitadores da comunicação (GOLDFELD, 2002, p. 38).  
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utilizaram da filosofia do oralismo e depois passaram a utilizar a filosofia da Comunicação 

Total.  

Como afirma Goldfeld (2002) e Lima (2004), a Comunicação Total parece ser um tipo 

de “vale tudo”, sendo que nesta filosofia não se prioriza a aquisição de nenhuma língua e através 

desta, o professor poderia usar o que lhe parecesse mais viável como: sinais, leitura labial, 

amplificação através de aparelhos auditivos, alfabeto digital, imagens e mímicas, privilegiando 

a comunicação e a interação e não somente a língua, para que o aluno surdo pudesse 

compreender as informações que lhe fossem transmitidas.  

Não obtendo resultados satisfatórios, começa a ser difundido e discutido no Brasil o 

bilinguismo12, que se apresenta como a melhor forma de trabalhar com o surdo. Segundo 

Campello (2008, p. 74)) metodologias clinico-terapêuticas ou do tipo assistencialistas ainda 

existem na esfera da educação dos surdos, além de grande despreparo por parte dos 

profissionais e outros que veem o surdo como “deficiente e não como ‘bilíngues’”. O 

bilinguismo ao trazer a língua de sinais como primeira língua para o surdo proporciona ganhos 

cognitivos. O surdo nessa vertente deve aprender primeiro sua língua materna e por meio dela 

ser educado, pois pelos aspectos visuais que a língua de sinais traz em sua essência ela garante 

ao surdo um melhor desenvolvimento intelectual. Logo após aprender a sua língua de sinais ele 

pode aprender a segunda língua que é a oral de seu país, em nosso caso o português. 

Após essa breve análise sobre o histórico do surdo no Brasil, analisamos algumas das 

principais leis, que vigoraram e que vigoram em nosso país. Assim, perceber-se-á o que mudou 

e o que ainda precisa ser mudado para melhorar, legalmente, a situação da comunidade surda 

no país. Nesse sentido, ressalta-se Honora e Frizanco (2009, p. 30), que relatam um trecho do 

Código Civil Brasileiro, de 1º de Janeiro de 1916, lei nº 3071, §5º: 

 

São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: 

I – os menores de 16 (dezesseis) anos; 

II – os loucos de todos os gêneros; 

III – os Surdos-Mudos, que não puderem exprimir a sua vontade; 

IV – os ausentes, declarados tais por ato do juiz. 

 

Ao olhar para esta lei, mesmo que para a época esteja de acordo, nos deparamos com 

tamanha agressividade com relação ao sujeito surdo, sua cultura e sua identidade. O erro já 

                                                           
12O 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 a língua natural dos surdos e, como segunda língua, a língua oficial 

de seu país [...] O conceito mais importante que a filosofia bilíngue traz é a de que os surdos formam uma 

comunidade, com cultura e língua próprias (GOLDFELD, 2002, p. 43). 
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começa ao considera-lo mudo e depois considerar que eles não podem exprimir suas vontades. 

Qualquer pessoa que é privada de sua comunicação com certeza não irá conseguir exprimir suas 

vontades. 

Assim como destaca Honora e Frizanco (2009), podemos perceber, também, que o 

trabalho com o atendimento educacional especializado é tratado como apenas uma proposta de 

trabalho, não tendo, portanto, uma garantia que será feito e todos terão acesso. De acordo com 

as autoras, isso é possível perceber pela palavra “preferencialmente”. 

Nesse sentido, segundo a Constituição Federal de 1988 no artigo 208 inciso III e que 

também está na LDB (Lei de Diretrizes e Bases) Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

Título III, inciso III, determina que “o dever do Estado com a educação escolar pública será 

efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado gratuito aos educandos 

com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino”. 

Segundo Buffa (2002), a Lei 5692/71 também se mostra muito importante, a qual 

considerava em seu artigo 9º que não só os alunos com deficiências físicas ou mentais, mas 

também os que apresentassem atraso com relação à série em que foram matriculados ou os 

alunos considerados superdotados deveriam receber tratamento especializado de acordo com as 

normas do Conselho de Educação. Também é importante ressaltar a Emenda Constitucional nº 

12 de 17/10/1978, que assegura aos deficientes melhorias em sua condição social e econômica, 

como, por exemplo, educação especial e gratuita. 

Uma das leis mais importantes a ser ressaltada, é a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

9394/96, que em seu Capítulo V discorre, exclusivamente, sobre a Educação Especial, dispondo 

três artigos referentes a esta modalidade de ensino. Entende-se por Educação Especial, “a 

modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação” (LDB 9394/96, 2017, p. 39). 

Nesse sentido, cabe relembrar a definição de educação especial dada anteriormente pela 

Constituição Federal de 1988 e que consta na LDB 9394/96. Nesse contexto, é importante 

destacar o que os três parágrafos subsequentes ao Art. 58º relatam: 

 

§ 1º.  Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, 

para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 

§ 2º.  O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for 

possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. 

§ 3º.  A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na 

faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 
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Percebe-se que o parágrafo segundo abre as portas para escolas que trabalham 

exclusivamente com alguns tipos de deficiência, portanto, isto remete à definição de educação 

especial que a própria lei sugere, indicando que esse tipo de ensino deve acontecer 

“preferencialmente” em instituições de ensino regular. Esboçamos uma preocupação com a 

palavra “integração” nesse parágrafo, pois corroboramos com a ideia de Mantoan (2003) sobre 

os conceitos de integração e inclusão.  A autora difere os dois conceitos da seguinte forma:  

 

a integração escolar pode ser entendida como o ‘especial na educação’, ou seja, a 

justaposição do ensino especial ao regular, ocasionando um inchaço desta 

modalidade, pelo deslocamento de profissionais, recursos, métodos e técnicas da 

educação especial às escolas regulares. Quanto à inclusão, esta questiona não somente 

as políticas e a organização da educação especial e da regular, mas também o próprio 

conceito de integração. Ela é incompatível com a integração, pois prevê a inserção 

escolar de forma radical, completa e sistemática. Todos os alunos, sem exceção, 

devem frequentar as salas de aula do ensino regular (MANTOAN, 2003, p. 16).  

 

Sendo assim, nossa crítica ao uso da palavra integração é associada ao fato de 

concordarmos que integrar é diferente de incluir. Quando incluímos estamos nos referindo a 

uma totalidade e não apenas a uma parcela como sugere integrar. A ação de incluir para nós 

quer dizer a união de todos independente de raça, sexo ou opção sexual, isto é, 

independentemente de sua diferença o meio social é para todos. 

Nos próximos artigos e parágrafos, esta lei discorre sobre currículo, métodos e recursos 

para melhor atender os alunos com necessidades, bem como flexibilidade com relação a alguns 

alunos terminarem os níveis de ensino sem concluir todos os níveis exigidos e outros, como no 

caso dos superdotados, passar por um processo de aceleração e terminarem estes níveis antes 

do previsto. 

A lei, também, discorre sobre a qualificação dos profissionais atuantes com os alunos 

com necessidades especiais, sobre a educação especial para o trabalho “visando a sua efetiva 

integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem 

capacidade de inserção no trabalho competitivo” (Art. 59º, Inciso IV). Também sobre o acesso 

igualitário aos benefícios que estão disponíveis por programas sociais e por fim sobre a relação 

de instituições privadas e sem fins lucrativos, que se dedicam exclusivamente a esse trabalho, 

com o Poder Público. 

Muitas são as leis para melhorar a qualidade de vida dos surdos e proporcionar a eles 

condições que são comuns a todos. Ao analisarmos estas leis notamos que ainda falta empenho 

para promovê-las de modo eficiente, como, por exemplo, escolas mais preparadas para receber 
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todos, profissionais mais qualificados para trabalhar com esses alunos especiais, além disso, 

falta melhorar as condições não só no âmbito escolar, mas em todos os lugares. Falta mais 

empenho com relação à execução das leis que vigoram.  

Além disso, o principal é que o trabalho com os alunos com necessidades especiais deixe 

de ser apenas uma proposta de trabalho e passe a ser algo mais importante, refletindo no 

progresso da educação brasileira e marcando um novo momento nas escolas do país. 

A partir disso, voltamos nossa atenção para as leis que são referentes ao nosso 

protagonista, o surdo. Para isso recorremos ao Decreto nº 5.626 de Dezembro de 2005 em que 

este regulamenta a Lei nº 10.436 de 24 de Abril de 2002 que oficializa a Língua Brasileira de 

Sinais (Libras), um marco na vida dos surdos brasileiros. 

O Decreto nº 5.626 de Dezembro de 2005 é composto por nove capítulos, dentre eles, 

os cinco primeiros tratam da Libras, como, por exemplo, a inclusão da Libras como disciplina 

curricular, informando que ela deve ser inserida como disciplina nos cursos de formação de 

professores, nos cursos de fonoaudiologia, de pedagogia e de Educação Especial, além disso, 

deve ser matéria optativa nos demais cursos superiores.  

Diz, também, sobre a formação do professor e do instrutor de Libras, enfatizando que 

deve ser feita a nível superior e destacando que as pessoas surdas terão prioridade, além disso, 

propõe que as instituições devem incluir a língua de sinais como objeto de ensino, pesquisa e 

extensão.  

Consideramos relevante o Capítulo IV “Do uso e da difusão da Libras e da língua 

portuguesa para o acesso das pessoas surdas à educação” em seu Art. 14 em que se começa a 

ter considerações importantes sobre as questões educacionais dos alunos surdos. O artigo obriga 

as instituições federais de ensino a garantir às pessoas surdas comunicação, informação e 

educação.  

Além do mais, garante que estas instituições devem promover cursos de formação de 

professores para o ensino e uso da Libras, para tradutores e intérpretes e o ensino de língua 

portuguesa como segunda língua para os surdos, abrindo portas para o bilinguismo. Dessa 

forma, de acordo com Cunha (2011); Goldfeld (2002) e Campello (2008), contribuindo para o 

surdo se identificar como sujeito social lhe proporcionando melhor desenvolvimento cognitivo, 

além de capacitá-lo em suas habilidades e competências. 

O artigo ainda propõe que devem ser providos nas escolas, professores e instrutores de 

Libras, tradutores e intérpretes e ainda que os professores regentes tenham conhecimento da 

diferença linguística de seus alunos surdos. Promover a difusão da Língua de Sinais brasileira 

no ambiente escolar, entre funcionários, alunos e comunidade é objetivo do artigo também. 
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Ainda sugere que se desenvolvam mecanismos de avaliação diferentes e que seja disponível o 

acesso a tecnologias e meios de comunicação. É importante destacar o §2º do Art. 14 que nos 

diz:  

 

O professor da educação básica, bilíngue, aprovado em exame de proficiência em 

tradução e interpretação de Libras – Língua Portuguesa, pode exercer a função de 

tradutor e intérprete de Libras – Língua Portuguesa, cuja função é distinta da função 

de professor docente. 

 

Na essência dessa conversa, muito se vê professores regentes que transferem suas tarefas 

de ensinar e educar para o intérprete do seu aluno com surdez. Com isso, fica claro que tal 

atitude vai contra as leis previstas para a educação especial, sendo, portanto, tarefa do tradutor 

e intérprete apenas exercer sua função de traduzir e interpretar a aula do professor regente para 

que seja compreensível para o aluno surdo. O professor não pode abster-se da responsabilidade 

de ensinar todos os alunos, mesmo que a situação não favoreça tal trabalho. 

O Capítulo VI “Da garantia do direito à educação das pessoas surdas ou com deficiência 

auditiva” também merece destaque, pois nos diz que as instituições de ensino devem garantir a 

inclusão dos surdos por meio de escolas ou classes bilíngues, que sejam abertas tanto para 

ouvintes quanto para surdos em todo os anos. Ele também confirma o fato dos professores 

regentes saberem das particularidades que seus alunos surdos têm com relação à língua.  

O §1º do artigo 22 deste capítulo define escola ou classe bilíngue como “aquelas em que 

a Libras e a modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam línguas de instrução utilizadas no 

desenvolvimento de todo o processo educativo”. Além disso, propõe que os professores devem 

ter acesso à literatura a fim de obter conhecimento sobre as particularidades do aluno surdo. 

O Decreto nº 5.626 de Dezembro de 2005, também trata das questões sobre a saúde dos 

surdos, considerando que é dever dos órgãos públicos de saúde ações de prevenção, tratamento 

clínico e atendimento especializado, realização de diagnóstico, seleção e fornecimento de 

prótese auditiva, acompanhamento médico e fonoaudiológico e orientações à família. Vale 

ressaltar que todo esse tipo de serviço também deve ser prestado pelo Sistema Único de Saúde 

– SUS e pelas empresas que prestam serviços de assistência à saúde.  

O penúltimo capítulo do Decreto nº 5626/05 discorre sobre o papel do Poder Público e 

das empresas que prestam serviços públicos a respeito da difusão da Libras, garantindo ao surdo 

ou deficiente auditivo tratamento diferenciado pelos seus servidores e empregados, sendo estes 

capacitados para esta função. Nesse contexto, o §1º do Art. 26 diz que as instituições devem 
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disponibilizar cinco por cento de seus servidores e funcionários capazes de trabalhar com surdos 

e o §2º do mesmo artigo nos diz que: 

 

O Poder Público, os órgãos da administração pública estadual, municipal e do Distrito 

Federal, e as empresas privadas que detêm concessão ou permissão de serviços 

públicos buscarão implementar as medidas referidas neste artigo como meio de 

assegurar às pessoas surdas ou com deficiência auditiva o tratamento diferenciado, 

previsto no caput. 

 

Tendo conhecimento do Decreto nº 5.626/05 possibilita notar sua importância para a 

comunidade surda no Brasil, visto que, traz todos os seus direitos, que por sinal aumentaram de 

somente direito à educação, para direito a saúde e incentivo social. Apesar das conquistas 

proporcionadas por este documento, ainda é possível notar que muitas destas leis não são 

cumpridas e um exemplo claro disso é a quantidade reduzida de profissionais em Libras 

disponibilizados pelo poder público e por empresas.  

Não convém pensar que, talvez, não se tenha tantos profissionais na área por falta de 

interesse dos mesmos, convém pensar que existe esse déficit por falta de empenho do Poder 

Público em difundir mais a Libras e promover mais trabalhos bem sucedidos com surdos. 

Muitos desistem por questões de remuneração e desvalorização, sem contar com a falta de 

apoio. Devemos ressaltar o que nos diz Campello (2008, p. 81)  

 

Em todos os acontecimentos históricos que provocaram sucesso e fracasso na 

área educacional, nota-se que a língua de sinais com seus direitos, status, 

reconhecimento de luta no campo político e movimentos sociais que aconteceram nos 

últimos anos, pelos seus “sinais”, continua prevalecendo e atingindo a camada 

populacional em geral, principalmente, na escolarização dos Surdos. 

 

Portanto, mais importante que apontar o que precisa melhorar, é apontar o que 

melhorou, mas isso não quer dizer que se considera que do jeito que está é bom, pelo contrário, 

consideramos que é feito o reconhecimento do esforço de muitas pessoas que lutaram e lutam 

pelos direitos dos surdos de ter acesso à saúde, educação e lazer. 

 

 

2.6 LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

 

 

Agora, após tanto se falar em Libras, faz-se um breve estudo sobre as línguas de sinais 

e em especial a Língua Brasileira de Sinais. Começa-se entendendo primeiro o que é língua e 
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segundo Quadros (2004, p. 7), constitui-se de um “sistema de signos compartilhados por uma 

comunidade linguística comum”. Assim, Quadros (2004), complementa que as línguas naturais 

possuem características particulares da espécie humana, são recursivas, criativas, dispõem de 

várias funções e apresentam dupla articulação e aponta que as línguas de sinais “apresentam as 

propriedades específicas das línguas naturais, sendo, portanto, reconhecidas enquanto línguas 

pela linguística e são visuais-espaciais, captando as experiências visuais das pessoas surdas”. 

(QUADROS, 2004, p. 8) 

Para entender melhor o que são as línguas de sinais, recorremos a Honora e Frizanco 

(2009), que mostram que elas são naturais por terem surgido do convívio entre pessoas e dessa 

forma as línguas de sinais: 

 

Podem ser comparadas a complexidade e a expressividade das línguas orais, pois pode 

ser passado qualquer conceito, concreto ou abstrato, emocional ou racional, complexo 

ou simples por meio delas. Trata-se de línguas organizadas e não de simples junção 

de gestos. Por este motivo, por terem regras e serem totalmente estruturadas, são 

chamadas de línguas. (p. 41) 
 

Compreendemos, então, que as Línguas de Sinais são muito mais complexas, estão além 

de simples gestos, no qual cada movimento representa algo capaz de transmitir qualquer coisa 

que seu usuário quiser assim como as línguas orais.  

Nesse sentido, Honora e Frizanco (2009) mostram que estas línguas se distinguem, pois 

a língua de sinais utiliza da modalidade visual-espacial enquanto que a língua oral utiliza-se do 

meio oral-auditivo, é como se, para ter um diálogo entre duas pessoas que utilizam a língua de 

sinais é necessário manter o contato visual entre ambos, o que não é necessário nas línguas 

orais, em que nesta, duas pessoas podem conversar normalmente enquanto uma estiver ouvindo 

a outra. 

É importante ressaltar que, por ser uma língua, as línguas de sinais, de acordo com 

Honora e Frizanco (2009), possuem aspectos morfológicos, sintáticos e semânticos. Assim, elas 

estão em constante transformação e sempre que necessário os surdos introduzem novos sinais. 

Corroborando, Campello (2008, p. 90) indica que 

 

A Língua de Sinais Brasileira é uma língua sinalizada, de modalidade viso-gestual, 

com estrutura gramatical como: fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e 

pragmática, utilizada pela comunidade Surda Brasileira. 

 

Vale lembrar que as Línguas de Sinais não são universais, ou seja, cada uma tem sua 

estrutura e formação própria, representando a cultura de um povo. Segundo Honora e Frizanco 
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(2009), um exemplo claro disso é que no Brasil e em Portugal, apesar de terem a mesma língua 

oral, não possuem a mesma língua de sinais, ao contrário do que acontece com os Estados 

Unidos e Canadá, que utilizam a mesma língua oral e de sinais. 

A Libras é a língua de sinais usada pela comunidade surda do Brasil. “O que chamamos 

de palavra na língua oral chamamos de sinal nas línguas de sinais” o que não se pode confundir 

com gestos ou mímicas, pois as características de um não se aplicam no outro(HONORA e 

FRIZANCO, 2009, p. 41). Ressaltamos que como na língua oral existem os pontos de 

articulação dos fonemas, na língua de sinais esses pontos também existem que são expressos 

de várias formas.  

Para entender como é construído e como realizar um sinal na Libras, devemos conhecer 

os cinco parâmetros desta língua, que são: Configuração das Mãos, Ponto de Articulação, 

Movimento, Orientação ou Direcionalidade e Expressão facial e/ou corporal. 

Segundo Honora e Frizanco (2009, p. 42) 

 

 Configuração de Mãos (CM): são as formas que colocamos as mãos para execução do 

sinal. Pode ser representado por uma letra do alfabeto, dos números ou outras formas 

de colocar a mão no momento inicial do sinal. A configuração das mãos é a 

representação de como estará a mão de dominância (direita para os destros e esquerda 

para os canhotos) no momento inicial do sinal Alguns sinais também podem ser 

representados pelas duas mãos.  

 Ponto de Articulação (PA): é o lugar onde incide a mão configurada para execução do 

sinal. O processo de articulação pode ser alguma parte do corpo ou o sinal poderá ser 

realizado num espaço neutro vertical (ao lado do corpo) ou espaço neutro horizontal 

(na frente do corpo). 

 Movimento (M): alguns sinais têm movimento, outros não, são sinais estáticos. 

Movimento é a deslocação da mão no espaço na execução do sinal. 

 Orientação ou Direcionalidade (O): é a direção que o sinal terá para ser realizado. 

 Expressão facial e/ou corporal (EF/C): muitos sinais necessitam de um complemento 

facial e até corporal para fazer com que sejam compreendidos. A expressão facial são 

as feições feitas pelo rosto para dar vida e entendimento ao sinal executado. 

 

Nesse contexto, a construção de um sinal se mostra uma tarefa engenhosa. Vale lembrar 

que existem sinais que não utilizam todos os parâmetros. A partir do conhecimento acerca da 

surdez e muitas coisas que a cercam, como suas causas, consequências e outros, agora que se 

sabe sobre a trajetória de vida dos surdos e suas inúmeras conquistas no decorrer dos tempos, 

além de se conhecer mais sobre sua forma singular de comunicação, refletimos sobre nossa 
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sociedade, sobre como tratamos o outro, sobre os diversos discursos de preconceito e 

julgamento que encontramos por todo o mundo. Os surdos como qualquer outra comunidade 

são carregados de história, de lutas, de vitórias e estão buscando cada vez mais seu lugar no 

meio social. 

Portanto, precisamos conhecer antes de julgar ou difamar, a história nos mostra uma 

realidade obscura que a cada dia vai se transformando. Os surdos possuem uma identidade, uma 

cultura que não pode ser subjugada por uma maior que é a dos ouvintes, eles possuem suas 

características, sua forma de pensar e agir no mundo que é diferente, precisamos enxergar os 

surdo como diferente e não como deficiente. Cabe, então, buscar saber mais sobre a situação 

dos surdos para melhorar ainda mais a qualidade de vida deles. 
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“A diferença propõe o conflito, o dissenso e a imprevisibilidade, a 
impossibilidade do cálculo, da definição, 

a multiplicidade incontrolável e infinita.” 
 

 

Maria Teresa Égler Mantoan 
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3 AVALIAÇÃO: A EDUCAÇAO DOS SURDOS EM FOCO  

 

 

        Figura 4: Avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Revista FEUC em Foco13 

 

 

Neste capítulo discutiremos a avaliação, destacando diferentes concepções e funções 

levantadas ao longo da história, buscando nos situar a respeito desse instrumento essencial ao 

meio educacional. Sendo assim, elencamos algumas modalidades de avaliação destacando sua 

características e funções para, após isso, fazermos uma discussão acerca da avaliação em 

relação à educação especial, especificamente para alunos surdos. O capítulo se inicia com uma 

charge que traz uma crítica à algumas modalidades de avaliação, ela reflete sobre os problemas 

que temos ao aplicar avaliações padronizadas quando se tem uma diversidade tão grande de 

alunos. Pensamos sobre não considerar as características de determinados alunos ao avaliá-los. 

E nossa reflexão sobre esses conceitos já se inicia a partir dela pensando na avaliação que temos 

e que queremos, portanto, uma avaliação que seja mais completa e que conduza a melhorias 

mais significativas no ambiente escolar. 

 

 

3.1 AVALIAÇÃO: HISTÓRIA, CONCEPÇÕES E FUNÇÕES 

 

 

Ao considerarmos a realidade escolar, um dos pontos cruciais para o desenvolvimento 

de um aluno é a avaliação. Essa é uma tarefa que trava diferentes embates no âmbito escolar 

                                                           
13 Revista FEUC em Foco. Disponível em< http://www.feuc.br/revista/index.php/tag/avaliacao/>. Acesso em: 

02/03/2018. 

http://www.feuc.br/revista/index.php/tag/avaliacao/
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seja entre alunos e professores, entre professores e escola ou entre escola e sociedade. Avaliar 

é algo que fazemos constantemente, julgamos, analisamos, diagnosticamos, dentre outros, mas 

que na escola ganha outras tonalidades. 

Historicamente, a avaliação se transformou demasiadas vezes de acordo com o 

momento e movimentos históricos. Basicamente, a avaliação como temos hoje se relaciona com 

nossas necessidades e além de estar estreitamente vinculado a escolher e optar, a dimensão 

social da avaliação é muito antiga. Na modernidade, foi a indústria que usou amplamente a 

avaliação com o intuito de formação ou capacitação para selecionar e classificar os 

trabalhadores, esse tipo de avaliação está intrinsecamente ligado a complexidade da sociedade. 

Como sugere Sobrinho (2003, p. 15) a avaliação na educação tem sua maior força, resultando 

em ato político e pedagógico, ela pode produzir  

 

efeitos dentro e fora do âmbito propriamente educacional, mas também como 

importante campo de estudo. Também na educação a avaliação muitas vezes reafirma 

essa larga tradição de regulação, seleção e hierarquização, seja só no interior das salas 

de aula ou nos domínios mais amplos da administração pública. 

 

A discussão sobre essas funções será retomada mais à frente, mas não podemos deixar 

de citá-las agora, pois precisamos mostrar que tais funções são notadas dentro dos conceitos de 

avaliação.  

Na China já se faziam exames seletivos para cargos públicos há mais de dois mil anos 

sendo realizados pelo imperador chinês chamado Shun. A cada três anos ele examinava seus 

oficiais para serem demitidos ou promovidos, esta característica competitiva tinha propósito de 

selecionar os mais capacitados para o bem do Estado. Na Grécia era praticado a docimasia, o 

termo significa uma investigação da vida do cidadão que estava prestes a assumir algum cargo 

público, ou seja, uma verificação das aptidões morais do candidato para garantir que ele estava 

apto a tomar posse do cargo (SOBRINHO, 2003); (DESPREBITERIS, 1989). 

No século XIX, Horace Mann (1796-1859) foi considerado um dos primeiros a trabalhar 

nesta área quando criou um sistema de testagem a fim de verificar a qualidade da educação em 

larga escala nos Estados Unidos da América (DESPREBITERIS, 1989). Nesse sentido, 

Sobrinho (2003) vem nos relatar que mesmo nesse século a avaliação já era praticada por meio 

de recursos técnicos e científicos e utilizada como medida. Somente mais tarde que ela foi 

entendida como hoje a percebemos. 

Erguida nos pilares do paradigma positivista, nos últimos anos do século XIX e início 

do século XX, a avaliação estava vinculada a ideia de medição e elaboração e aplicação de 
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testes, o que lhe dava um caráter instrumental no processo e se inserindo basicamente no campo 

da psicologia e dedicada ao conceito de psicometria (DESPREBITERIS, 1989); (SOBRINHO, 

2003); (GATTI, 2002). 

No seio da historicização da avaliação, foi em meados do século XX que ela passou a 

ter conotação educativa, no qual instituições pautadas nos conhecimentos da área da psicologia 

e se alimentando deles, passaram a utilizar provas de mensuração para averiguar, classificar e 

selecionar seus alunos. Nomes como Binet (1857-1911) e Edward Thorndike (1874-1949) 

merecem destaque pois o primeiro sistematizou testes de inteligência e de ortografia e o 

segundo publicou, em 1903, Educational psycology e, em 1904, a obra Mental and social 

measurement, se tornando não só importante no que se refere ao uso de testes de classificação, 

como também “foi precursor do movimento que mais tarde veio a se estabelecer como ‘gestão 

científica’, um mecanismo que visava dotar a educação de maior eficiência” (SOBRINHO, 

2003, p. 17). 

Foi a partir de 1934 que a expressão “avaliação educacional” passou a ser utilizada 

devido a Ralph Tyler, considerado o pai da avaliação educativa. Segundo Sobrinho (2003) o 

centro da avaliação passou a ser os objetivos educacionais e não mais se pautou em apenas 

quantificar ou descrever a aprendizagem e o rendimento dos alunos, além disso, passou a se 

preocupar com questões curriculares e institucionais. Nesse contexto, por meio dos 

comportamentos dos estudantes se definia os objetivos educacionais e, assim, na concepção de 

Tyler 

 

 a avaliação deveria, pois, determinar de forma experimental se os estudantes 

individualmente eram capazes de demonstrar, ao final de um processo de ensino, os 

objetivos previstos e declarados [...] A avaliação é, assim, nessa concepção, um 

valioso instrumento para a regulação do conhecimento e das formas de adquiri-lo; 

controla os seus cumprimentos e aplica as sanções ou prêmios correspondentes aos 

resultados (SOBRINHO, 2003, p. 19) 

 

Sendo assim, algumas considerações são feitas a partir da obra de Tyler (1982), em que 

Desprebiteris (1989) vem nos dizer que, para Tyler, considerar a aplicação de testes como 

sinônimo de avaliação é algo normal para muitas pessoas, em sua concepção, os testes são 

importantes, mas deve-se verificar outros aspectos também, dessa forma quando se fala em 

avaliação está se falando “em qualquer meio capaz de assegurar evidências válidas sobre 

comportamentos em seus diferentes níveis e manifestações” (p. 7), além disso, esse processo 

avaliativo equivale sobretudo na quantidade de objetivos educacionais sendo atingidos. 
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Posto isto, Sobrinho (2003) tendo por base a periodização feita por Stufflebem e 

Shinkfield, indica mais três períodos importantes dentro dessa discussão, o primeiro chamado 

de era da inocência, datado de meados dos anos 1940 até meados dos anos 1950, conhecido por 

uma descrença não só pela avaliação, mas pela educação em geral. Já o outro período, datado 

do fim dos anos 1950 até o início dos anos 1970, é conhecido por realismo, em que políticas 

sociais fazem ferver o campo da avaliação trazendo os princípios da responsabilização para a 

escola. Agora todo o âmbito escolar está sob avaliação, desde os alunos, passando pelos 

professores, conteúdos, metodologias, etc. O terceiro período é conhecido por profissionalismo 

e se dá a contar de 1973, na qual a avaliação passa a ser objeto de estudo com construção de 

cursos sobre avaliação e grande aumento de seminários e congressos sobre a área. Dessa forma, 

com esse deslocamento do centro da avaliação dos objetivos para a tomada de decisões, o 

paradigma positivista entra em questão para abrir portas para o caráter qualitativo. 

No que se refere à essa discussão em território brasileiro, o campo da avaliação ainda 

não estava engajado suficiente por aqui, mesmo assim, é posta em questão como área de 

conhecimento principalmente por causa de discussões sobre vestibulares e ingresso em cursos 

superiores. Esse descrédito social e acadêmico se dá em parte pelos críticos e estudiosos da área 

querendo melhorar o processo, em contrapartida uma grande massa de jovens querendo adentrar 

no ensino superior. Assim, “essa realidade gera a desqualificação dos processos avaliativos, 

que se estende à própria avaliação educacional, descaracterizando o seu verdadeiro objetivo 

como área de estudos e pesquisa” (GATTI, 2002, p. 19). Segundo a autora mencionada 

anteriormente, nos anos 1990 começam a ser implantadas políticas educacionais voltadas para 

avaliação, começa a se estruturar um sistema de avaliação da Educação Básica e uma espécie 

de cultura da avaliação. O problema é a falta de especialistas da área e de formação de 

profissionais com conhecimento no campo. 

Diante do exposto, encontrar na história essas concepções de avaliação nos faz ter uma 

visão mais clara do que temos hoje, refletindo sobre o que avaliação foi e o que ela é, o que 

precisa ser questionado para melhorar. Percebemos alguns momentos importantes no que se 

refere à este termo, vimos a avaliação como mensuração, como descrição, julgamento e também 

como construção14. Buscamos encontrar na avaliação uma qualidade mais responsiva, que a 

participação de todos seja de grande valia, não descartamos as outras qualidades da avaliação 

mencionadas, mas acreditamos que estes devem ser meios para atingir um fim com mais valor.  

                                                           
14 Os autores Guba e Lincoln em obra realizada em 1989, dimensionam a avaliação nessas quatro vertentes. 
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Precisamos de aspectos mensuráveis pois, facilitam a comunicação com a sociedade, 

precisamos de aspectos descritivos visto que aumentam a credibilidade do que foi medido e, 

além disso, precisamos também de critérios para avaliar. Assim, a avaliação ganha outras 

tonalidades no âmbito educacional, doravante, pode contribuir para um processo de ensino-

aprendizagem mais eficaz. 

 Nesse sentido, como relata Sobrinho (2003, p. 13) “avaliação é uma palavra que faz 

parte do nosso dia a dia, seja de maneira espontânea, seja de modo formal” e ainda acrescenta 

que está tão agregada ao cotidiano da escola que já é considerada “um patrimônio das 

instituições educativas”. A avaliação se torna parte dos indivíduos no sentido de permitir a 

melhoria, nós avaliamos para definirmos quais erros precisam ser corrigidos. A avaliação como 

parte do dia a dia acontece naturalmente quando se julga, quando se analisa, quando se observa. 

Em todos esses momentos estamos realizando algum tipo de avaliação do que está ao nosso 

redor. 

O ato de avaliar implica que o professor conheça seu aluno, que considere os diversos 

aspectos presentes na aula, na escola, na subjetividade do discente, que releve (como no caso 

dos alunos surdos) os pormenores que permeiam sua educação, mas ao mesmo tempo, não deixe 

de ponderar no que for preciso para que melhore o rendimento desse aluno. Contudo, partimos 

de um pressuposto de que a avaliação é necessária para analisar algum fato ou fenômeno. 

Dessa forma, corroboramos com Freitas (2014, p. 14) quando relata sobre a relação do 

processo pedagógico e a avaliação ao informar sobre alguns equívocos como colocar a 

avaliação sendo uma atividade que vem no fim do processo de ensino-aprendizagem e, assim, 

considera que “primeiro ocorre a aprendizagem e finalmente a verificação da aprendizagem”. 

A avaliação deve ser contínua, mas feita a partir dessa visão linear acaba se tornando 

incompleta. Se a avaliação é feita no fim desconsiderando os fatos que ocorreram durante o 

processo pedagógico, muitas coisas podem passar sem ser avaliadas, o que não vai mostrar a 

verdadeira realidade do processo de ensino-aprendizagem. Nas palavras de Freitas (2014, p. 14) 

“a avaliação alimenta o processo dando dicas ao professor e ao aluno sobre o que foi ensinado 

e aprendido”. Tal aspecto da avaliação foi construído historicamente, talvez por isso, tenhamos 

tanta dificuldade em superar isto.  

Podemos imaginar como um simples plano de aula em que quase sempre colocamos a 

avaliação no final, destacando que ela é contínua, mas cabe nos perguntar se esta avaliação 

realmente foi contínua ou se somente se preocupou com o final do processo para se lançar uma 

nota. Avaliação deve percorrer todo o plano e como sugere Freitas (2014, p 15) deve ter um 
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diálogo com os objetivos, tendo estes, como sua base, portanto “os objetivos e a avalição 

orientam todo o processo que segue”. 

No que se refere a questão valorativa da avaliação, Sobrinho (2003, p. 24) vem destacar 

que essa questão é parte essencial da avaliação dando ela uma função ativa que  

 

não se restringe a somente descrever os resultados obtidos, mas também passa a 

avaliar as entradas, os contextos ou circunstâncias diversas, os processos, as condições 

de produção e os elementos finais. Além disso, com base no conhecimento obtido, 

procura melhorar o processo enquanto ele se desenvolve, agindo sobre cada uma das 

etapas, a fim de garantir maior efetividade educacional, especialmente em relação ao 

ensino. 
 

A questão valorativa que a avaliação traz implica que ela vai além do que simplesmente 

dar um valor sobre o que foi avaliado. O valor deve representar uma série de análises e etapas 

que são importantes na hora de avaliar, é a representação de uma avaliação completa e 

sistemática. Sendo assim, a questão valorativa da avaliação permite rever e reconfigurar o 

processo. Nesse contexto, Sobrinho (2003, p. 25) traz uma fala de Almeida (1997, p. 42) 

baseado na obra de Bloom, Hanstings e Madaus que deixa isso bem claro, assim eles entendem 

avaliação como uma 

 

coleta sistemática de evidências por meio das quais se determinam as mudanças que 

ocorrem nos alunos e em que medida elas ocorrem. Inclui uma grande variedade de 

evidências que vão além do tradicional exame final de lápis e papel. É um sistema de 

controle de qualidade pela qual pode ser determinada, em cada etapa do processo 

ensino-aprendizagem, a efetividade ou não do processo e, em caso negativo, que 

mudanças precisam ser feitas para assegurar sua efetividade antes que seja tarde. 

 

Diante disso, algumas definições de avaliação podem ser encontradas transcendendo as 

concepções que atribuem à avaliação uma qualidade apenas valorativa, estamos falando de 

aspectos pedagógicos que se localizam na essência do termo. Para Libâneo (1994, p. 196) a 

avaliação escolar pode ser definida como “verificação e qualificação dos resultados obtidos, 

determinar a correspondência destes com os objetivos propostos e, daí, orientar a tomada de 

decisões em relação à atividades didáticas seguintes”. 

De acordo com Haydt (1995a; 2011b, p. 216) avaliar é “basicamente comprovar se os 

resultados desejados foram alcançados, isto é, verificar até que ponto as metas previstas foram 

atingidas”, além disso, avaliação é um processo contínuo e sistemático, funcional, orientadora 

e integral. Como justificativa, corroboramos com a ideia desta autora ao justificar essa 

concepção, visto que em suas palavras a avaliação é contínua, pois não pode ser esporádica e 

precisa ser planejada. É funcional visto que parte em relação aos objetivos a serem alcançados. 
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É orientadora ao considerar de seu interesse orientar os alunos e não excluí-los permitindo que 

encontrem seus erros e acertos. Por fim, é integral, em que o aluno é visto em sua totalidade, 

analisando todas as dimensões que permeiam o âmbito escolar. 

Outra definição de avaliação é dada por Luckesi (2002, p. 33), na qual “a avaliação pode 

ser caracterizada como uma forma de ajuizamento da qualidade do objeto avaliado, fator que 

implica uma tomada de posição a respeito do mesmo, para aceitá-lo ou para transformá-lo”. 

Logo, a avaliação ao ter um objeto a ser analisado tende a dar um juízo de valor a este objeto e, 

a partir disso, ocorre a tomada de decisão aonde verifica-se a necessidade de prosseguir com os 

objetivos a serem alcançados ou retomá-los e fazer as mudanças necessárias. Portanto, ela é 

“um juízo de valor com base nos caracteres relevantes da realidade que conduz a uma tomada 

de decisão” (p.33). 

Analisando as três definições apresentadas, todas convergem para uma tomada de 

decisão, isto é, a avaliação é o momento de reflexão que permite o professor verificar e ponderar 

sobre erros e acertos, a partir disso decidir se os objetivos previstos foram atingidos por meio 

de estratégias, metodologias e conteúdos, assim ele saberá se deve prosseguir ou retomar o que 

foi ensinado. Por isso a avaliação percorre todo o processo de ensino e aprendizagem, pois ela 

deve ser parte tanto das atividades de ensino do professor quanto das atividades de 

aprendizagem do aluno. 

Tendo como eixo essas definições de avaliação salientamos algumas funções da mesma. 

Para Haydt (1995, p. 16) a avaliação tem três funções básicas que são: diagnosticar, controlar 

e classificar. Já Libâneo (1994) além das tarefas de verificação, qualificação e apreciação 

qualitativa que a primeira é descrita como coleta de dados, a segunda como comprovação dos 

resultados alcançados e a terceira como avaliação desses resultados, a avaliação possui três 

funções, são elas: 

 

Função pedagógico-didática se refere o papel da avaliação no cumprimento dos 

objetivos gerais e específicos da educação escolar. Cumprindo sua função didática, a 

avaliação contribui para a assimilação e fixação, pois a correção dos erros cometidos 

possibilita o aprimoramento, a ampliação e o aprofundamento de conhecimentos e 

habilidades e, desta forma, o desenvolvimento das capacidades cognoscitivas.  

Função de diagnóstico permite identificar progressos e dificuldades dos alunos e a 

atuação de professor que, por sua vez, determinam modificações do processo de 

ensino para melhor cumprir as exigências dos objetivos. Na prática escolar cotidiana, 

a função de diagnóstico é mais importante porque é a que possibilita a avaliação do 

cumprimento da função pedagógico-didática e a que dá sentido pedagógico à função 

de controle. 

Função de controle se refere aos meios e à frequência das verificações e de 

qualificação dos resultados escolares, possibilitando o diagnóstico das situações 

didáticas. Há um controle sistemático e contínuo que ocorre no processo de interação 

professor-alunos no decorrer das aulas, através de uma variedade de atividades, que 
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permite ao professor observar como os alunos estão conduzindo-se na assimilação de 

conhecimentos e habilidades e no desenvolvimento das capacidades mentais 

(LIBÂNEO, 1994, p. 196). 
 

Nesse contexto, como existem diferentes modalidades de avaliação, esta também, pode 

exercer diferentes funções, o que não implica que a avaliação não possa exercer mais de uma 

função por vez. Com isso, de acordo com Afonso (2000, p. 18), as funções da avaliação são “a 

averiguação da competência acadêmica, a promoção da competição entre alunos e escolas, a 

relação entre conteúdos e formas de avaliação e a seleção e alocação diferencial dos 

indivíduos”. Além do mais, possui função simbólica de “controle social e de legitimação 

política” e, por isso, suas funções “têm que ser compreendidas no contexto das mudanças 

educacionais e das mudanças econômicas e políticas mais amplas” (Idem, p. 19). 

Quando analisamos essas funções mencionadas, notamos que todas fazem referência, 

de alguma forma, às definições mostradas anteriormente. Sendo assim, é função da avaliação, 

diagnosticar, supervisionar, medir, controlar e socializar. Isso, pois, é preciso diagnosticar a fim 

de verificar em que nível os alunos se encontram. Supervisionar, porque o professor deve estar 

atento sempre em sala de aula. Medir, uma vez que os números e conceitos facilitam a 

comunicação. Controlar, já que é necessário o professor ter em mãos um conjunto de atividades 

para atribuir conceitos ou valores. Além disso, socializar, em razão de ser fundamental a 

comunicação com a escola e a sociedade sobre o andamento e desempenho do aluno. 

Portanto, quando trabalhamos com avaliação, não podemos desconectar esses termos. 

Para socializar os resultados obtidos, é necessário ter valores mensuráveis em mãos para 

facilitar o entendimento do que está acontecendo, mas para termos esses valores, o professor 

precisa ter um controle de tudo que acontece e de todas as atividades realizadas para mostrar 

que não foi injusto. Sendo assim, é de vital importância que o professor conheça seus alunos, 

fazendo diagnósticos e supervisionando todos o tempo todo. A partir desse momento, estará 

sendo realizada uma avaliação mais completa e eficaz. 

 

 

3.2 ALGUMAS MODALIDADES DE AVALIAÇÃO 

 

 

Dentro da esfera da avaliação, encontramos diversas formas ou modalidades para 

avaliar.  Além da possibilidade do uso de uma ou mais formas de avaliação, sabemos que ela 

possui funções diferentes dependendo do tipo que é usada. No que concerne esta discussão, 
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ponderamos sobre a avaliação somativa, diagnóstica, testes em larga escala e avaliação 

formativa, dando maior ênfase nas modalidades diagnóstica, somativa e formativa. Vale 

destacar que não é de nosso interesse esgotar tudo que envolve cada uma das modalidades, visto 

que cada uma delas poderia resultar em outros trabalhos. Consideramos falar sobre esses tipos 

para refletirmos na avaliação que temos e que queremos. 

De início, os testes em larga escala ganharam força a partir dos anos 90 e para muitos 

autores possuem uma enorme característica política, social e econômica (SOBRINHO, 2003); 

(GATTI, 2013); (AFONSO, 2000). Os testes em larga escala são bastante conhecidos, como o 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Prova Brasil e o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM). 

O SAEB foi implantado a partir de 1993 sob uma parceria entre o Ministério da 

Educação (MEC) com as Secretarias Estaduais de Educação, é uma avaliação que tem por base 

uma amostra a nível nacional de alunos. Realizada no Ensino Fundamental e Médio, era feita 

no modelo clássico juntamente com questionários sobre os alunos e escolas com intuito de obter 

informações sobre os mesmos. Mais tarde sua metodologia mudou para a Teoria de Reposta ao 

Item (TRI). Contudo, 

 

a intenção era prover informações para tomadas de decisão quanto a diversos aspectos 

das políticas educacionais, bem como para pesquisas e discussões, a partir da geração 

e organização de informações sobre o desempenho acadêmico dos alunos no sistema 

e fatores a ele associados (GATTI, 2013, p. 56). 

 

Num momento posterior o MEC implantou a Prova Brasil que é uma expansão do SAEB 

sendo aplicada a todos os alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental, dessa forma, seus 

resultados são integrados, o que culminou na criação de um indicador conhecido por Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). O SAEB fica a nível estadual enquanto que a 

Prova Brasil fica sob responsabilidade dos munícipios. Juntos mostram um índice a nível 

federal.  

Muitas são as críticas levantadas em cima desse indicador e das avaliações, visto que se 

tornaram a principal base para políticas educacionais em que o modelo de responsabilização se 

ergue sob os pilares de uma visão política individualista (AFONSO, 2000); (SOBRNHO, 2003). 

Isto é, “se, em seu início, essas avaliações eram apresentadas como apenas diagnósticas, elas 

passaram a ser tomadas como a grande política de currículo educacional e, mais recentemente, 

como política definidora de equidade social” (GATTI, 2013, p. 59). 
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O debate sobre os testes de larga escala deve ser levantado, pois no que diz respeito a 

políticas educacionais essa modalidade de avaliação deveria compreender um dos principais 

fatores para a criação de políticas que compreendessem as necessidades escolares. No entanto, 

sob os moldes de responsabilização, o que vemos hoje é que nesta perspectiva as escolas se 

veem na obrigação de trabalhar em função do que as provas pedem. Além disso, apoiados nos 

resultados dessas provas, que poderiam servir de estimulo para gestores, encontramos 

comparações problemáticas levando em consideração que os resultados geram punições e/ou 

premiações para as escolas. 

Dessa forma, corroboramos com as ideias mostradas por Gatti (2013, p. 61) quando nos 

diz que 

 

essas considerações que fazemos têm a intenção de colocar um pouco mais de reflexão 

quanto aos fundamentos e processos desses modelos avaliativos, e a função real que 

podem ter, mas, não pretendem invalidar o papel de avaliações externas, que, quando 

bem conduzidas e bem tratadas social, educacional e eticamente, podem trazer 

contribuições relevantes à gestão educacional e aos processos de ensino-

aprendizagem. 

 

Salientamos a necessidade dessa modalidade de avaliação no sentido de ela servir como 

diagnóstico da realidade escolar. As avaliações externas e em larga escala têm a capacidade de 

proporcionar material para a tomada de decisão de políticas públicas por alcançarem uma 

quantidade de informações muito grande. Em sua função diagnóstica, elas poderiam determinar 

quais regiões precisam de melhorias, quais escolas necessitam de mais recursos e quais locais 

a educação serve como exemplo. Muitas são as possibilidades encontradas nas avaliações em 

larga escala, principalmente sobre sua função diagnóstica, o que abre caminho para nossa 

próxima modalidade de avaliação. 

A avaliação diagnóstica é aquela que alimenta as expectativas do professor trazendo 

informações essenciais sobre os alunos para construção de novos objetivos. De acordo com 

Haydt (1995, p. 16)  

 

é aquela realizada no início de um curso, período letivo ou unidade de ensino, com a 

intenção de constatar se os alunos apresentam ou não o domínio dos pré-requisitos 

necessários, isto é, se possuem os conhecimentos e habilidades imprescindíveis para 

as novas aprendizagens. É também utilizada para caracterizar eventuais problemas de 

aprendizagem e identificar suas possíveis causas, numa tentativa de saná-los. 

 

Corroborando com esta ideia de buscar informações sobre os alunos a fim de definir 

objetivos, Cortesão (2002, p. 39) salienta que além dessa capacidade de verificar competências 

dos alunos, a avaliação diagnóstica “pode fornecer ao professor elementos que lhe permitirão 
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adequar o tipo de trabalho que vai desenvolver às características e conhecimentos dos alunos 

com que irá trabalhar”.  

Apesar dessa função de grande importância da avaliação diagnóstica para o professor, 

devemos mencionar um perigo que vem acompanhado dessa modalidade. Ao realizar esse tipo 

de avaliação o professor pode estereotipar seu aluno atribuindo características quase que 

imutáveis no decorrer do ano letivo, ou seja, quando o professor estabelece um juízo de valor 

errôneo sobre seu aluno colocando o mesmo em um nível determinado de aprendizagem ou 

estabelecendo quem passa ou não passa por meio desse diagnóstico inicial (CORTESÃO, 

2002); (LIBÂNEO, 1994). 

Nesse contexto, um outro tipo de avaliação bastante usada no âmbito escolar é a 

avaliação somativa. Segundo Haydt (1995, p. 18), tem função classificatória e “realiza-se ao 

final de um curso, período letivo ou unidade de ensino, e consiste em classificar os alunos de 

acordo com níveis de aproveitamento previamente estabelecidos, geralmente tendo em vista 

sua promoção de uma série para outra ou de um grau para outro”. Seguindo esse pensamento 

ela também  

 

pretende geralmente traduzir, de forma breve, codificada, a distância que se ficou de 

uma meta que, explicita ou implicitamente, se arbitrou ser importante de atingir. O 

resultado pode exprimir-se numericamente de acordo com uma escala que se escolhe. 

Mas pode ter também uma expressão mais qualitativa. Pode traduzir-se ainda de 

outras formas como por exemplo por uma aprovação ou reprovação com a atribuição 

ou não de graus (CORTESÃO, 2002, p. 38). 
 

Num contexto em que o sistema de notas é tão importante, a avaliação somativa ganha 

o foco dos professores, alunos e sociedade, sendo amplamente utilizada no ambiente 

educacional. Por ter uma característica descritiva mais precisa, além de ser determinante na 

escola, sendo responsável por mostrar o desempenho de cada aluno e dizer se foi aprovado ou 

reprovado, a preocupação diante desse tipo de avaliação é comum e ampla. Num sistema que 

se preocupa com essas características da avaliação, todas as atividades escolares tendem a girar 

em torno da nota que é lançada ao final, o que faz com que essa avaliação tenha um peso maior 

dentro da escola. 

Com características mais completas, a avaliação formativa traz aspectos interessantes 

para um modelo de avaliação pedagógica. Um aspecto relevante desse tipo de avaliação é a 

função de controle que contribui tanto para o aluno quanto para o professor (PERRENOUD, 

1993); (HAYDT, 1995); (AFONSO, 2000). Ela “é realizada durante todo o decorrer do período 
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letivo, com o intuito de verificar se os alunos estão atingindo os objetivos previstos, isto é, quais 

os resultados alcançados durante o desenvolvimento das atividades” (HAYDT, 1995, p. 17). 

Nas palavras de Afonso (2000, p. 38) sobre a avaliação formativa, quando os professores 

trabalham com esta modalidade  

 

a recolha de informação sobre a aprendizagem dos alunos pode ser realizada por uma 

pluralidade de métodos e técnicas que incluem desde o recurso à memória que o 

professor tem guardada das características dos alunos até às mais diversificadas e 

conhecidas estratégias como a observação livre, a observação sistemática, a auto 

avaliação, a entrevista, o trabalho de grupo e outras diferentes formas de interação 

pedagógica. 

 

Em se tratando de avaliação formativa, ela se mostra um tanto mais complexa levando 

em consideração que pode e vai modificar o ambiente escolar. O fato de ela acontecer durante 

todo o processo possibilita ao professor informações mais precisas e qualitativas no que se 

refere as aprendizagens dos alunos e também as atitudes. Desse argumento, reiteramos a fala 

de Perrenoud (1993, p. 177) quanto as características da avaliação formativa, assim  

 

a avaliação só é formativa se resultar numa forma ou outra de regulação da ação 

pedagógica ou das aprendizagens. No caso mais elementar, teremos pelo menos uma 

modificação do ritmo, do nível global ou do método de ensino para o conjunto da 

turma. O professor que constata que uma noção não foi entendida, que as suas 

instruções não são compreendidas ou que as atitudes e os métodos de trabalho 

propostos não resultam, retomará o problema desde o início, renunciará a 

determinados objetivos de desenvolvimento para se debruçar sobre os fundamentos, 

modificará a sua planificação didática, etc. 

 

Por ser realizada no decorrer do processo de ensino e aprendizagem esse tipo de 

avaliação perpassa os conceitos de uma avaliação mais orientadora baseada em devolutivas que 

apoiam e sustentam a tomada de decisão dos professores refletindo, assim, em possíveis 

melhorias na qualidade do ensino.  

Esse tipo de avaliação permite que o professor perceba erros e dificuldades. 

Diferentemente da diagnóstica que só acontece no início de algum período, a avaliação 

formativa permite uma constante alteração no trabalho docente, assim o professor tem mais 

autonomia quanto à aspectos didático-pedagógicos de suas aulas. 

Para clarear nossas ideias a respeito dessas modalidades de avaliação, apresentamos um 

quadro que trás de forma mais didática as características principais. 
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Quadro 3: Modalidades e funções da avaliação 

Fonte: Haydt (1995, p. 19) 

 

 

No início, destacamos quatro modalidades diferentes de avaliação, nesse contexto 

podemos perceber dois eixos, um primeiro que traz modelos de avaliação que são submetidas 

ao final de um processo que são os testes em larga escala e a avaliação somativa; e o segundo 

que traz modelos de avaliação que são aplicadas durante o processo de ensino-aprendizagem 

que são as avaliações diagnóstica e formativa. Dentro desta perspectiva, Luckesi (2011) 

estabelece que esses eixos se concentram no que ele considera dois tipos de avaliação que 

possuem características distintas: a avaliação de certificação e a avaliação de acompanhamento 

de uma ação. Dessa forma,  

 

A primeira incide sobre um objeto já construído e a segunda, sobre um objeto em 

construção. A primeira procede somente à investigação da qualidade do seu objeto de 

estudo; a segunda, além de investigar a qualidade, subsidia, se necessário, a 

intervenção para a melhoria dos resultados até o nível do critério preestabelecido. A 

primeira testemunha a qualidade do objeto de estudo, ao passo que a segunda subsidia 

o processo de sua construção, ou seja, a busca dos resultados satisfatórios da ação, a 

serviço da qual se encontra. Para usar uma linguagem conhecida no meio educacional, 

diz-se que a primeira é de produto e a segunda, de processo (IDEM, p. 172). 

 

Nossa intenção, é destacar o uso não só de uma avaliação, ou talvez uma modalidade 

que atenda as características da avaliação formativa, diagnóstica e somativa, pois consideramos 

que precisamos avaliar dentro dos interesses educativos e pedagógicos, levando em 

MODALIDADE 

(tipo) 

FUNÇÃO PROPÓSITO 

(para que usar?) 

ÉPOCA 

(quando aplicar) 

Diagnóstica Diagnosticar Verificar a presença ou ausência de 

pré-requisitos para novas 

aprendizagens. 

 

Detectar dificuldades específicas de 

aprendizagem, tentando identificar 

suas causas. 

Início do ano ou 

semestre letivos, ou no 

início de uma unidade 

de ensino. 

Formativa Controlar Constatar se os objetivos estabelecidos 

foram alcançados pelos alunos. 

 

Fornecer dados para aperfeiçoar o 

processo de ensino-aprendizagem. 

Durante o ano letivo, 

isto é, ao longo do 

processo ensino-

aprendizagem. 

Somativa Classificar Classificar os resultados de 

aprendizagem alcançados pelos 

alunos, de acordo com níveis de 

aproveitamento estabelecidos. 

Ao final de um ano ou 

semestre letivos, ou ao 

final de uma unidade de 

ensino. 
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consideração todo o processo de ensino e aprendizagem dos sujeitos surdos, além de considerar 

o grau de aquisição dos objetivos de ensino, facilitando o diagnóstico de dificuldades, as 

características dos alunos guardadas na memória do professor. Uma avaliação assim, pode 

trazer a autonomia de poder transformar o modo de ministrar aulas para esses alunos.  

Assim, acreditamos que a devolutiva na hora de avaliar e comunicar os resultados 

obtidos será mais eficaz e com maior qualidade, afinal, acreditamos que para melhorar a 

qualidade da educação necessitamos de uma avaliação educacional que tenha capacidade 

suficiente de diagnosticar as dificuldades dos alunos e, por meio de constantes adaptações 

didático-pedagógicas os professores poderão quantificar os resultados dos alunos para a 

comunicação com a comunidade facilitar. 

 

 

3.3 AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL: DESAFIOS DAS AULAS DE 

MATEMÁTICA EM RELAÇÃO AOS ALUNOS SURDOS 

 

 

Como vimos na exposição dada anteriormente sobre a avaliação em aspectos mais 

gerais, percebemos que não é uma tarefa fácil realizar de modo que venha a proporcionar uma 

melhor qualidade de ensino e da aprendizagem. As dificuldades tendem a aumentar quando 

tratamos de uma avaliação no contexto da educação especial, seja numa estrutura escolar, num 

profissional preparado para lidar com as diferenças, na diversidade encontrada na escola. Tudo 

isso contribui para as dificuldades enfrentadas pelos professores. Os professores se veem diante 

de uma grande variedade de diferenças que precisam ser levadas em consideração na hora de 

avaliar. 

Frente as questões voltadas para a avaliação na educação especial, muitas dúvidas 

emergem sobre como prosseguir para proporcionar uma ação construtiva na educação do aluno 

que possui necessidades especiais. Será que uma avaliação diagnóstica é suficiente para 

determinar os objetivos a serem alcançados? Até que ponto uma avaliação formativa contribui 

na educação desses alunos? A avaliação somativa está contribuindo de que maneira? Muitas 

questões podem ser levantadas diante desse assunto. De acordo com Oliveira e Campos (2005, 

p. 55)  

 

o habitual processo de avaliação diagnóstica não tem sido suficiente para estabelecer 

qual a forma de ensino mais adequada para atender essa clientela e como avaliar o seu 

potencial de aprendizagem. Os erros no procedimento diagnóstico, a inexistência de 



69 
 

avaliação e acompanhamentos adequados vêm perpetuando uma série de equívocos 

quanto ao processo de ensino e aprendizagem desses alunos. 

 

Essa argumentação vale para todos os alunos em sala de aula e os alunos com 

necessidades educacionais especiais tendem a evidenciar isso com muito mais força. A 

educação especial necessita de uma avaliação que vá além do acompanhamento do aluno em 

sala de aula pelo professor. Uma avaliação diagnóstica contribui para identificar as 

potencialidades e fragilidades do aluno e uma avaliação que acompanhe todo o percurso 

educacional desse aluno se mostra de extrema necessidade, não só pelo Atendimento 

Educacional Especializado (AEE)15. A avalição deve ser de maneira diferenciada, mas 

considera que por vezes não se concretiza dessa forma, a avaliação deve ser pensada “no sentido 

de acompanhar o desenvolvimento do aluno” (TARTUCI et al, 2014, p. 85). 

Em se tratando dos alunos especiais a tarefa do professor continua sendo a mesma, a 

questão é que ele deve trabalhar utilizando formas diferentes e reconhecendo as capacidades do 

seu aluno, para Bolsanello (2005, p. 16)  

 

o aluno  que  estamos  avaliando  pode  ter  características  da aprendizagem diferentes 

das quais o professor está acostumado a lidar, o que vai lhe requerer atenção especial, 

mas isso não significa  que  a  sua  estrutura  mental  e  a  qualidade  de  sua  

aprendizagem sejam necessariamente deficitárias em relação aos outros alunos, 

significa, sim, que temos que definir critérios claros e específicos para esta avaliação 

e não que tenhamos que praticá-la de maneira paternalista. 

 

Quando o professor tem um aluno surdo, se depara com muitas dúvidas e cabe a ele 

buscar solucioná-las, pois como sugere Bertoli (2012, p. 2), “a principal dificuldade, além da 

comunicação com surdos, é adaptar a linguagem matemática”.  Portanto, os professores devem 

sair do tradicional quadro e giz e partir para outras formas de trabalhar matemática e, também, 

saber como avaliar o aprendizado do seu aluno levando em conta todas suas particularidades. 

Tendo os eixos de uma pedagogia visual na educação dos surdos como meio principal 

para aquisição de conhecimento intelectual, social, político e econômico, defendemos a ideia 

de uma educação matemática que se apoie no conhecimento sobre a surdez, conhecimento sobre 

metodologias diferenciadas, conhecimento da Libras e acrescentamos nesse caso uma avaliação 

que contemple as necessidades especiais. Assim, salientamos que metodologias como uso de 

softwares educacionais, materiais concretos e jogos matemáticos, por terem um apelo visual 

                                                           
15 O Atendimento Educacional Especializado, segundo a Política Nacional de Educação na perspectiva da 

Educação Inclusiva, documento elaborado pelo Ministério da Educação em 2007, tem como função a identificação, 

elaboração e organização de recursos pedagógicos e de acessibilidade a fim de eliminar as barreiras que impedem 

a participação plena dos alunos nas escolas, levando em conta suas características particulares. 
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podem contribuir para a educação dos sujeitos surdos (BERTOLI, 2012); (LACERDA, 2014); 

(CORRÊA e SOUZA, 2017). 

É a partir dessa ideia que consideramos importante uma avaliação que leve em conta 

todas as características diferentes dos alunos, principalmente dos alunos surdos que são os 

protagonistas desse estudo. Nesse contexto, uma avaliação faz com que o professor fique atento 

a várias coisas no meio escolar, sobre isso Bolsanello (2005, p. 17) diz que o professor precisa 

estar constantemente atento para identificar: 

 

 Que conhecimento o aluno já dispõe (relacionados com o tema de cada unidade 

de conteúdo) e que necessidades especiais apresenta. 

 Que o professor, baseando-se em sua experiência cotidiana, crie formas 

alternativas de ensinar, que respondam às necessidades identificadas, sem sair de sua 

rotina com o grupo. 

 Que o professor se utilize continuamente da avaliação para identificar o que 

precisa ser ajustado no processo de ensinar. 

 

Imersos nessa problemática da avaliação, a avaliação para alunos surdos poderia pautar-

se nos aspectos visuais da surdez. A capacidade visual apresentada pelos surdos, assim como 

no seu dia a dia ou em metodologias diferenciadas para o ensino dessas pessoas, também deve 

estar latente no pensamento do professor na hora de avaliar. Quando se discute os motivos para 

se fazer uma avaliação diferenciada, concordamos com a fala de Silva e Kanashiro (2015, p. 

692) ao relatar que 

 

avaliações na modalidade escrita, na língua portuguesa, geram dados insuficientes ou 

interpretações equivocadas para os alunos surdos. Um método de avaliação padrão, 

aplicado em uma sala de aula composta majoritariamente por alunos ouvintes, gera 

frustações aos alunos surdos, pois nem todos eles conseguem ler e compreender o 

contexto de determinados textos. A grande maioria dos surdos lê palavras isoladas, 

sem conectivos, tais como artigos, preposições, adjuntos. Por isso, há a necessidade 

de um intérprete de Libras educacional, profissional que é o canal de mediação entre 

o professor e o aluno surdo 
 

Pensar na estrutura da sala de aula, na maneira em que o professor conduz sua aula e o 

conteúdo, na aproximação do interprete de Libras, no vínculo com o aluno, nas provas e 

atividades é de grande valia para o professor que deve ter a atividade avaliativa não de maneira 

passiva e mecânica, mas de maneira ativa que o aluno é peça chave no processo. 

Corroboramos com a ideia de Mahl e Ribas (2013) ao tratar a avaliação dos sujeitos 

surdos uma tarefa não tão fácil, mas que não é impossível desde que o professor tenha em mente 

as particularidades do seu aluno surdo e trate-o como igual aos outros alunos ouvintes, 



71 
 

cognitivamente, respeitando suas especificidades e estimulando-o como sujeito ativo na 

sociedade. 

O professor pode estabelecer os objetivos pensando que a qualquer momento deverá 

rever seus conceitos e pensar numa forma nova para aplicar um conceito, ministrar uma aula, 

avaliar um aluno. Conhecer o aluno surdo, as características da surdez, a Libras, metodologias 

diferenciadas são de fundamental importância para o bom desempenho das aulas de matemática 

para alunos surdos. 

A avaliação pode ser um instrumento poderoso para permitir que os alunos sejam 

sujeitos ativos em seu processo de aprendizagem quando se pede que produzam algo sobre 

determinado projeto de estudos. Assim, o professor poderia ter parâmetros para avaliar o 

desenvolvimento de cada aluno em sua sala de aula. Dessa forma, implica que o professor 

reconheça a capacidade de cada discente. Portanto, uma avaliação padronizada que leve em 

conta apenas o acúmulo de notas, feita no final de um processo, esboçando apenas uma parcela 

do que realmente o aluno aprendeu e não valorizando suas especificidades e habilidades, não 

faz sentido quando se trabalha com alunos surdos ou especiais de forma geral. 
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“É necessário fazer outras perguntas, ir atrás das indagações que produzem o 

novo saber, observar com outros olhares através da história pessoal e coletiva, 

evitando a empáfia daqueles e daquelas que supõem já estar de posse do 

conhecimento e da certeza. ” 
Mario Sergio Cortella 

  

https://www.pensador.com/autor/mario_sergio_cortella/
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO: COMPREENDENDO OS ELEMENTOS 

DA PESQUISA 

 

 

Neste capítulo, tratamos da análise e interpretação dos dados obtidos por meio das 

entrevistas realizadas com professores de matemática de alunos surdos da rede estadual de 

ensino regular. Trazemos o perfil dos professores participantes, bem como as conexões 

encontradas nas relações entre os professores, alunos e a disciplina de matemática. A partir 

disso, destacamos a visão dos docentes sobre a temática da avaliação voltada para uma 

perspectiva inclusiva do aluno surdo. Finalizamos com o desdobramento em duas categorias 

principais que são referentes aos aspectos sociais e os aspectos pedagógicos da educação dos 

surdos. 

 

 

4.1 O PERFIL DOS PROFESSORES 

 

 

A interpretação dos dados foi realizada a partir de uma análise feita considerando as 

respostas dos professores de matemática de alunos surdos. As entrevistas foram realizadas com 

cinco professores de matemática da rede estadual de ensino da cidade de Goiânia – Goiás em 

três escolas. A escolha dos professores participantes da pesquisa teve como quesito principal 

ser professor regente em sala de aula que possui aluno com surdez e contou com o apoio e aceite 

dos mesmos em estar contribuindo com esta investigação. 

Nesse sentido, com a contribuição da Subsecretaria Metropolitana de Educação em 

Goiânia – GO, obtemos conhecimento a respeito das escolas que possuem alunos surdos 

regularmente matriculados, visto que seus respectivos professores de matemática eram de 

interesse da nossa investigação. Dessa forma, entramos em contato com as escolas que possuem 

alunos com surdez e posteriormente com os professores desses alunos. 

 Conforme relata Fernandes e Viana (2009, p. 307)  

 

Os professores, por estarem em contato direto com os alunos em sala de aula, são os 

profissionais da educação mais indicados para fazer uma avaliação diagnóstica. 

Podem observar – formal e informalmente – as atividades e comportamentos 

revelados no cotidiano, e ainda sinalizar capacidades gerais e específicas.  
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Em vista disso, consideramos apenas os professores regentes com a intenção de refletir 

sobre nossos objetivos, dar voz a estes profissionais e contribuir para melhorar a qualidade do 

seu trabalho, proporcionando uma situação em que eles possam participar de forma mais ativa 

nesse processo. Todavia, reconhecemos o valor e a importância dos demais profissionais que 

estão envolvidos na temática referente a educação dos alunos com surdez. 

O perfil dos docentes entrevistados varia de professores jovens e com pouca experiência 

no exercício da função para alunos com alguma deficiência à professores com uma maior 

experiência em lidar com educação desses mesmos alunos. Dos cinco professores entrevistados, 

todos possuem formação em licenciatura em matemática, três deles possuem pós-graduação, 

mas nenhuma pós em educação inclusiva. Apenas um professor possui pós-graduação em 

educação matemática especificamente. Os outros dois professores não possuem nenhuma pós-

graduação.   

 

 

4.2 AVALIAÇÃO: COMPREENDENDO A RELAÇÃO ENTRE PROFESSOR, 

ALUNO E DISCIPLINA NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

 

Iniciamos nossa conversa buscando compreender a relação existente entre o professor, 

o aluno e a disciplina considerando a importância dessa relação para a educação do aluno surdo 

e seu desenvolvimento humano, social e intelectual, posto que “a escola possui função essencial 

na vida dos alunos, ela tem um importante papel que proporciona desenvolvimento cultural, 

social, intelectual e físico dos escolares” (SILVA NETO et al., 2018, p. 87). 

Sobre o perfil do aluno surdo em sala de aula, na visão do professor de matemática 

foram levantadas duas questões primordiais, uma que faz referência ao seu comportamento 

social e outra sobre seu comportamento educacional. Em outras palavras, é discutido pelos 

professores a questão da socialização e da educação em si. A respeito da socialização está 

presente em frases como: 

 

 Professor 1: o meu aluno surdo em sala, como eu estava te falando, ele 

está ali só para socializar mesmo, participação da aula é zero por cento 

na minha aula [...] a verdade ele realmente está ali para socializar, 

resumindo. 

Professor 3: A aluna é quieta, interage pouco, sem dúvida, eu já tive 

outros alunos surdos que eram mais participativos, ela é mais quieta, 

interage pouco com a turma também. E ela não é tão frequente também, 
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falta muito as aulas. Aí já tem uma dificuldade extra, por conta dessa 

necessidade especial. Aí perde a sequência do conteúdo e é muito 

complicado. 

Professor 4: essa é a parte pra mim, não vou falar 100%, mas 90% do 

quebra gelo do surdo-mudo com a interação com os colegas em sala de 

aula. Isso de forma geral, essa socialização ela é extremamente 

necessária para quebrar as barreiras, até as vezes o aluno pode ter uma 

facilidade maior de compreensão de um determinado assunto, não estou 

falando só de matemática não, mas se ele não tiver essa socialização 

para quebrar esse gelo ele não vai conseguir. Ele pode até ter capacidade 

para entender, mas eu acho que sem essa interação, sem essa 

socialização ele não vai conseguir. 

 

O primeiro professor destaca que a presença do aluno em sala de aula se mostra apenas 

para a socialização com os outros colegas, sem participação e muito envolvimento em 

atividades escolares. Já o Professor 4 destaca a socialização como um ponto chave para o 

desenvolvimento do surdo na escola. Corroboramos com Quadros (2003, p. 99) quando diz que 

“a base de todo processo educacional é consolidada através das interações sociais”, no entanto 

percebemos por meio da fala desses professores que o Professor 4 percebe essa importância no 

cotidiano da educação do surdo, enquanto que o primeiro apenas aponta o fato de seu aluno 

estar ali somente socializando.  

É possível notar uma diferença de significado do socializar da fala do Professor 1 para 

o socializar do Professor 4. Em nossa perspectiva há algo errado com a socialização apresentada 

pelo Professor 1, visto que o aluno parece se sentir excluído da aula, por isso não participa.  

Nesse sentido, podemos considerar que a socialização desses alunos se justifica uma vez 

que “quando os alunos com diversos níveis de deficiências estão numa sala inclusiva, eles 

podem aprender mais e melhor, assim como aos demais é dada a oportunidade de aprendizado, 

compreensão, respeito e convivência com as diferenças” (SILVA NETO et al. 2018, p. 88). 

Sendo assim, a fala do Professor 4 leva em consideração a capacidade de aprender do surdo 

sendo potencializada pela interação com os colegas. Analisando essas duas situações 

observamos que o primeiro professor estabelece o comportamento do aluno como neutro e sem 

muita coisa que pode ser feita, enquanto que o outro docente percebe o potencial e a necessidade 

desse comportamento para o desenvolvimento do aluno. 

O Professor 3 traz a questão da socialização do aluno surdo de forma implícita. Ao 

mencionar que a aluna é quieta e interage pouco tanto com ele quanto com a turma, notamos 

que há um problema de socialização desse aluno na escola. Outro fator que comprova esse 

posicionamento a respeito das interações sociais desse aluno é o fato de o professor destacar 
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que é um discente que falta muito as aulas. Com isso, provavelmente o aluno não é estimulado 

a frequentar a escola ou estimulado a se desenvolver socialmente e intelectualmente.  

Nesse sentido, o processo avaliativo poderia contribuir de maneira a estimular a aluna a 

se envolver mais. Como sugere Pérez Gómez (2015, p. 138/9) o caráter tutorial da avaliação 

que pode ser traduzido em comentários reflexivos do professor e dos colegas faz sobre o 

trabalho do aprendiz. Segundo esse autor, um “feedback construtivo é fundamental para o 

progresso da aprendizagem relevante e para a autorregulação por parte dos alunos de seus 

próprios processos de aprendizagem”. O comentário argumentado do docente, atento à 

evolução e ao progresso do aluno, deve permitir gradualmente a autoavaliação do próprio 

aprendiz. Por meio do feedback, os professores proporcionam critérios de aprendizagem e 

oportunidades de reflexão aos aprendizes, não de maneira teórica e abstrata, mas focada e 

aplicada aos modos e estilos de aprender e fazer dos alunos. A avaliação dos professores e 

companheiros ajuda o aluno se: 

- os critérios da avaliação são públicos e explícitos; 

- o feedback é fornecido regularmente; e 

- oferece a oportunidade de refletir sobre a compreensão e atuação dos aprendizes e 

sobre as barreiras e obstáculos que impedem melhores desenvolvimentos.  

Como afirma Quadros (2003, p. 99) “o processo educacional ocorre mediante interação 

linguística e deve ocorrer, portanto, na língua de sinais brasileira”. Nesse sentido, partindo das 

informações de que o aluno surdo não participa da aula, interage pouco e falta com frequência, 

percebemos que pode haver algum bloqueio por parte desse aluno que pode estar relacionado 

ao fato de não conseguir estabelecer uma comunicação com o professor. 

A outra questão levantada pelos professores de matemática é referente a própria 

educação dos surdos, ou melhor dizendo, na defasagem encontrada na educação desses alunos. 

Como vemos na fala dos entrevistados, há um problema relacionado a aprendizagem dos alunos 

surdos que é visivelmente notado. 

 

Professor 2: Ele [o aluno] tá chegando e eu mesma, as vezes fico 

encabulada e com vergonha de que aquele aluno passou para o ano 

seguinte. Antigamente, a dez ou vinte anos atrás, o aluno era outro 

perfil. As vezes porque ele era surdo, mas ele dava show no outro, e 

com isso de não estar sabendo nem as operações básicas está pior. Só 

que a gente também, não só o surdo também, as vezes a gente tem o 

surdo que tem outros tipos de problemas, tem um aqui, no segundo ano 

que ele está agora, ele não sabe nem fazer o mais e o menos e a 

multiplicação. Aí já tem outros lá na sala dele que já da conta e já faz 

coisas bem, assim, então assim é diferente. 
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Professor 5: De um modo geral, o aluno que eu tenho surdo tem uma 

deficiência, deficiência não, uma dificuldade de aprendizagem. Por que 

antes não tinha professor de apoio, então a maioria que estão ai no 

oitavo ou nono ano, nas fases finais do ensino fundamental e do ensino 

médio, eles tem uma dificuldade muito grande de aprender o conteúdo 

que você está ensinando. Não porque não tem um interprete na sala, por 

questão de eles não terem uma base formada anteriormente, então isso 

traz para eles uma dificuldade muito grande. 

 

A educação dos alunos surdos é posta em cheque por esses dois professores ao 

destacarem o comportamento em detrimento da defasagem do educando em sala de aula. Essa 

questão é recorrente, muitos professores de matemática falam de alunos com defasagem de 

aprendizagem, ou seja, que não aprenderam conteúdos em anos anteriores. A diferença aqui é 

que se trata de alunos surdos. Nestes casos, estamos trabalhando com uma aprendizagem 

defasada e fracasso escolar. Nas palavras de Strobel (2006, p. 246) “apesar dos nossos esforços 

em educar os sujeitos surdos durante muitos séculos de atendimento e reabilitação de fala, 

ocorreu um desequilíbrio, gerado pela não escolarização efetiva dos mesmos”. O ponto tocado 

por estes professores se mostra importante para emergir a realidade da educação do surdo na 

contemporaneidade. 

O Professor 2 nos coloca frente à um problema que afeta todo o ambiente escolar. A 

frase inicial de sua fala “as vezes fico encabulada e com vergonha de que aquele aluno passou 

para o ano seguinte” traz uma reflexão acerca das competências e habilidades que o aluno surdo 

apresenta no decorrer de sua vida acadêmica, assim como qualquer outro aluno. Esse docente 

faz surgir uma reflexão a respeito da aprovação ou reprovação dos alunos. De acordo com 

Strobel (2006, p. 247)  

 

A realidade brasileira é uma coisa deprimente, pois sabemos que a proposta 

governamental é colocar o sujeito surdo na sala de aula com professores sem 

capacitação para trabalhar com surdos. Vemos muitos sujeitos surdos concluírem o 

Ensino Médio sem saber escrever sequer um bilhete.  

 

A fala da autora mencionada acima trata das dificuldades que os professores possuem 

em lidar com alunos surdos sem preparo, no entanto, a avaliação pode auxiliar o professor a 

criar ambientes de aprendizagem, por exemplo, em que os alunos trabalhem juntos e dessa 

maneira eles poderiam se auxiliar mutuamente. Nesse processo o professor poderia colaborar 

com a interação entre os alunos da sala de aula O que esse professor mostra é uma indignação 

quanto a situação de aprendizagem que o aluno surdo fica exposto ao ir sendo aprovado sem o 

mínimo de conhecimento necessário. Em seu discurso, acreditamos que o docente se sente 
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incapaz de acreditar que o seu aluno estava preparado para seguir aos próximos níveis o que é 

reforçado pela comparação feita em seguida com o perfil dos alunos de um certo tempo atrás.  

Neste caso, não nos apropriamos da defesa de aprovação ou reprovação como 

mecanismo de aperfeiçoamento da qualidade do ensino ou motivação para melhorar a 

capacidade do aluno em estudar e se dedicar, apenas fazemos uma constatação sobre a fala do 

entrevistado, pois concordamos com Luckesi (2011, p. 75) quando diz que “deve-se observar 

que a orientação, no geral, não é para que o educando estude a fim de aprender melhor, mas 

para que estude ‘tendo em vista a melhoria da nota’”. Portanto, a verificação seguida de 

atribuição de nota ou conceito resulta, na maioria das vezes, em melhorar a nota, em vez de 

melhorar a qualidade da aprendizagem. 

Tanto o Professor 2 quanto o Professor 5 apresentam justificativas parecidas para o que 

podemos chamar de fracasso escolar do aluno surdo em matemática, além disso, o fato de a 

maioria das vezes o universo da criança surda ser rodeado por adultos ouvintes o 

desenvolvimento de atividades que possibilitem a apropriação de conceitos matemáticos é 

dificultado pela maneira que a comunicação entre as partes é estabelecida. Nesse contexto, 

como mencionado por Nogueira, Borges e Frizzarini (2013) o desenvolvimento do raciocínio 

matemáticos e não houver uma atenção especial, ficará debilitado, pois as crianças surdas 

costumam chegar na escola com conhecimento prévio matemático inferior ao de crianças 

ouvintes. 

De acordo com Lacerda (2006, p. 176) “ao final de anos de escolarização, a criança 

recebe o certificado escolar sem que tenha sido minimamente preparada para alcançar os 

conhecimentos que ela teria potencial para alcançar”, este fato ainda repercute na educação de 

alunos surdos. A fala dos professores 2 e 5 justificam essa informação e justificam um dos 

motivos do fracasso escolar desses alunos ao considerarem que são discentes que estão na 

escola sem um conhecimento básico, ou seja, estão na escola sem um mínimo de instrução que 

lhes permitam seguir ao próximo nível. E mesmo assim, estão sendo passados ano após ano, o 

que gera um efeito dominó na educação dessas pessoas. 

A respeito da relação dos professores de matemática com os alunos surdos, foi possível 

notar que há barreiras que impedem que essa relação seja mais estreita. Vários pontos são 

destacados nas falas dos professores como comunicação, presença do interprete, currículo, 

estrutura escolar e formação dos professores. 

Vamos partir do assunto referente a formação dos professores para relacionar aos outros 

problemas enfrentados pelos docentes. No que concerne a esta situação, destacamos o seguinte. 
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Professor 3: Claro, se eu tivesse amparo eu me comunicaria melhor 

com ela, então isso já facilitaria muito. Eu tento ajudá-la, as vezes ela 

tem alguma dúvida, ela tem uma interprete, eu tento ajudar, mas fica 

muito limitado. 

Professor 5: a relação ela é assim, por ele ter essa característica especial 

de surdez, não acaba tendo uma relação igual aos outros alunos. Nós 

temos nossa formação, porém, não temos aquela qualificação na área 

de Libras, então pra você comunicar com um aluno que é surdo e mudo 

acaba sendo meio complexo. 
 

A qualificação de profissionais da educação para lidar com alunos surdos está amparada 

por lei como já mencionado no primeiro capítulo desta investigação. O que percebemos diante 

do exposto por esses dois professores é que a qualificação dos professores ainda é falha. Eles 

não se sentem preparados o suficiente para trabalhar com alunos surdos. Tal fator acaba gerando 

insegurança no profissional e o impede de exercer seu trabalho com qualidade. Nesse sentido, 

ainda se torna combustível para outros problemas enfrentados na educação dos surdos. 

Referente à essa questão de qualificação profissional, uma consequência vinda dessa 

situação é sobre a barreira de comunicação dos alunos surdos. O fato de o professor encarar 

como “complexo” se comunicar com o surdo mostra a dificuldade de manter uma relação mais 

próxima com esse educando. Nesse contexto, ainda destacamos as seguintes falas. 

 

Professor 3: Eu acho que, o que acentua essa dificuldade dela é a falta 

de comunicação entre o professor e ela, eu acho que a comunicação é 

uma barreira muito grande. 

Professor 5: uma barreira muito grande, uma discrepância muito 

grande entre o professor e o aluno que é surdo [...] mesmo que você 

queira fazer aquele contato igualitário com todos os alunos ele acaba 

tendo essa barreira e dificuldades para comunicar com ele. 
 

O uso da língua de sinais pelos professores regentes na educação dos surdos se mostra 

bastante falho ainda. Os professores, como evidenciado pelas falas, sabem da importância, mas 

não fazem uso da língua e acabam deixando esse trabalho para o interprete. A comunicação 

ocorre de maneira aleatória, sem uso de uma língua apropriada. Chega a parecer que ocorre o 

uso de Comunicação Total ou talvez um português sinalizado. Defendemos a utilização de uma 

comunicação adequada com os surdos, pois, segundo Galuch, Silva e Bolsanello (2011, p. 6), 

“diante das privações linguísticas, o surdo encontra-se em desvantagem quanto à organização 

de suas ideias, reduzindo qualitativamente suas experiências, desde as mais elementares até 

aquelas capazes de levá-lo à formação de conceitos”. A falta de comunicação resultante da não 
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apropriação da língua pelos surdos, traz transtornos que podem prejudicar o indivíduo por toda 

a vida. 

Entendemos que, apesar das dificuldades e da falta de preparo, os professores se sentem 

pouco profissionais e até pensam em melhorar as condições de educador, mas ainda não 

encontraram uma forma de fazer isso. Uma maneira poderia ser a escola oferecer essa formação 

aos professores interessados. Isso poderia valer como formação continuada, não raro a 

universidade oferece cursos de extensão de línguas e dentre elas está a Libras, mas sem 

preenchimento de vagas por professores da escola. Como o professor não consegue ter uma 

comunicação saudável com o aluno, acaba caindo em outra prática que também ainda ocorre 

nas aulas que é transferir as tarefas de professor para o interprete. Ressaltamos estas falas: 

 

Professor 1: o que eu vejo assim, que acontece muito aqui na escola, o 

aluno tá sentado lá, com o interprete dele e fica parecendo assim, que a 

minha grade é essa e a grade da turma é outra 

Professor 2: É! Acho que também assim, a sala é muito cheia, o tempo 

que você tem aqui pra tá ali dedicado às vezes é pouquíssimo, então 

como ele sempre tá ali com o interprete as vezes ele vai mais primeiro 

com o interprete. 

Professor 5: põe ele lá, põe o interprete, mas na verdade você tá dando 

aula não é pra ela, você tá dando aula pro interprete, você mesmo, 

aquele contato você não tem.  

 

Nesse caso, a falta de preparo e consequentemente dificuldade em se comunicar com o 

aluno surdo, traz consequências como o pensamento de que a aula é para o interprete e não para 

o aluno. Sendo assim, o professor caí na armadilha de deixar tudo por conta do interprete e se 

abster das atividades de docente, fato este que ainda ocorre no meio educacional.  

Outro fator importante a ser destacado é quando o Professor 2 menciona a estrutura que 

as salas de aula se encontram, ou seja, uma sala de aula muito cheia impede o profissional de 

estar amparando todos os alunos visto que o tempo de cada aula é muito pouco. Quando nesta 

mesma sala de aula existe a presença de um aluno com necessidades especiais, essa tarefa do 

docente fica ainda mais difícil e complicada, levando-o a deixar as atividades por conta do 

profissional de apoio, em nosso caso, do interprete. Não estamos defendendo essa postura, 

acreditamos que o professor poderia trabalhar junto com o intérprete para pensar as aulas que 

irá trabalhar com todos os alunos e o intérprete poderia atuar como mais um professor 

auxiliando, alunos e professor, a melhor se comunicarem. 

Nesse contexto, uma outra questão que devemos refletir é sobre a situação mencionada 

pelo Professor 1 quando diz que as grades curriculares parecem ser diferentes para os alunos 
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surdos em relação aos alunos ouvintes. Esse fato indica que o interprete pode estar fazendo 

outras atividades que não possuem relação com a aula em questão. Também indica despreparo 

por parte dos dois profissionais, do professor por permitir que isso aconteça em sua aula, 

evidenciando uma não preocupação com o desenvolvimento dos alunos e, do interprete que está 

impedindo o desenvolvimento intelectual desse aluno e fazendo mau uso de sua profissão. 

Essa situação poderia ser solucionada com uma aproximação entre os profissionais 

visando um planejamento que envolvesse todos os alunos. Poderia se iniciar pontualmente e ir 

aumentando a frequência dessa colaboração. Um “termômetro” para medir como está o 

desenvolvimento dos alunos e o que é preciso melhorar seria a avaliação, utilizada durante todo 

o processo para a melhoria do ensino e aprendizagem 

No que diz respeito a relação do aluno com a disciplina, apesar de a matemática 

apresentar uma linguagem bastante simbólica, não existem muitos sinais em Libras voltados 

para a disciplina e os interpretes precisam compreender o conceito para poderem fazer a 

tradução de forma compreensível para o surdo. Quando isso não acontece e há uma barreira na 

comunicação, a aprendizagem pode se tornar falha. Quanto a isso, ressaltamos estas falas: 

 

Professor 2: Ah! Eu falo assim, essa relação comigo, eu sinto assim, 

ele não gosta de matemática então ele não gosta de mim. Ele transfere 

isso para mim. Infelizmente são poucos que não ligam isso e aí como 

ele não gosta ele já tem aquela barreira. Aí ele segura assim, acho que 

não vou aprender, é difícil. Então eu noto isso, infelizmente 

Professor 1: Tem aquela situação de, tipo assim, não faz nem questão 

porque ele sabe que vai ser aprovado, então ele tem ciência de que vai 

ser aprovado, porque que eu vou me preocupar com os conteúdos se eu 

sei que vou ser aprovado. 

Professor 3: Percebi que ela tem dificuldade em física também, eu 

apliquei uma avaliação na sala dela e percebi que ela tem uma 

dificuldade com exatas. 

Professor 4: Nessa forma ela saiu acima da média na sala, a nota dela 

foi acima da média. Vamos supor, a média da sala foi 6.5, a média dela 

foi acima de 7. Eu não sei outro aluno com maior dificuldade ou menor, 

eu não sei como se sairia. [...] Cada um vai ter um processo, cada pessoa 

que vier para cá vai ter um processo, pode ser que seja bem mais 

desenvolvido intelectualmente ou menos. 

Professor 5: Como nossa relação é pouca, você percebe pouca coisa, 

primeiro ele tem dificuldade de aprendizagem, [...] então assim, isso faz 

com que ele como qualquer outro aluno não gosta de matemática, 

quanto maior a dificuldade mais distante o aluno fica do conteúdo. 
 

Duas situações são percebidas diante dessas falas, uma que faz referência ao ensino e 

outra sobre aprendizagem, mas que não deixam de ser intrinsecamente ligadas. O aluno surdo, 
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a não ser que seja diagnosticado com alguma outra deficiência de ordem intelectual, não possui 

atraso ou dificuldade de aprendizagem em relação aos outros alunos. São diversos fatores que 

estão relacionados à sua vida acadêmica que o impedem, por vezes, de ter o desenvolvimento 

necessário, salientamos que isso ocorre, também, com qualquer outro tipo de aluno quando não 

é estimulado a educação. 

As aulas de matemática para alunos surdos, como mencionado anteriormente nesta 

pesquisa, necessitam que os professores busquem meios de facilitar e proporcionar um melhor 

ensino e consequentemente possibilitar uma melhor aprendizagem. As opiniões apresentadas 

pelos professores sobre a relação do aluno com a disciplina indicam que há uma certa resistência 

pelo aluno em aprender matemática na maioria dos casos.  

Salvaguarda o caso do Professor 4 em que a aluna surda demonstra um desempenho 

melhor na disciplina de matemática. Nesse caso, identificamos uma aproximação muito 

satisfatória entre o professor e a aluna e um reconhecimento por parte do professor das 

habilidades de cada um, isto é, o professor compreende as necessidades dessa aluna e busca de 

diversas formas encontrar possibilidades de apresentar e garantir que o conteúdo foi assimilado. 

Nos demais casos, aparentemente as aulas seguem uma metodologia de cunho 

tradicionalista, isso parece refletir na aprendizagem dos alunos e na percepção que os 

professores possuem desses sujeitos. É possível notar que está ocorrendo nesses ambientes 

educacionais uma falha no ensino da matemática para esses alunos, aonde não são 

proporcionadas condições ideais na aula para que o aluno possa atingir suas potencialidades na 

disciplina. Frases como “não gosta de mim então não gosta de matemática”, “dificuldade em 

exatas”, “dificuldade de aprendizagem” e “não gosta de matemática” são pontos a ser 

destacados devido à complexidade em que se encontram. Nesse contexto, claramente, não 

percebemos um esforço para motivá-lo a aprender matemática.  

Todo esse cenário nos instiga a refletir sobre como está ocorrendo as aulas de 

matemática dos alunos com surdez. Uma reflexão sobre esta situação nos leva a investigar o 

que está nos bastidores dessa escola para que venha a permitir que os alunos se desenvolvam, 

que os professores cumpram sua função de educadores e a escola seu papel socializador e 

educativo. 

Muitos pontos, diante dessas circunstâncias, mereceram destaque, pois facilitam nossa 

compreensão e possibilitam uma visão mais clara das barreiras encontradas nessa primeira parte 

da investigação. Conflitos emergem quando se discute a inclusão de alunos com surdez no 

ambiente escolar, desde problemas de ordem social aos problemas de ordem educacional 

propriamente ditos. Nesse contexto, como mostrado, sabemos que esses conflitos são situações 
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desencadeadoras, em que diversos fatores podem contribuir tanto para o sucesso quanto para o 

fracasso do processo de ensino e aprendizagem. 

Nesse momento, refletimos sobre a necessidade do uso e difusão da Libras, sendo o 

meio principal para que o aluno surdo obtenha sucesso na educação. O uso de uma linguagem 

apropriada facilita o processo de assimilação dos conteúdos e garante ao surdo condições de 

um desenvolvimento intelectual e social. A partir de uma comunicação adequada, os 

professores passam a ter condições de ministrar uma aula que inclui todos os alunos. A 

disciplina organizada de maneira que contemple os aspectos visuais dos alunos surdos pode 

proporcionar uma aula atraente e motivadora ao aluno surdo. A difusão e uso da Libras em sala 

de aula pode contribuir para um ambiente educacional cômodo e acolhedor permitindo ao 

discente explorar suas habilidades e potencialidades na disciplina. 

Portanto, a relação existente entre professor, aluno e disciplina, se ergue sobre os pilares 

da comunicação. A comunicação e as diferentes maneiras como ela ocorre se mostra uma das 

peças chave para que o ensino e a aprendizagem do aluno surdo em matemática possam 

acontecer de maneira que viabilize um cenário educacional mais inclusivo.  

 

 

4.3 AVALIAÇÃO: SOB O OLHAR DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

 

 

Entendemos que é necessário olhar uma pintura como um todo, mas sem desconsiderar 

os aspectos diferenciados que cada parte dela agrega para tornar algo tão bonito. Isso é o que 

fazemos numa perspectiva inclusiva, em que cada parte, cada pessoa, torna a sociedade tão 

interessante ao ressaltar e valorizar as diferenças. Segundo Silva Neto et al. (2018, p. 80) “a 

educação inclusiva traz consigo uma mudança dos valores da educação tradicional, o que 

implica desenvolver novas políticas e reestruturação da educação”. 

Na escola, em muitos momentos percebemos a necessidade de buscar conhecimento 

para solucionar diferentes situações. Uma das situações que lidamos constantemente no 

ambiente escolar é com a avaliação. A avaliação como parte integrante e essencial do sistema 

educacional é uma via de mão dupla, aonde passam problemas e soluções inúmeras vezes. 

Todos na escola se veem envolvidos na problemática da avaliação, esta por sua vez, percorre a 

estrutura, os professores, gestores, coordenadores e principalmente os alunos. Tudo isso tem 

um reflexo na sociedade.  
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Tratamos de mostrar, a partir da visão dos professores de matemática dos alunos surdos, 

um pouco da realidade e das condições que temos nas escolas. Trazemos a visão dos professores 

por considerarmos que estes são os principais agentes quando o assunto é avaliação escolar, 

visto que são eles que lidam diretamente com a atividade de avaliar os alunos. Entendemos que 

há outros tipos de avaliação e que todas possuem sua importância, mas para esta investigação, 

dar voz ao professor regente se mostra mais relevante devido ao contato mais próximo com as 

diferentes situações encontradas na escola. 

Iniciamos nossa conversa a respeito do tipo de avaliação adotada na escola. Notamos, a 

partir disso, um desgosto por parte dos professores sobre essa questão e uma visão condicionada 

e até mesmo estereotipada da avaliação, ou seja, possuem uma visão ingênua que limita as 

potencialidades da avaliação. 

 

Professor 2: avaliação mesmo você está falando ali, a prova que é dada 

para ele.  

Professor 1: me falaram que a prova era só a matemática básica.  

 

Nessas falas percebemos uma visão de avaliação condicionada a prova dada aos alunos, 

o que é comum na sociedade e no ambiente escolar. Nessas condições, como já mencionado 

nessa investigação, o professor deixa de levar em consideração inúmeras competências dos 

alunos na hora de avaliar. Resumir a avaliação às provas realizadas no final de um bimestre ou 

outro período letivo indica uma valorização maior da avaliação somativa, que entendemos não 

ser suficiente para uma melhor qualidade do ensino e aprendizagem. 

Ao falarmos sobre o modelo de avaliação adotado na escola, apesar da visão 

condicionada que os professores apresentam, encontramos em suas falas situações interessantes 

no que diz respeito a essa questão. Destacamos os seguintes comentários. 

 

Professor 1: O que passaram para mim é que quem ia fazer a prova 

deles são os interpretes. Tanto que no sétimo ano ele até me mostrou, a 

prova dele ia ser só de adição. 

Professor 2: Falam para gente que tem que ser igual e outros falam 

assim que não tem que ser igual. Não tem essa adaptação, lógico que 

tem essa consideração. Assim, você tem que entender que o tempo dele 

tem que ser diferente, as vezes vai levar um tempo maior. Outra coisa 

que eu acho, que é o seguinte, você vai lá e deu a prova, se eu vou 

explicar e ler a prova, o interprete tem que ler junto e, eu acho que na 

hora dessa prova, o interprete tinha até que sair da sala.  Eu acho que 

tinha que ser assim, interpretou e explicou, pronto, deixa para ele. 

Professor 3: Pode ser melhorada, a partir do momento que a gente tem 

um preparo melhor. 
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Professor 5: Pesa primeiro, se eu for avaliar ela em todos os critérios 

que o sistema educacional exige é meio complexo, a maioria das vezes 

as atividades que ela faz ela não faz por si só, o professor que 

praticamente ajuda, na avaliação é a mesma coisa. Agora questão de 

participação da aula, se for avaliar por questão de disciplina, tudo bem, 

mas questão de fazer atividade, ir lá na frente e resolver exercícios no 

quadro, essas coisas, aí já não avalia. É aquela questão, você tem que 

avaliar dentro de um contexto diferenciado dos outros alunos, não tem 

como você pegar um aluno que é surdo-mudo e avaliar como você 

avalia um aluno normal. 
 

Ao falarem de avaliação os professores demonstram insegurança. Sobre o assunto, de 

acordo com estas falas, notamos cenários parecidos na realidade dos profissionais. Percebemos 

uma certa falta de preparo em lidar com a avaliação dos alunos surdos que é ocasionada por 

situações decorrentes do ambiente escolar inclusivo.  

Novamente, vemos a figura do interprete sendo mencionada pelos professores, 

obviamente não poderiam deixar de falar deste profissional visto que ele faz parte da rotina da 

sala de aula que possui aluno com surdez. Temos também a questão da adaptação da prova e 

sobre o que considerar na hora de avaliar esse aluno. De um modo geral, são as principais 

circunstâncias encontradas nos comentários dos docentes.  

A falta de preparo para lidar com certas situações em um ambiente educacional inclusivo 

parece algo comum entre os profissionais da educação. Concomitante, Silva Neto et al. (2018, 

p. 88) dizem que. 

um ponto importante que precisa ser destacado para incluir alunos com deficiência 

está na qualificação da equipe de profissionais escolares e dos recursos pedagógicos. 

Não podemos falar somente em inclusão escolar de forma passional, mas devemos 

fazer o debate segundo a visão de quem faz a escola, sejam professores, 

coordenadores, diretorias, porteiros, entre outros. Não basta que o aluno seja 

matriculado por força da lei em uma turma de ensino regular, pois é de fundamental 

importância uma equipe preparada para que a inclusão se efetive. 

 

O Professor 3 nos deixa isso claro ao fazer seu relato, no entanto, os demais professores 

também sentem dificuldade em lidar com os diferentes tipos de aluno. Os alunos surdos trazem 

a barreira da comunicação para a sala de aula e a falta de preparo dos docentes e, também dos 

demais profissionais envolvidos, reflete na hora de avaliar esses alunos e também na relação 

dos professores com os interpretes e com a escola. 

Nesse contexto, a relação entre os dois profissionais emerge mais uma vez. Há, portanto, 

duas posições no que se refere à esta relação, um olhar positivo e outro negativo. Dessa forma, 

percebemos que no momento de avaliar, os professores entendem a necessidade do interprete 
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na hora da prova, mas em outras circunstâncias da avaliação a figura do interprete é um 

inconveniente.  

Diante disso, nas palavras de Quadros (2004), o interprete no momento de uma prova 

deverá apenas fazer a tradução e interpretação do português escrito para a língua de sinais, para 

que não ocorra nenhuma situação que vislumbre a presença do interprete como privilégio ao 

surdo. Como dito pelo Professor 2 e o Professor 5, a presença do interprete quando se está 

aplicando uma prova influencia o comportamento do aluno surdo e automaticamente influencia 

o olhar do professor a respeito desse aluno.  

O aluno nessa perspectiva e por não ter algum tipo de deficiência intelectual poderia 

fazer sua prova sem a presença do interprete, salvaguardada alguma explicação extra que o 

discente venha a precisar no decorrer da prova. Caso não necessite, a tradução e interpretação 

do exame no início da aplicação seria suficiente para que o aluno prosseguisse sem problemas. 

Diante dos professores, notamos que essa situação agride o vínculo existente entre os 

dois profissionais. Os professores querem avaliar o aluno surdo, mas não conseguem fazer essa 

tarefa sem desvincular o aluno do interprete, ao que parece. O caso apresentado pelo Professor 

1 se mostra preocupante, uma vez que é possível perceber que o interprete, além de algumas 

vezes estar pegando para si as atividades do professor regente como explicado anteriormente, 

também pega as atividades que competem aos alunos fazerem, o que é inviável. Tal fato 

também é destacado pelo Professor 2 em outro momento da entrevista, o que mostra ser algo 

que possa estar acontecendo com frequência no ambiente escolar.  

Preocupa-nos nesse caso é que, ver os professores falarem desse fato nos mostra uma 

insatisfação com os serviços prestados pelos interpretes, além do mais, reflete nitidamente na 

hora de avaliar o aluno surdo. O professor nessas circunstâncias não consegue estabelecer 

critérios suficientes para saber o nível de habilidades e competências atingidas pelo surdo, visto 

que não foi ele quem realizou as atividades propostas. 

Sobre a adaptação da avaliação para os alunos surdos, identificamos que alguns 

professores consideram formas diferentes de adaptar. A partir da análise notamos uma confusão 

sobre o significado do termo “adaptar” por parte dos professores. Adaptar é ajustar uma coisa 

à outra, encaixar ou tornar adequado16.  

As falas dos Professores 2 e 5 indicam uma dificuldade de perceber que ocorre uma 

adaptação para o surdo na hora da prova. Uma das formas que essa adequação as necessidades 

                                                           
16 Michaelis Online – Dicionário de língua portuguesa. Disponível em < https://michaelis.uol.com.br/moderno-

portugues/busca/portugues-brasileiro/adaptar/>. Acesso em: 25/07/2018 

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/adaptar/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/adaptar/
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do aluno surdo aparecem no ambiente escolar é por meio da presença do interprete em sala de 

aula para fazer a tradução e interpretação das questões.  

A fala do Professor 2 nos parece até um pouco controversa, visto que inicialmente ele 

considera que não há adaptação nas provas, dado que o aluno surdo não apresenta nenhuma 

deficiência intelectual, mas em seguida diz que há a presença do interprete. Isso justifica nossa 

consideração sobre os professores apresentarem noção de adaptação incerta. Além disso, o 

professor ainda considera que o tempo para avaliação e a forma de avaliar o aluno são fatores 

que precisam ser levados em consideração na hora de avaliar. Essas pontuações indicam mais 

uma vez que há adaptações na hora de avaliar o aluno surdo. 

Nesse contexto, para clarear essa ideia, o Professor 5 discorre sobre o que avaliar no 

educando surdo exemplificando que é inviável avaliá-lo da mesma forma que avaliamos o aluno 

ouvinte, demonstrando o fato de haver as adequações necessárias por parte dos professores 

quando estão avaliando os alunos. Um ponto interessante que o docente inclui em sua fala indica 

dúvidas sobre o que estar avaliando no aluno.  

Em nossa perspectiva, o professor deixa transparecer que somente a prova não é 

suficiente para ser um critério de avaliação, o professor está ciente da necessidade de considerar 

todas as atividades do aluno surdo como participação em sala de aula, comportamento e 

assiduidade, mas entende suas dificuldades em fazer essa tarefa pois o aluno surdo não 

demonstra essas atitudes.  

Muitos fatores podem estar envolvidos nesse ponto destacado pelo professor. Por não 

ter uma relação próxima com seu aluno, como revelado por ele na entrevista, o discente pode 

não se sentir confortável e interessado em participar da aula. A barreira existente na 

comunicação entre os dois sujeitos se torna um fator que dificulta esse vínculo, se não há 

comunicação entre as partes o diálogo não acontece. Dessa forma, avaliar dentro de um contexto 

diferenciado, como apontado pelo professor, é uma tarefa que se mostra difícil por não contar 

com a presença de algumas condições indispensáveis para uma avaliação mais completa. 

Seguindo este caminho, a avaliação nas escolas possui alguns critérios, para 

exemplificar uma das formas de avaliação utilizadas nelas trazemos o seguinte relato. 

 

Professor 4: Preciso de um papel e uma caneta para explicar. Assim, a 

nota é bimestral, certo. Tem o que nós chamamos de ciclo 1, depois 

vem no mesmo bimestre o ciclo 2, como se fosse primeira prova e 

segunda prova. Depois vem o simulado, no final de tudo tem a 

recuperação. Peso 0,3, peso 0,2, o restante 0,5 corresponde ao professor, 

então eu dou nota 0,5 para todos os alunos. Prova, trabalho, tarefa, 

avaliação subjetiva, do jeito que eu quiser eu tenho que construir 5 
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pontos para os alunos. Os ciclos valem 3 pontos, o simulado 2 pontos, 

o ciclo ele é verdadeiro ou falso, o simulado é objetivo, marcar x. 
 

Essa forma de estabelecer critérios para avaliar não é algo que encontramos em todas as 

escolas, esta em especifico, é uma escola em tempo integral. No entanto, o que ocorre nas outras 

escolas é algo bem parecido. Os professores para avaliar, precisam entregar 50% da nota 

referente a atividades avaliativas de exigência da escola, ou seja, as provas e simulados 

promovidos pela instituição. Os outros 50% da nota refere-se à uma avaliação mais subjetiva 

do aluno, nesse caso, o professor tem liberdade para avaliar o que quiser e da forma que achar 

mais conveniente.  

Mesmo dessa forma, há no ambiente escolar uma maior valorização da avaliação 

somativa, em que a nota ao final acaba se tornando o aspecto da avaliação na escola que ganha 

maior destaque. Como já mencionado nessa pesquisa, o aspecto valorativo da avaliação é 

importante, mas não é o critério mais competente para estabelecer que houve uma avaliação de 

qualidade. 

Nesse contexto, encontramos um descontentamento por parte dos professores regentes 

com relação aos instrumentos avaliativos adotados. Mais uma vez, os professores demonstram 

ciência do grau de eficácia da avaliação que eles fazem dos alunos. Os seguintes relatos são 

destacados no que concerne a opinião dos professores sobre esses instrumentos avaliativos 

utilizados por eles. 

 

Professor 1: Pra mim o grande problema é que eles chegam aqui 

analfabetos, então não tem como ele acompanhar minha aula pra fazer 

a mesma prova que eu vou dar para os outros. Muitos deles não sabem 

nem ler direito, então o aluno tem que tá com aquela base desde o início 

com as quatro operações, se o apoio passou aquele conteúdo pra ele, 

adição e subtração, ai ele tem que ficar igual todo mundo. Eu entendo 

que tenha uma diferenciação de conteúdos e de níveis, mas pra fazer a 

prova é todo mundo junto. 

Professor 2: Essa parte de adaptação é um grau mais elevado, no meu 

entender eu não posso falar de outra parte que seria humanas, eu sei que 

o surdo entender a parte de português já é mais complicado, eu acho 

que pra ele entender complica mais ainda do que a parte ali de exatas, 

mas pra mim, no meu caso eu entendo que adaptação em termo de 

matemática pra ele é saber se o aluno te acompanha. Lógico que ai tem 

os casos que quase nunca acompanha 

Professor 3: Pois é, até nesse sentido, algo material, material didático 

voltado para o surdo, a gente tem que ter uma formação relacionada a 

isso pra gente lidar melhor com esse aluno e integrar mais esse aluno 

no ambiente escolar, facilitar a comunicação dele com os colegas 

também. Já tive alunos surdos, alunos cegos, com deficiência 
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intelectual, déficit de atenção e as vezes eu acho que o aluno surdo é o 

que fica mais isolado. 

Professor 5: Porque é um aluno normal, ele é especial, porém a 

especialidade dele não é aquela mental, isso, intelectual que prejudica 

ele e acaba tendo que fazer uma avaliação diferenciada. Ao mesmo 

tempo, se torna complexo por que aquela questão que falamos no início, 

ele não tem a bagagem. A base das series anteriores, então se der uma 

prova pra ele, ele vai ter muita dificuldade de tirar uma nota de 0 a 10, 

ele não vai atingir media. Então acaba sendo incoerente o sistema de 

avaliação por que um aluno desse, cada aluno, primeira prova, você não 

tá avaliando ele na serie inicial que ele ta presente, você tem que avaliar 

o que ele tem de bagagem pra saber o que você vai trabalhar com ele 

durante o ano todo, quando você tem o aluno surdo, acaba que você tem 

um discrepância muito grande em relação aos outros alunos. 

 

Identificamos nesses comentários situações que comumente ocorrem na escola. O 

descontentamento com os instrumentos avaliativos emerge nestas falas de maneira variada. 

Destacamos os problemas voltados a adaptação da avaliação para o surdo e a formação do 

professor em lidar com essa avaliação. 

O Professor 3 menciona a necessidade de formação mais especifica para trabalhar com 

segurança e qualidade, propondo a utilização de material didático que venha a servir de base 

teórica para a prática docente. No entanto, salientamos que este sentimento está surgindo, como 

mostrado por Souza e Góes (1999) citados por Mahl e Ribas (2013, p. 589), no sentido de que 

“o processo de inclusão do aluno surdo vem sendo acompanhado por professores e profissionais 

que desconhecem a LIBRAS e as condições bilíngues do surdo, razão pela qual, tendem a 

considerar-se despreparados para atuar com essa população”. Assim, mais uma vez, destacamos 

que conhecer a língua de sinais é de suma importância para as atividades realizadas com alunos 

surdos. Além disso, a ideia de recursos referentes a avaliação para a educação especial é 

plausível, uma vez que pesquisas que envolvem a temática ainda são poucas e há uma carência 

de material que serve de suporte e contribui para o trabalho do professor. 

Esse problema na formação dos professores está intrinsecamente ligado as questões de 

adaptação da avaliação para os alunos surdos. Notamos que os professores por vezes conhecem 

a necessidade de outras maneiras de adaptar a avaliação dos surdos, no entanto, desconhecem 

as formas de fazer isso e ignoram o fato da comunicação ser um dos problemas determinantes 

para a compreensão dessas situações encontradas no ambiente escolar.  

Também se poderia pensar que os professores embora estejam a par do problema da 

comunicação com o aluno surdo não o consideram como uma das prioridades urgentes a serem 

resolvidas no ambiente escolar. Talvez porque atribuam ao professor de apoio, ou ao intérprete, 
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a responsabilidade pelo ensino do aluno surdo, cabendo a eles a responsabilidade com os demais 

alunos. 

Diante da questão referente a parte de comunicação, Sales et al. (2015, p. 5756) 

esclarece que “essa falta de comunicação entre alunos surdos e professor que não sabe Libras é 

o que condiciona uma escolarização sem aprendizagem, originando muitas vezes a repetência 

e a evasão ou mesmo a conclusão das etapas sem êxitos, sem ascensão e formação acadêmica”. 

Conhecer as necessidades do aluno é fundamental e como relatado pelos Professores 1 e 5, os 

profissionais entendem que o aluno está chegando sem o conhecimento mínimo necessário para 

avançar e isto está refletindo na avaliação.  

Dessa forma, de acordo com o Professor 5, o aluno por chegar com essa defasagem e 

como os conteúdos são trabalhados de maneira igual, ele acaba tendo que fazer a mesma prova 

que os seus colegas, acarretando muitos problemas. Percebemos que há uma questão maior 

envolvida nesse aspecto. O conteúdo, mesmo tendo ciência que os alunos chegam com essa 

defasagem, não é adaptado para que o surdo consiga atingir o mesmo padrão que seu colega 

ouvinte se encontra, entretanto, a prova dos alunos deve ser a mesma. Nesse sentido, o surdo 

pode se encontrar numa situação que sairá prejudicado.  

Mais que uma adaptação de avaliação, temos aqui a necessidade de adaptar o conteúdo 

e as aulas a fim de proporcionar ao surdo a recuperação do tempo perdido e, conforme destacado 

pelo Professor 4, nesse caso o docente terá condições de perceber se o aluno acompanha ou não 

as aulas e está se desenvolvendo. As avaliações dos alunos analisadas com criticidade pelo 

professor podem contribuir para que percebam uma necessidade de mudança nas práticas 

pedagógicas. O que poderia fazer com que os professores trabalhassem juntos para a melhoria 

da qualidade de ensino aos alunos e o professor de apoio pode colaborar muito nesse trabalho 

colaborativo.  

Assim, se o educando teve as mesmas condições de ter acesso ao conteúdo e se a base 

foi bem realizada ele poderá e terá condições de ser avaliado da mesma maneira que os colegas, 

caso contrário, a avaliação tem de ser repensada e, inevitavelmente, seguir um caminho que não 

corresponda a somente uma prova. 

Deste modo, entendemos a necessidade de encontrar outras maneiras de realizar a 

avaliação dos alunos surdos. Em nossa conversa, questionados sobre outros modos de avaliar 

os alunos com surdez, os professores declaram o seguinte. 

 

Professor 1: A partir do momento que ele tá acompanhando mesmo 

com o interprete já é avaliativo já. Eu sou a favor daquela bandeira que 
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diz que prova não avalia nenhum aluno, por que eu já tive alunos 

excepcionais que saiam ruim na minha prova por que ficavam nervosos. 

[...] Eu não sei como é nas outras escolas, mas tinha que ter uma 

filtragem pra saber como esse aluno tá entrando, um diagnóstico porque 

a gente recebe muitos alunos analfabetos mesmo. 

Professor 2: É, não pode ser só prova neh!, Porque se fosse só prova ai 

que o trem ia ficar feio mesmo. Eu sou de uma época assim, sou bem 

mais velha que você, então minha época era só prova mesmo neh. Não 

existia esse negócio de dar visto, olhar caderno, dar trabalho, listas, 

então por esse lado já ajuda, o outro instrumento avaliativo seria isso. 

Porque a gente não tem só a prova, a gente tem exercícios, tem lá a 

participação também. 

Professor 3: Acho que tem que considerar o visual pra lidar com os 

surdos. De alguma forma valorizar o visual pra que ele consiga 

compreender e interpretar melhor as questões e as avaliações. 

Professor 4: Eu não vou avaliar ela dessa parte, quem tem que avaliar 

dessa parte é o interprete, eu como professor de matemática tenho que 

avaliar ela nas atividades que ela me entrega, as vezes ela é a primeira 

a me entregar, as provas dela, ela saiu acima da média da sala 

Professor 5: Isso, uma prova diagnóstica, diagnosticar o que eles sabem 

e a partir daí você trabalhar o conteúdo. É difícil? É. Você levar uma 

sala, 40 alunos, você tem um aluno surdo, você trabalha o conteúdo, pra 

39 e trabalha conteúdo pra 1 aluno, é complexo. Na verdade, se você 

for olhar a questão do diagnóstico, ela serve pra isso. 

 

Encontramos nessas propostas apresentadas, um conceito de avaliação mais abrangente 

por parte dos professores. Destarte, percebemos que os professores reconhecem que uma 

avaliação para ser mais completa implica que ela vá além da tradicional prova. Portanto, pensar 

a avaliação dessa maneira, faz com que os professores enxerguem outras possibilidades. 

Faz-se necessário destacarmos dois tópicos, que são: conhecer o aluno e conhecer o 

papel de professor. Conhecer o aluno se dá a partir do momento em que os professores 

reconhecem que os aspectos visuais da surdez se mostram como parte fundamental para o 

desenvolvimento intelectual e cognitivo do aluno surdo. De acordo com o que foi apresentado 

nesta pesquisa, os aspectos visuais da pessoa com surdez é um elemento condicionante para o 

avanço e progressão do surdo.  

Reconhecer o apelo ao visual para lidar com o aluno surdo faz surgir no professor a 

necessidade de procurar uma aula pautada em uma pedagogia visual. Assim, ao avaliar seu 

aluno, o professor terá em mente que será imprescindível que leve em conta o que o aluno 

apresentou de potencial e que precisa ser trabalhado, resultando em uma avaliação formativa, 

mais completa. 

Nessas circunstâncias, conhecer o aluno também recai em aspectos de uma avaliação 

diagnóstica, como ressaltado pelo Professor 1 e pelo Professor 5. Diante disso, ressaltamos a 
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argumentação feita por Fernandes e Viana (2009, p. 310) referente aos aspectos pedagógicos 

do diagnóstico. 

 

o diagnóstico como processo pedagógico permite conhecer os alunos 

individualmente, em grupos e em família; as particularidades reais do aprendente, suas 

necessidades, motivos, capacidades, hábitos, habilidades, conhecimento, autoestima, 

potencialidades e diferenças. O diagnóstico pedagógico deve-se inserir numa 

perspectiva ampla, oferecendo informações sobre o contexto do aluno e sua 

consequente influência para o progresso de seu aprendizado. 

 

 A avaliação diagnostica entra no sentido de ajudar o professor a reconhecer as 

potencialidades que o aluno surdo possui e trabalhar os conteúdos em cima de suas descobertas, 

também levando em consideração os aspectos de ordem social. Essa avaliação contribuirá para 

o professor e, consequentemente a escola, identificar as principais dificuldades dos alunos e, 

assim, pensar diferentes estratégias para garantir e conseguir um maior desenvolvimento desse 

discente.  

Dadas as circunstâncias, conhecer o papel que o professor tem nesse caso se torna um 

dos pontos chaves. O professor, como parte indispensável no momento de avaliar, deve 

reconhecer quais competências lhe cabem. De acordo com as falas, os docentes percebem que 

como professores, precisam elevar o nível da avaliação ao considerarem, por exemplo, como 

dito pelos Professores 1 e 2, que prova não é suficiente para uma avaliação completa e de 

qualidade. 

O Professor 1 ao ressaltar que todo momento, até mesmo com o interprete, já é 

avaliativo, está fazendo uso, talvez inconsciente, de uma avaliação formativa. Nas palavras de 

Freitas et al. (2014, p. 16) “ a avaliação não é uma questão de final de processo, mas que ela 

está o tempo todo presente e, consciente ou inconscientemente, orienta nossa atuação na escola 

e na sala de aula atuais”. A qualquer momento, sabendo que o caminho escolhido não está 

levando a nada, ele poderá retomar seus objetivos e estabelecer novos critérios, visto que ele 

está em constante observação e avaliação.  

Outro fator interessante destacado pelo professor é quando menciona o possível 

nervosismo do aluno na hora da prova. Provas tendem a deixar os alunos apreensivos devido a 

importância que a avaliação somativa ganhou no decorrer dos tempos no ambiente escolar. Os 

alunos se encontram diante de um exame que por vezes dirá se são capazes de prosseguir ou 

não, desenvolvendo um certo receio ou até medo das provas no final de um período letivo. 

Em se tratando dessa questão, o Professor 2 instiga nosso pensamento a respeito das 

provas. Apesar de considerar que não deve haver somente este tipo de avaliação, nos parece 
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que o profissional defende, ou pelo menos considera que a prova já foi o suficiente para 

estabelecer uma boa avaliação dos alunos.  

Os alunos, nesse sentido, desenvolveram uma capacidade de perceber que não precisam 

depender somente da prova para adquirirem uma pontuação maior, pois existem outros 

mecanismos que eles podem usufruir e atingir a nota necessária.  

Esses mecanismos, como relatado pelo Professor 2, incluem vistos, olhar caderno, 

participação da aula, dentre outros. Logo, os professores e os alunos fazem uso de uma 

avaliação que parece mais completa, no entanto, ainda se resume a uma mensuração, ou seja, 

uma nota.  

O papel dos profissionais envolvidos na educação dos surdos surge mais uma vez como 

uma polêmica entre o trabalho do professor regente e do interprete. De acordo com a posição 

tomada pelo Professor 4, existe uma disparidade entre os profissionais. Em nossa conversa, ao 

tocarmos nesse ponto, o Professor 4 destaca uma avaliação subjetiva e uma outra avaliação com 

foco mais objetivo. A fala do docente expõe mais uma vez o trabalho do interprete na sala de 

aula.  

O Professor 4 destaca que a avaliação subjetiva deve ser realizada pelo interprete, 

enquanto que a parte objetiva, referente a trabalhos, listas, testes e provas, deve ser realizada 

por ele, sendo professor regente. Sem entrarmos em detalhes sobre se essa tática está 

funcionando bem ou não, devemos salientar que esse não é o papel que o professor tem que 

fazer em sala de aula.  

Uma avaliação subjetiva, apesar de considerarmos que, por vezes e pelo contato mais 

próximo com o surdo, o interprete conheça e seja capaz de melhor esclarecer suas competências 

de modo subjetivo com maior qualidade, o professor é quem tem o trabalho de avaliar esse 

aluno.  

O trabalho do interprete é dar condições de inclusão do surdo no ambiente escolar e 

proporcionar uma melhor comunicação entre as duas partes. Não cabe ao interprete da pessoa 

com surdez fazer avaliações em âmbito escolar dos alunos. Entretanto, ainda assim, percebemos 

um potencial na discussão dessa questão, em que pensamos que uma avaliação que leve em 

conta a experiência do interprete e a opinião do mesmo pode contribuir bastante para a avaliação 

final do professor. Por conseguinte, o nível do trabalho dos dois profissionais é elevado quando 

é feito em parceria.  

Perante esse cenário, os professores buscam por soluções para essa problemática ou que 

pelo menos minimize essa situação a qual se encontram. Algumas considerações são feitas no 

que se refere a utilização de medidas favoráveis a educação dos surdos. De um modo geral, os 
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professores ao analisarem a situação da educação dos surdos mantem uma posição que 

identificamos não ser estritamente voltada para a avaliação, mas consideramos que são medidas 

que irão repercutir no trabalho avaliativo dos docentes.  

Nesse contexto, os professores compreendem que o trabalho na educação dos surdos 

precisa ser repensado de maneira a possibilitar um melhor desenvolvimento dos alunos. Sendo 

assim, corroboramos com as seguintes ideias. 

 

Professor 1: o governo ele tem esse projeto do Mais Educação17, por 

que que não volta pra esses alunos que estão chegando com essas 

dificuldades porque sendo realista, muitos que participam nem 

precisam estar lá, vem pra escola só pra ficar batendo perna a tarde. 

Porque que não volta, sabendo que o aluno é analfabeto, ele sabe se 

comunicar no tempo dele, então porque não traz o Mais Educação pra 

esse lado, eu acho que seria bem mais produtivo. 

Professor 5: Pra mim, assim, pra eles chegarem, esses meninos terem 

o nível de igualdade com os outros, acho que deveria trabalhar com eles 

não só em sala de aula, deveria trabalhar uma matemática básica em 

outro horário 
 

Essas ideias são válidas no sentido de produzirem melhorias significativas no âmbito 

escolar. Qualquer atividade que venha a proporcionar uma melhor qualidade no ensino, na 

aprendizagem e no desenvolvimento dos alunos se mostra conveniente. Nesse caso, atividades 

para habilitar os alunos em matemática ou em outras áreas implica em dar a estes alunos 

condições de acompanhar as aulas normalmente e junto aos seus colegas, garantindo um 

ambiente mais inclusivo e com a participação de todos.  

Os alunos ao terem atividades voltadas para as disciplinas, no caso dos surdos para 

desenvolver suas habilidades naturais, estarão cientes de que podem prosseguir obtendo 

sucesso. Esse tipo de atividade poderá resultar em melhorias na avaliação que os professores 

fazem dos educandos. 

                                                           
17 Programa Mais Educação - O Programa Mais Educação, criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e 

regulamentado pelo Decreto 7.083/10, constitui-se como estratégia do Ministério da Educação para indução da 

construção da agenda de educação integral nas redes estaduais e municipais de ensino que amplia a jornada escolar 

nas escolas públicas, para no mínimo 7 horas diárias, por meio de atividades optativas nos macrocampos: 

acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em educação; cultura e artes; 

cultura digital; promoção da saúde; comunicação e uso de mídias; investigação no campo das ciências da natureza 

e educação econômica. Disponível em < http://portal.mec.gov.br/programa-mais-

educacao/apresentacao?id=16689>. Acesso em: 01/08/2018. 

http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao/apresentacao?id=16689
http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao/apresentacao?id=16689
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Uma outra questão levantada pelos professores em relação a esse assunto, faz referência 

ao Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com 

Surdez – CAS18. Sobre isso, salientamos. 

 

Professor 2: Falam que tem apoio a tarde, que tem apoio no CAS, mas 

muitos não querem ir. Conheci alguns que iam a muitos anos atrás, mas 

só tá diminuindo. É difícil porque ele vem pra escola, depois ele tem 

que ir pra esse outro local, não é qualquer um que consegue. 

Professor 1: Não tem como esses alunos estarem se deslocando pra ir 

no CAS e aqui na escola ele viria no contra turno só pra fazer esse 

trabalho e, assim, seria mais produtivo o Mais Educação. Por que 

trabalharia mais a fundo com esse aluno, fazia acompanhamento em vez 

tá deslocando esse aluno pra lá. Seria bem mais produtivo, e como já tá 

ai fixado é só fazer uma adaptação. 

 

A utilização do CAS como local de apoio as atividades escolares dos alunos surdos, 

como mostrado pelos professores acaba se tornando inviável. A instituição não trabalha com 

ensino de matemática, faz parte de suas normas, o atendimento à educandos surdos no contra 

turno e somente em Libras e Português, no que se refere aos alunos (CAS, 2011). Para os 

demais, a instituição conta com capacitação para professor e instrutor de Libras, dentre outras 

atividades. 

Além disso, o estabelecimento de ensino acima referido, conta com atividades realizadas 

no local e não nas escolas. Por conta disso, os alunos que buscam recursos vindo do CAS, 

precisam se deslocar da escola até a instituição para receber instruções. Por esta razão, como 

justificado pelos próprios professores 1 e 2, o acesso dos surdos é dificultado, o que favorece a 

opinião que traz as atividades extraescolares para o ambiente da escola e não fora dele.  

Devemos destacar também que, o acompanhamento desses alunos quando estão na 

escola é melhor e mais fácil de ser feito. Todavia, ressaltamos que as atividades no CAS 

contribuem muito para o progresso dos surdos e sua socialização com ouvintes. No local, a 

partir da instrução em Libras e português, os surdos e ouvintes podem ser conscientizados e 

difundir a utilização da língua de sinais. 

Seguindo este raciocínio, consideramos importante ressaltar este comentário. 

 

                                                           
18 CAS/Goiás - iniciou suas atividades em outubro de 2005, a partir de uma parceria entre o Ministério da Educação 

e Cultura (MEC), a Secretaria de Educação Especial (SEESP) e a Secretaria de Estado da Educação de Goiás 

(SEE) através da Superintendência de Ensino Especial-SUEE. Disponível em < 

https://drive.google.com/file/d/0BwdDFwhxFzswRFMtVzJiTW5qbFU/edit>. Acesso em: 02/08/2018. 

https://drive.google.com/file/d/0BwdDFwhxFzswRFMtVzJiTW5qbFU/edit
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Professor 3: é, eu me formei a 14 anos, eu não tive nada na minha 

graduação que foi voltado para alunos com necessidades especiais, 

absolutamente nada. A gente teve sim avanços, eu acho importante ter 

a interprete neh, ter o professor de apoio, é um avanço, mas a gente 

precisa caminhar mais. [...] Pois é eu nunca fiz nenhum curso de libras. 

Me recordo de algumas vezes nas escolas que eu trabalhei de falarem 

que vai ter um curso de libras e tudo mais, só que assim, as vezes não 

tem uma flexibilidade de horários, as vezes sobrecarrega o professor. O 

problema é esse. Seria interessante se tivesse uma formação aqui na 

escola, ter o curso aqui na escola, que a gente já integrasse ao horário 

de trabalho. 

 

Segundo este comentário, há no professor o desejo e anseio pelo conhecimento, 

inviabilizado por contratempos rotineiros. Considerando que a formação do docente foi a 14 

anos, significa que ele se formou no ano de 2004, dois anos após a promulgação da Lei nº 

10.436 de 24 de Abril de 2002 e um ano antes da sanção do Decreto nº 5.626 de Dezembro de 

2005 em que este regulamenta a Lei nº 10.436, como já relatado nessa pesquisa.  

Este fator justifica a falta de preparo do profissional, assim como o de muitos outros 

profissionais, no sentido de que ele obteve uma formação que veio antes da oficialização dos 

direitos do surdo, o que implica que ele não teve acesso a informações que são fundamentais 

para o professor. 

No entanto, não justifica o profissional que não buscou se atualizar visto que também é 

fundamental buscar qualificação. Nesse caso, como ressaltado pelo professor e também já 

discutido nessa investigação, os docentes enfrentam carga horária pesada e muitas vezes 

incompatível com a busca de qualificação profissional. É interessante apontar que a fala do 

professor é muito pertinente à esta situação, pois o professor se encontra sobrecarregado em 

suas atividades, assim não consegue buscar conhecimento e especialização em uma formação 

continuada. 

Para clarear as ideias que permeiam essa argumentação, trazemos um quadro que faz 

uma ressalva as categorias que, após nossa análise cuidadosa e uma reflexão sobre todas as 

questões levantadas, denominamos aspectos sociais e aspectos pedagógicos. Mesmo 

considerando que estas são as duas principais fontes dos dados obtidos, fazemos uma ressalva 

a situação implícita nessa conexão.  

Por trás das condições encontradas nas relações existentes no meio educacional do aluno 

surdo, podemos concordar que ambas as categorias recaem em uma questão primordial da 

educação dos surdos que é a comunicação. 
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Quadro 4: Aspectos relacionados às dificuldades da interação entre professor e aluno nas aulas de 

matemática 

Fonte: O autor 

 

Essas categorias ilustram e resumem nossa análise das conversas com os professores de 

matemática dos alunos surdos. Todos esses tópicos abrem um leque de possibilidades dentro da 

esfera da educação dos surdos. Reconhecemos que as questões apresentadas nesse quadro 

merecem destaque pelos pesquisadores de várias áreas e que investigações feitas em cima 

dessas condições são benevolentes na temática da surdez e da avaliação. Diante do que foi 

exposto, trazer a discussão da avaliação junto aos docentes faz emergir um sentimento de falha 

e inabilidade para com a qualidade de ensino dos educandos com surdez. Destarte, somos 

coniventes com a ideia de que  

 

é importante que o professor lide com as diferenças dos alunos como ‘simples 

diferenças’ e não como ‘diferenças antagônicas’ que conduzam a exclusão. A partir 

desta compreensão é fundamental reinventar as práticas de avaliação no interior da 

sala de aula e da escola. - grifos do autor - (FREITAS et al. 2014, p. 31). 

 

 Nos colocamos em uma posição de discutir uma atividade que gera polêmica e sempre 

vem carregada de problemas e situações que provocam demasiadas adversidades no ambiente 

escolar. Notamos nos professores a necessidade de mudança e a vontade de encontrar solução 

para as dificuldades enfrentadas por eles no âmbito escolar. Há uma preocupação por parte dos 

Comunicação 

Aspectos sociais Aspectos pedagógicos 

 Socialização 

 Timidez 

 Falta de participação 

 Comportamento neutro 

 Defasagem 

 Interações sociais 

 Falta de estímulo 

 Relação com o interprete 

 

 Falta de preparo do professor ou 

qualificação profissional 

 Insegurança do professor 

 Falta de participação 

 Relação com o interprete 

 Avaliação incompleta 

 Fracasso escolar 

 Defasagem 

 Avaliação condicionada a mensuração 

 Aulas e avaliação adaptadas as 

características do aluno 

 Instrumentos avaliativos inadequados 
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profissionais envolvidos na problemática da inclusão que é conseguir manter a qualidade do 

ensino para todos, mas ao mesmo tempo que é inviabilizado por diversos contratempos.  

Por conseguinte, pensar em novas formas de avaliar os educandos e reinventar o espaço 

da escola para uma avaliação que contemple e converta a verdadeira dicotomia entre o 

desempenho real e o desempenho esperado do aluno é encarar a realidade como ela está se 

mostrando. O que vemos no cenário atual é a avaliação em forma de máscara para os 

verdadeiros problemas enfrentados por todos os que estão diante dessa situação. 
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SOBRE AS REFLEXÕES QUE PERMANECEM 

 

 

Nesta investigação, nos propomos a discutir elementos do ambiente educacional que se 

encontram numa conjuntura de fatos polêmicos e carregados de um arcabouço de situações 

provocativas. Entrar na discussão do paradigma da educação inclusiva e trazer a avaliação como 

campo de estudo e área de suma importância na inclusão é uma tarefa difícil. Em nossa 

perspectiva e sob um olhar da inclusão, a avaliação se torna um instrumento capaz de 

proporcionar um melhor desenvolvimento do discente que apresenta alguma diferença, seja ela, 

social, econômica, psicológica ou intelectual.  

Percebemos que seria conveniente fazer emergir a problemática da avaliação na 

educação inclusiva, especialmente para os alunos com surdez. Encaramos o fato da quantidade 

de alunos com necessidades especiais na escola e nos propomos a investigar a qualidade da 

educação apresentada por uma parcela importante desse alunado que são os surdos. Frente a 

essa questão, conduzimos essa conversa a fim de evidenciar a forma como os processos 

avaliativos dos educandos surdos estão sendo pensados e realizados tendo como principal meio 

de informação os professores de matemática. 

De um modo geral, compreendemos a partir dessa investigação que a avaliação realizada 

nas escolas e nas salas de aula com alunos surdos sofrem adaptação, mas uma adaptação bem 

básica. Dessa forma, podemos considerar que a avaliação para os alunos surdos é pensada de 

maneira a garantir a equidade e a autonomia dos professores, no entanto, na realidade dos fatos, 

a avaliação encontrada nas escolas não está contribuindo como deveria na educação dos surdos. 

Encontramos no ambiente escolar uma avaliação incompleta e desajustada das reais 

necessidades dos educandos surdos. Isto pois, percebemos que o intuito dos instrumentos 

avaliativos utilizados pelos professores se resume a uma visão de avaliação condicionada a 

mensuração. Apesar dos esforços dos professores em reconhecerem que há possibilidades de 

mudanças e que são coniventes com outras formas de avaliar o desempenho dos alunos, 

identificamos que tudo termina em uma nota ou conceito que indica se o aluno é capaz de 

prosseguir ou não. Salientamos que na maioria das vezes, os alunos ainda estão avançando sem 

o mínimo de conhecimento necessário, fator primordial pelo qual encontramos tantos surdos 

com problemas educacionais. 

Esta avaliação, indiscutivelmente tem que levar em conta algumas particularidades dos 

alunos surdos. A relação entre professor, aluno e disciplina exterioriza uma categoria que 
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comumente vemos quando o assunto é surdez. Mencionar a surdez sem encarar os problemas 

da comunicação é ser ignorante.  

Tanto do ponto de vista social quanto do pedagógico, a barreira da comunicação está 

presente na vida do surdo, barreira que foi imposta pela comunidade ouvinte que tende a mostrar 

dificuldades em aprender a língua de sinais e induzir um pensamento de que há outras maneiras 

da inclusão acontecer. Há várias maneiras, sim, de a inclusão das pessoas surdas acontecer, mas 

defendemos a ideia de que a inclusão do surdo ganhará outras tonalidades a partir do momento 

em que o uso da Libras for, de fato, obrigatório em todas as instâncias, uma vez que ela se 

constitui como a segunda língua oficial do Brasil. 

Perante as questões voltadas a socialização dos alunos surdos, compreendemos e 

aceitamos que um ambiente inclusivo deve contar com os atributos necessários para a 

acessibilidade. O acesso as duas línguas, deve ser proporcionado aos surdos e aos ouvintes 

como forma de conscientização. As salas de aula do ensino regular devem ser organizadas de 

maneira que os alunos surdos e os ouvintes possam trocar ideias, para isso, faz-se necessário 

que os ouvintes entendam e percebam que o surdo se comunica de forma diferente. Precisam 

fazer uso dessa modalidade de comunicação para que sejam minimizados os problemas na 

escola.  

Não só dentro da escola, mas na sociedade em geral os surdos ainda são vistos como 

pessoas que precisam se adequar ao jeito de ser dos ouvintes. A socialização dos surdos além 

dos limites do ambiente escolar leva em consideração a condição diferenciada dessas pessoas 

de se comunicar. Sendo assim, presumimos que as diferentes maneiras de ocorrer a socialização 

dos surdos precisam levar em conta a sua comunicação e, portanto, também proporciona uma 

melhor qualidade de ensino e aprendizagem, resultando em uma avaliação mais justa. 

Em relação aos aspectos pedagógicos, a comunicação dos surdos também se encontra 

presente. Nesse sentido, propomos que as aulas de matemática sejam baseadas em uma 

pedagogia visual, valorizando os aspectos visuais da surdez e contribuindo para uma 

comunicação mais efetiva. Os aspectos visuais da surdez são parte inerente do reconhecimento, 

por parte dos professores, de que os alunos possuem uma identidade e uma cultura que precisam 

ser valorizadas. Depreende-se disso que, é dever do professor respeitar as características dos 

alunos e promover o sentimento de aceitação das diferenças. 

A avaliação, tomando por base os aspectos pedagógicos das informações obtidas nessa 

investigação, tem um caráter responsivo. Nesse contexto, percebemos que ela dita as regras da 

escola. Didaticamente falando, temos que pensar uma avaliação em sua completude, 
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aproximando a realidade dos alunos, em termos psicológicos, afetivos, intelectual, econômico, 

social e atitudinal, dos resultados que esperamos e almejamos para os discentes.  

Adquirimos historicamente, o fardo de encarar a avaliação como mensuração e 

aproveitamos dessa ocorrência para tornar a avaliação um instrumento ditador e 

monopolizador. Temos o ato de avaliar, nessa perspectiva, por vezes como forma de punição 

dos alunos. A cultura de olhar a avaliação como a prova no final do período letivo e a nota 

como principal meio de aferir o desempenho dos alunos não contribui para o desenvolvimento 

educativo e para o processo de ensino-aprendizagem. 

Como sugestão, salientamos a utilização de instrumentos avaliativos que sejam eficazes 

e correspondam aos objetivos do professor e da disciplina. Concordamos com Luckesi (2011) 

a respeito da utilização de instrumentos inadequados para a coleta de dados no momento de 

avaliar. Por vezes os professores atribuem objetivos que não são atingidos devido a utilização 

errônea de instrumentos avaliativos. 

Recomendamos que, no caso da avaliação aplicada aos alunos surdos, os instrumentos 

avaliativos adotados pelos docentes levem em conta a comunicação com o estudante. Manter 

uma relação próxima e saudável é essencial para a socialização e evolução do surdo. Sendo 

assim, conhecer a Libras se manifesta como atitude de suma importância para o profissional da 

educação. Observamos, diante disso, que a avaliação dos educandos surdos deve ter como 

objetivo todo o aproveitamento que o sujeito obteve diante dos conteúdos apresentados. O 

professor deve ter uma mente aberta e compreender que o aluno possui um ritmo diferente e 

captar os pormenores que rodeiam o processo de ensino e aprendizagem do surdo. 

O uso de uma avaliação diagnóstica, em nossa concepção, é satisfatório. Nesse sentido, 

ressaltamos que essa avaliação contribuirá para dar indícios das necessidades do aluno e 

permitirá ao professor conceber novos objetivos. Dentro dessa ótica, o professor poderá interpor 

novos recursos, permitindo uma nova avaliação do rendimento e progresso do aluno. Com isto, 

destacamos que uma avaliação contínua, tendo por moldes a questão formativa, proporciona ao 

professor um ato de avaliar mais completo.  

Desse modo, consideramos que a relação entre professores e interpretes deve ser 

energizada e adquirir uma tonalidade de parceria. O trabalho dos dois profissionais deve 

caminhar paralelamente e em conformidade. Vemos nessa relação um caminho promissor e 

que, com ajuda mutua, refletirá no comportamento do discente com surdez. A avaliação, nesse 

caso, ganha um panorama inclusivo. Portanto, falar em avaliação nos parece meio utópico, dada 

as circunstâncias que vivemos, mas acreditamos que avaliar é um dos principais caminhos para 

melhorar a qualidade da educação. 
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Com o objetivo de elucidar vários aspectos da educação dos surdos, destacamos que 

conhecer a surdez, suas formas de diagnóstico e consequências podem contribuir para atividade 

docente e para a situação social do surdo, seja ela na comunidade a qual pertence ou na escola. 

Evidenciar os aspectos visuais da surdez como elemento propulsor de um desenvolvimento 

intelectual e psicológico do surdo, implica reconhecermos que eles são sujeitos munidos de 

uma identidade e cultura própria. Ressaltamos que a educação dos surdos, na perspectiva da 

inclusão, precisa ser construída mediante a reflexão de que a língua de sinais é fator constituinte 

do progresso e evolução das pessoas com surdez. Para tanto, salientamos a difusão das leis que 

vigoram no Brasil que tem a função de proporcionar aos surdos diversos direitos. 

Entender a educação dos surdos, diante da historicização dos principais fatos de sua 

vida, nos conscientiza a respeito de um povo que teve sua cultura desvaída por outra majoritária 

e predominantemente colonizadora que está imbuída com a proliferação e disseminação de 

preconceito. Historicamente, os surdos lutaram para conseguir seus direitos e a reconstrução de 

sua identidade e cultura que foi corrompida pela cultura ouvinte. A discussão sobre a história 

cultural dos surdos abre caminho para refletirmos sobre as condições que esses sujeitos têm na 

atualidade e sobre uma tomada de consciência para compreender as necessidades do outro e 

respeitá-lo. 

Diante dessas circunstâncias, percebemos que ao falar de uma educação inclusiva e que 

respeite as peculiaridades do aluno, chegamos às considerações de que a avaliação presente na 

rotina escolar precisa ser re/pensada e analisada. Dessa forma, visando buscar estratégias na 

hora de avaliar que reconheçam as necessidades e particularidades de cada educando. 

Identificamos no ato de avaliar o potencial para mudanças no cenário educacional. A discussão 

sobre essa atividade numa perspectiva de inclusão evidencia o pensamento de que é necessária 

uma avaliação mais completa do aluno surdo que aproxime a realidade com o desempenho 

esperado de cada discente. 
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Universidade Federal de Goiás  

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática  

 

 

Pesquisa:  Avaliação e surdez:  um olhar dos professores de matemá tica de 

alunos surdos  

Pesquisador: Wallace Cayke Ribeiro Corrêa  

Orientador:  Dr. José Pedro Machado Ribeiro  

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

DADOS DO ENTREVISTADO: 

 

 

Nome:__________________________________________________________  

Ano em que se formou na graduação__________________________________ 

Escola que Leciona: ________________ _______________________________ 

Nível (Níveis) de ensino que atua: ___________________________________  

Possui pós-graduação: (   ) Sim. Qual? ________________________________  

                                 (  ) Não.  

 

 

PERGUNTAS: 

 

 

1) De um modo geral, como é seu aluno surdo em sala? 

2) Que tipo de relação você mantem com seu aluno surdo? 

3) Como você percebe a relação do seu aluno surdo com a disciplina? 

4) Quais suas considerações sobre os tipos de avaliação adotadas pela escola? 

5) Os instrumentos avaliativos adotados estão satisfazendo as características especiais 

dos alunos surdos? Justifique. 

6) Quais outros instrumentos de avaliação você considera interessante para uso com o 

aluno surdo? 

7) O que você gostaria de falar a respeito do processo avaliativo dos alunos surdos? 
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ENTREVISTAS 1 E 2 

 

 

Primeira pergunta, de modo geral, como é seu aluno surdo em sala? 

 

Professor 1: é, na verdade, o meu aluno surdo em sala, como eu estava te falando, ele está ali 

só pra socializar mesmo, participação da aula é zero por cento na minha aula. Ele participa do 

conteúdo que eu passo pra ele, a verdade ele realmente está ali pra socializar, resumindo. Os 

meus alunos aqui do Colemar. 

 

Professor 2: é complicado, porque todo ano dizem que vão mudar, essas características de cada 

um, mas no geral mesmo, está ficando pior, porque ele vem, isso não é só para o surdo, é até 

para aquele aluno considerado normal porque esse negócio de ter que passar o aluno, ele vai só 

passando... passando... sem saber o básico. Ele está chegando e eu mesma, as vezes fico 

encabulada e com vergonha de que aquele aluno passou para o ano seguinte. Antigamente, a 

dez ou vinte anos atrás, o aluno era outro perfil, as vezes porque ele era surdo, mas ele dava 

show no outro. E com isso de não está sabendo nem as operações básicas está pior, só que a 

gente também, não só o surdo também, as vezes a gente tem o surdo que tem outros tipos de 

problemas. Tem um aqui, no segundo ano que ele está agora, ele não sabe nem fazer o mais e 

o menos e a multiplicação, aí já tem outros lá na sala dele que já da conta e já faz coisas bem, 

assim, então assim é diferente. 

 

Eu: E estão no mesmo nível neh, na mesma sala? 

 

Professora 2: Na mesma sala, um totalmente atrasado e o outro dá conta de acompanhar. 

 

Professor 1: Entra a família também neh?! Nesse caso aí. 

 

Eu: Sim, a família influencia bastante. 

 

Professora 2: Eu tenho um aqui que é se comparado com outro, a mãe dela é surda também, e 

se pensa assim. Ah! A mãe dela é surda e ela ainda deu conta. 
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Eu: A gente já percebe uma influência grande da família, na formação do indivíduo. Bom, então 

que tipo de relação você mantem com seu aluno? 

 

Professor 1: os meus alunos, assim, bem de amizade mesmo, tanto que o aluno que eu tenho no 

terceiro ano que sou bem próximo dele. Eu já parei para explicar, eu estava explicando raiz e 

ele chegou em mim pra tentar entender e o interprete tinha saído, e eu fui explicando e ele foi 

me acompanhando só passando pra ele, assim... assim... assim. Mas foi pela aproximação que 

eu tive com ele porque se fosse só pela iniciativa dele não teria esse contato com ele não. 

 

Eu: A gente que trabalha com alunos surdos a gente sabe que precisa estar bem próximo com 

eles porque o contato tem que ser de amizade mesmo, pra conseguir ficar mais próximo dele 

ainda. 

Professor 2: é!, acho  que também assim, a sala é muito cheia, o tempo que você tem aqui pra 

estar ali dedicado às vezes é pouquíssimo, então como ele sempre está ali com o interprete, as 

vezes ele vai mais primeiro com o interprete, ai o interprete chega aqui pra mim e me pergunta. 

Eu vou e tiro essa dúvida, mas assim, eu vou falar para você, é rara as vezes que algum pergunta. 

Não é muitos que tem interesse não. 

 

Eu: Como ele tem o apoio ali do lado dele, ele tende a se aproximar do apoio. 

 

Professor 2: E outra coisa que eu noto muito, as vezes tem interprete que resolve ali com ele, 

tem outros que fala assim "sua dúvida você tem que perguntar pra ela", é ela que vai, tipo 

assim... As vezes numa dessa é até melhor, mas vai depender do interprete. 

 

Eu: Nesse caso é bom porque ele estreita a relação que a senhora tem com o aluno. 

 

Professor 2: é... mas isso é raro acontecer. 

 

Professor 1: o que eu vejo assim, que acontece muito aqui na escola, o aluno está sentado lá, 

com o interprete dele e fica parecendo assim que a minha grade é essa e a grade da turma é 

outra. Já percebi isso, e as vezes eu fico até sem saber como trabalhar, particularmente, eu nunca 

trabalhei assim, diretamente, sempre trabalhei em pré-vestibular, então é outra vibe. Agora essa 

outra realidade aqui, ano passado eu tive, mas era aluno autista, eu trabalhava diretamente, e 
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também admito que eu estou numa zona de conforto porque eu deixo ele lá com o interprete 

dele. Eu entro e saio e ele está lá fazendo a atividade que está sendo passada para ele e pronto. 

 

Eu: é uma coisa que é comum acontecer numa sala que tem a presença de um interprete ou 

qualquer outro tipo de apoio, a gente tende a fazer isso justamente pelo que o professor 2 

comentou sobre a quantidade de aluno, a diversidade é muito grande dentro da sala de aula. 

Então, o tempo que a gente tem para atender cada aluno em particular é muito pequeno devido 

a quantidade. 

 

Professor 2: Aqui a gente ainda tem uma coisa até boa porque a gente consegue separar uma 

sala com aluno surdo e outra com apoio, que com outro tipo de dificuldade, imagina se a gente 

tivesse os dois ali na mesma sala, o que ia ser? Ainda tem essa característica boa para gente. 

 

Eu: E como você percebe a relação do aluno com a disciplina? 

 

Professor 2: Ah! Eu falo assim, essa relação comigo, eu sinto assim, ele não gosta de matemática 

então ele não gosta de mim, ele transfere isso para mim. Infelizmente são poucos que não ligam 

isso e aí como ele não gosta ele já tem aquela barreira, ai ele segura assim, acho que não vou 

aprender, é difícil, então eu noto isso, infelizmente. 

 

Professor 1: Com relação a isso que o professor 2 falou, ainda tem aquela situação de, tipo 

assim, não faz nem questão porque ele sabe que vai ser aprovado, então ele tem ciência de que 

vai ser aprovado, porque que eu vou me preocupar com os conteúdos se eu sei que vou ser 

aprovado?! 

 

Professor 2: Nos anos recentes que está acontecendo isso, porque antes a gente ainda conseguia 

segurar aqueles alunos, agora a gente não consegue mais. Eles já perceberam isso, "não, eu 

consigo passar". 

 

Professor 1: Eles já têm essa malícia de que não vão ser reprovados. 

 

Eu: engraçado que é uma coisa que está geral neh! Não é só o aluno ouvinte, não é só o aluno 

surdo, qualquer tipo de aluno já percebeu que isso está acontecendo e tem essa consciência e 

isso dificulta bastante o trabalho da gente. 
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Professor 1: é igual aluno de terceiro ano, eles têm consciência de que não vai ser reprovado. 

 

Professor 2: acho que está pior esses terceiros. 

 

Professor 1: Ontem um aluno chegou em mim e disse " ah! Professor esquenta não, aluno de 

nono ano não reprova não. 

 

Eu: é bem complicada essa questão que a gente enfrenta. Bom, mais voltado a questão avaliativa 

quais a considerações de você a respeito dos tipos de avaliação adotados aqui na escola? 

Pensando no aluno surdo. 

 

Professor 2: é! Engraçado que isso, avaliação mesmo você está falando ali a prova que é dada 

pra ele. Tem esse embate aí até com a parte do pessoal que fica com o apoio do surdo. Falam 

pra gente que tem que ser igual e outros falam assim que não tem que ser igual porque ele é 

assim... assim... assado. Até para o aluno que tem algum tipo de problema teria que adaptar, 

então fica esse embate. Mas eu acho que para o surdo, se ele não tem outro tipo de deficiência, 

vamos supor que pode ser que tenha uma deficiência intelectual, aqui sempre foi igual, o que 

dá pra um é dado pro surdo também. Não tem essa adaptação, lógico que tem essa consideração 

assim, você tem que entender que o tempo dele tem que ser diferente, as vezes vai levar um 

tempo maior. Outra coisa que eu acho, que é o seguinte, você vai lá e deu a prova, se eu vou 

explicar e ler a prova, o intérprete tem que ler junto, e eu acho que na hora dessa prova, o 

interprete tinha até que sair da sala. Ano passado eu tive problema aqui de interprete fazer a 

prova. Eu tive problema de pessoa pegar a prova, porque eles têm acesso antes, e fazer a prova 

com o aluno. Eu acho que tinha que ser assim, interpretou e explicou, pronto, deixa pra ele. Por 

exemplo, no vestibular ele só explica e sai e só volta caso tenha alguma dúvida. Aqui ele tem 

ele o tempo todo, 24 horas por dia, então assim, um caso a pensar. 

 

Professor 1: o que passaram para mim é que quem ia fazer a prova deles são os interpretes. 

Tanto que no sétimo ano ele até me mostrou, a prova dele ia ser só de adição. 

 

Professor 2: do surdo nunca me aconteceu. 
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Professor 1: me falaram que a prova era só a matemática básica. Eu já estou começando a 

entender isso, como é avaliado o aluno com TDAH e o surdo, porque na minha visão o aluno 

surdo se ele tiver um bom acompanhamento ele vai embora, ele não tem problema de nada. 

 

Professor 2: ele é tudo visual neh! Aquele que é bom mesmo, ele olhando ali ele já pega e 

entende tudo. 

 

Eu: é interessante essa questão que vc falou professor 2, que o interprete chega, interpretou a 

prova, pronto. A prova é do aluno. 

 

Professor 2: está ali fazendo junto, alguma coisa vai sair da outra parte, mesmo que ele não 

queira vai sair alguma coisa. 

 

Eu: você acha que o aluno tende a preferir a presença do interprete? 

 

Professor 2: Claro, já teve caso de aluno aqui que está tão acostumado com a presença do 

interprete que eles exigem, aconteceu aqui esse ano. Trocou de sala e eles pediram tanto que 

tinha que trocar de sala por causa da interprete. Eles vão lá na secretaria e conseguem. 

 

Eu: Com relação a esses instrumentos avaliativos, você acha que estão satisfazendo as 

necessidades especiais dos alunos? 

 

Professor 1: Para mim não está não. Para mim o grande problema é que eles chegam aqui 

analfabetos, então não tem como ele acompanhar minha aula pra fazer a mesma prova que eu 

vou dar para os outros. Muitos deles não sabem nem ler direito, então o aluno tem que estar 

com aquela base desde o início com as quatro operações. Se o apoio passou aquele conteúdo 

para ele, adição e subtração ai ele tem que ficar igual todo mundo. Eu entendo que tenha uma 

diferenciação de conteúdos e de níveis, mas pra fazer a prova é todo mundo junto. 

 

Professor 2: Essa parte de adaptação é um grau mais elevado, no meu entender, eu não posso 

falar de outra parte que seria humanas, eu sei que o surdo entender a parte de português já é 

mais complicado, eu acho que pra ele entender complica mais ainda do que a parte ali de exatas, 

mas pra mim, no meu caso eu entendo que adaptação em termos de matemática pra ele é saber 

se o aluno te acompanha. Lógico que ai tem os casos que quase nunca acompanha. 
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Eu: Tem autores que falam que a linguagem matemática é muito parecida com a libras, então 

eles tendem a ter uma certa facilidade em acompanhar a aula de matemática. 

 

Professor 2: Isso mesmo, já é um ponto a mais pra gente. 

 

Eu: essa questão do português, o ideal é que o surdo aprenda a Libras e depois o português q 

seria a segunda língua. 

 

Professor 2: Bom que eles chegam aqui e não sabem nem uma e nem outra. 

 

Professor 1: e a Libras é a segunda lingua do pais neh! Tinha que ter escolas bilíngues. 

 

Eu: inclusive até pela quantidade de surdos que a gente tem que são milhões. Por isso que é 

viável ter a interpretação antes da prova porque se por acaso ele tem dificuldade com o 

português, mas não tem tanto com a Libras, com a interpretação ele vai ficar ciente do que ta 

ali na prova. Então acho que é uma adaptação legal que acontece e que deve continuar e ser 

melhorada justamente pra garantir que esse aluno vai ter uma compreensão melhor do que tá 

acontecendo ali na prova. As outras coisas são até tranquilas neh, se ele acompanhou a aula de 

matemática provavelmente ele vai conseguir resolver aquilo ali com tranquilidade. Na 

experiência que vocês tiveram ou estão tendo, quais outros instrumentos de avaliação seriam 

interessante pra uso, além da prova neh. 

 

Professor 2: é, não pode ser só prova neh! Por que se fosse só prova ai que o trem ia ficar feio 

mesmo. Eu sou de uma época assim, sou bem mais velha que vc, então minha época era só 

prova mesmo neh, não existia esse negócio de dar visto, olhar caderno, dar trabalho, listas, 

então por esse lado já ajuda, o outro instrumento avaliativo seria isso. Por que a gente não tem 

só a prova, a gente tem exercícios, tem lá a participação também. 

 

Professor 1: A partir do momento que ele está acompanhando mesmo com o interprete já é 

avaliativo já. 

 

Professor 2: Pois é, na minha época era só prova, prova e prova mesmo, você tinha que estudar 

pra aquilo ali. Hoje em dia você dá tanta coisa e ainda não consegue. 
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Professor 1: Eu sou a favor daquela bandeira que diz que prova não avalia nenhum aluno, 

porque eu já tive alunos excepcionais que saiam ruim na minha prova porque ficavam nervosos. 

 

Professor 2: Tem esse lado também. 

 

Professor 1: No caso também, se eu acompanhar o caderno dele e vejo que tá produzindo igual 

a aluna que tem no terceiro ano, tudo que o apoio passa pra ela faz, então a gente vê que ela tá 

tendo um rendimento bem avançado, então a gente percebe que essa seria uma outra forma de 

fazer uma avaliação dela, talvez se eu passasse uma prova pra ela, por n motivos ela não 

conseguiria fazer, mas ai eu estou observando que o apoio passa e ela está aprendendo isso ai 

já muda tudo. 

 

Eu: Quando a gente fala de avaliação é muito comum ter essas situações que os alunos 

aprendem tudo direitinho, mas na hora da prova o desempenho cai. 

 

Professor 1: Aí você se pergunta o que houve. 

 

Eu: uma situação que pode acontecer bastante também com alunos surdos, até o fato de 

interpretar a prova vem a calhar nessa hora neh, se ele não conseguir ler a prova pra entender o 

que a questão está pedindo então ele já não vai conseguir, provavelmente vai ficar muito 

nervoso e vai desandar tudo e não vai sair nada. Ai o desempenho e a nota vão lá embaixo. 

 

Professor 1: Tem a questão da timidez neh, eles não vão perguntar. 

 

Eu: Pois é, para o professor conhecer aquele aluno é mais difícil ainda já que ele tem menos 

participação, é mais quietinho é mais na dele. 

 

Professor 2: Essa participação assim, eu falo por mim, porque sempre fui tímida, até no curso 

que eu fiz eu nem sei como eu dei conta porque nem sei como consegui terminar, então assim 

eu nem olho muito porque não são todos que conseguem participar ali na hora, falar. 

 

Eu: Realmente, tem alunos que a gente sabe que conhece, sabe o conteúdo mais discreto. 
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Professor 1: tem aluno que é mais na dele, no tempo dele. Tem aluno aqui que se pudesse falar, 

Deus me livre, nem parece que ela tem essa deficiência. 

 

Eu: tive experiência com um aluno que era apaixonado na professora de inglês e matemática, a 

de matemática até conversava com ele, ela ia aprendendo libras com ele, a de inglês era 

extremamente visual, pra ele era ótimo, só tirava dez em inglês e desbancava os outros, então 

tratar essa questão visual dele é muito importante. Então gente, de maneira geral pra finalizar, 

o que vocês gostariam de falar sobre esse processo avaliativo dos surdos. 

 

Professor 1: Eu não sei como é nas outras escolas, mas tinha que ter uma filtragem pra saber 

como esse aluno tá entrando, um diagnóstico porque a gente recebe muitos alunos analfabetos 

mesmo. 

 

Professor 2: é, ai vem o analfabeto e aquele que não sabe nem a libras, ai piora a situação, a 

comunicação é quase zero. Falam que tem apoio a tarde, que tem apoio no CAS, mas muitos 

não querem ir. Conheci alguns que iam a muitos anos atrás, mas só está diminuindo. É difícil 

porque ele vem pra escola, depois ele tem que ir pra esse outro local, não é qualquer um que 

consegue. 

 

Eu: é muito complexo. 

 

Professor 2: lá que teria esse reforço de tá ensinando a libras  

 

Professor 1: o governo ele tem esse projeto do Mais Educação, porque que não volta pra esses 

alunos que estão chegando com essas dificuldades, porque sendo realista, muitos que participam 

nem precisam estar lá, vem pra escola só pra ficar batendo perna a tarde. A gente tem o projeto 

do aluno monitor e está andando. Por que que não volta, sabendo que o aluno é analfabeto, ele 

sabe se comunicar no tempo dele, então porque não traz o Mais Educação pra esse lado, eu acho 

que seria bem mais produtivo. Não tem como esses alunos estarem se deslocando pra ir no CAS 

e aqui na escola ele viria no contra turno só pra fazer esse trabalho e assim seria mais produtivo 

o Mais Educação. Por que trabalharia mais a fundo com esse aluno, fazia acompanhamento em 

vez tá deslocando esse aluno pra lá. Seria bem mais produtivo, e como já está ai fixado é só 

fazer uma adaptação. 
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Eu: Isso ia refletir muito no aluno em sala de aula, porque no contra turno ele poderia estar 

fazendo libras e português. Bom! Gente, no mais é isso, muito obrigado, clareia muito. 

 

Professor 1: Foi uma troca de experiência. 
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ENTREVISTA 3 

 

 

Eu: Então professor, o senhor disse que de maneira geral sua aluna é quieta, interage pouco, o 

senhor acha que isso influencia um pouco na hora de avaliar? 

 

Professor 3: olha, sem dúvida, eu já tive outros alunos surdos que eram mais participativos, ela 

é mais quieta, interage pouco com a turma também e ela não é tão frequente também. Falta 

muito as aulas ai já tem uma dificuldade extra por conta dessa necessidade especial. Ai perde a 

sequência do conteúdo e é muito complicado, eu me sinto despreparado para lidar com o aluno, 

a gente tenta. Eu tenho uma aluna surda também, surda não, cega, e acho mais fácil lidar com 

ela do que com a aluna surda. Sinto um despreparo mesmo, não sei libras, não tive oportunidade 

de fazer nenhum curso, me sinto muito despreparado. 

 

Eu: Na sua análise dessa situação você acha que influencia na relação que você tem com a 

aluna? Que poderia ser mais próxima? 

 

Professor 3: Claro, se eu tivesse amparo eu me comunicaria melhor com ela, então isso já 

facilitaria muito. Eu tento ajudá-la, as vezes ela tem alguma dúvida, ela tem uma interprete, eu 

tento ajudar, mas fica muito limitado e a interprete tem uma dificuldade tremenda com 

matemática, então, praticamente não sabe nem as operações fundamentais, então fica muito 

difícil a comunicação. 

 

Eu: O senhor destacou que ela tem uma certa dificuldade com a disciplina, que tipo de 

empecilho o senhor encontra ai nessa questão? 

 

Professor 3: Eu acho que é o que acentua essa dificuldade dela é a falta de comunicação entre 

o professor e ela, eu acho que a comunicação é uma barreira muito grande. Percebi que ela tem 

dificuldade em física também, eu apliquei uma avaliação na sala dela e percebi que ela tem uma 

dificuldade com exatas. 

 

Eu: Sobre a avaliação adotada pela escola o senhor considerou que pode ser melhorada neh. 

 

Professor 3: Pode ser melhorada, a partir do momento que a gente tem um preparo melhor. 
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Eu: Então o senhor acha que está faltando um pouquinho mais de preparo com relação a 

avaliação. 

 

Professor 3: Sim, sem dúvida. 

 

Eu: sobre os instrumentos adotados o senhor falou que tem poucos recursos, quais recursos o 

senhor acha que poderia estar ajudando? 

 

Professor 3: Pois é, até nesse sentido, algo material, material didático voltado para o surdo, a 

gente tem que ter uma formação relacionada a isso pra gente lidar melhor com esse aluno e 

integrar mais esse aluno no ambiente escolar, facilitar a comunicação dele com os colegas 

também. Já tive alunos surdos, alunos cegos, com deficiência intelectual, déficit de atenção e 

as vezes eu acho que o aluno surdo é o que fica mais isolado. 

 

Eu: a gente tem o problema da comunicação, a comunicação é diferente, não é impossível, mas 

é diferente. A gente tem essa noção, a gente que é professor sabe disso, mas é preciso fazer com 

que os alunos e os colegas percebam isso. A barreira da comunicação ainda é um problema na 

nossa realidade com os alunos surdos mais do que os outros em alguns aspectos neh. O senhor 

destacou como instrumentos avaliativos uma avaliação qualitativa com participação, 

assiduidade e uma avaliação quantitativa adaptada. 

 

Professor 3: Isso, essa adaptação que é o problema, como fazer essa adaptação? É a formação 

que gente precisa ter. 

 

Eu:  o senhor tem alguma ideia do que deveria ser levado em consideração? 

 

Professor 3: acho que tem que considerar o visual pra lidar com os surdos. De alguma forma 

valorizar o visual pra que ele consiga compreender e interpretar melhor as questões e as 

avaliações. 

 

Eu: o senhor finalizou dizendo que não é fácil e sente despreparado, realmente a gente tem um 

déficit de formação para a educação especial. 
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Professor 3: é, eu me formei a 14 anos, eu não tive nada na minha graduação que foi voltado 

par alunos com necessidades especiais, absolutamente nada. 

 

Eu: na verdade, a lei foi aprovada em 2002, mas tem o prazo pra ela entrar em vigor, o prazo é 

de 10 anos e até hoje não tá efetivamente, a gente teve sim muitos avanços. 

 

Professor 3: A gente teve sim avanços, eu acho importante ter a interprete neh, ter o professor 

de apoio, é um avanço, mas a gente precisa caminhar mais. 

 

Eu: Depois da lei as instituições começaram a integrar o curso de libras nos cursos, 

principalmente nas licenciaturas.  

 

Professor 3: Pois é eu nunca fiz nenhum curso de libras. Me recordo de algumas vezes nas 

escolas que eu trabalhei de falarem que vai ter um curso de libras e tudo mais, só que assim, as 

vezes não tem uma flexibilidade de horários, as vezes sobrecarrega o professor. O problema é 

esse. Seria interessante se tivesse uma formação aqui na escola, ter o curso aqui na escola, que 

a gente já integrasse ao horário de trabalho. 

 

Eu: Verdade, mesmo depois de estar funcionando dessa forma a disciplina de libras nas 

licenciaturas, mesmo assim tem grandes dificuldade ainda, os professores as vezes sentem, 

mesmo fazendo a disciplina, um despreparo. Quando eu fiz, me formei em 2015, tive no 

segundo ano da faculdade a disciplina de libras. Minha professora dava a disciplina pra quatro 

cursos diferentes e ela tinha a preocupação que pra cada curso tentar mostrar como que os 

alunos aprendem. Na matemática, a grande maioria dos surdos tendem a aprender a matemática 

com mais facilidade por ela ser muito visual e a linguagem matemática pra eles se torna simples 

porque são muitos símbolos, então é fácil de eles memorizarem. A grande maioria dos surdos 

tinha essa facilidade, não quer dizer que eles gostavam da matéria. A diferença que eu sinto foi 

quando fui para o estágio e lá eu tive contato com aluno surdo em sala de aula e não era fácil, 

isso porque eu estava só observando e não ministrando aula.  O aluno era apaixonado na 

professora de inglês porque a aula dela todinha era visual. 

 

Professor 3: Interessante, mesmo assim, ele identificava visualmente a língua em si? A língua 

em si não é assimilada, não tem como. 
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Eu: A língua não porque ele já tinha dificuldade com o português, na libras ele era ótimo, pelo 

menos nisso ele era bem instruído, mas tinha umas dificuldades com o português, então ele não 

conseguia manter o diálogo neh, no inglês, mas se pegasse um texto ele até conseguia traduzir 

justamente por conta da forma que ela dava a aula. 

 

Professor 3: Realmente é um desafio, eu reclamei da falta de preparo, de formação e tudo mais, 

mas na realidade a gente tem que buscar suprir essa deficiência de formação, a gente tem que 

pesquisar por conta própria, achar uma forma de integrar esse aluno na aula. 

 

Eu: A gente está caminhando ainda a passos lentos, no mais, muito obrigado professor pela sua 

fala. 

 

Professor 3: De nada. 
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ENTREVISTA 4 

 

 

Professor 4: O professor por exemplo, elaborar avaliações para a aluna, ela tem dois 

professores, eu da matéria e ele (interprete) que acompanha, então vamos supor, eu estou dando 

matéria matrizes lá, ele pode dar alguma coisa pra ela, elaborar alguma coisa mais simples junto 

comigo, ao invés de matrizes pra ela que ela não está entendendo nada? 

 

Eu: O senhor fala uma matéria que não esteja no currículo? 

 

Professor 4: Isso. 

 

Eu: Então, é uma discussão. 

 

Professor 4: Nos dois segundos anos tem só ela de aluno surdo, ela está no C, no B eu tenho 

seis alunos que são acompanhados pela professora de apoio, nenhum com problema de audição, 

são dois com down, um deficiente físico, não sei parece que ele também tem um pouco de 

compreensão, tem um outro com outro problema e uma outra com outro problema. Bom, todos 

eles pegam a mesma prova que eu aplico e a professora ajuda eles a responder. O interprete 

ajuda a menina. A professora de apoio é formada em matemática, o interprete não tem formação 

em matemática. Ela faz e ele orienta ela, mas dentro das condições dele. Qual seria uma nova 

orientação em benefício da aluna? 

 

Eu: Tecnicamente, o aluno surdo não tem nenhuma deficiência intelectual, ele é capaz de 

aprender qualquer conteúdo, a dificuldade que a gente encontra é que a barreira da comunicação 

impede de desenvolver toda a capacidade, toda a habilidade que ela tem. O que acontece, é uma 

dificuldade muito grande dos professores de como conseguir adaptar as atividades para os 

alunos surdos. É difícil porque, a matemática por mais visual que ela seja, que é o ideal para o 

aluno surdo é muito complicado você conseguir integrar todos os conteúdos e mostrar de forma 

visual que é como o aluno surdo poderia compreender da melhor forma. Então o professor, no 

caso, ele precisa, como se diz, se desdobrar pra conseguir adaptar conteúdo. 

 

Professor 4: Que é como a gente tem feito. O próprio sistema aqui na escola, imagino que seja 

igual nas outras escolas de tempo integral, o sistema avaliativo que foi questionado ai também, 
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favorece porque o aluno vai marcar verdadeiro ou falso, não tem nenhum comprometimento 

com uma análise subjetiva e o simulado é de marcar x, então não temos nenhum processo 

avaliativo subjetivo. Eu posso dentro da minha parte que cabe marcar um processo subjetivo 

pra eles responderem, eu não saberia te dizer como ela responderia. Com minha ajuda e a ajuda 

do interprete, eu sempre coloquei ai que eu e ele estamos juntos, porque ele pega a matemática 

e põe no colo dele o bebê vai chorar o tempo todo. Na matemática ele tem um certo bloqueio, 

ele assiste todas as minhas aulas e sempre eu estou lá orientado a aluno junto com ele, ele me 

ajuda muito. Se não fosse ele na sala a aluna seria encostada, eu resumi isso tudo antes de vc 

fazer as suas colocações. Avaliação, o sistema favorece, o professor com minha ajuda 

conseguimos alcançar o objetivo. Nessa forma ela saiu acima da média na sala, a nota dela foi 

acima da média. Vamos supor, a média da sala foi 6,5, a média dela foi acima 7. Eu não sei 

outro aluno com maior dificuldade ou menor, eu não sei como se sairia. Segundo o interprete 

ela tem uma sensibilidade maior com a linguagem labial que eu passo pra ela, ela faz bem leitura 

labial e quando eu pergunto pra ela ok, ela me responde, então ela está no lugar certo na hora 

certa. Eu não sei outros neh, cada um vai ter um processo, cada pessoa que vier pra cá vai ter 

um processo, pode ser que seja bem mais desenvolvido intelectualmente ou menos. De uma 

forma geral, o surdo e mudo ele tem a parte de sociabilização, essa é a parte pra mim, não vou 

falar 100 %, mas 90 % do quebra gelo do surdo mudo com a interação com os colegas em sala 

de aula, isso de forma geral, essa socialização ela é extremamente necessária para quebrar as 

barreiras. Até as vezes o aluno pode ter uma facilidade maior de compreensão de um 

determinado assunto, não estou falando só de matemática não, mas se ele não tiver essa 

socialização para quebrar esse gelo ele não vai conseguir, ele pode até ter capacidade pra 

entender, mas eu acho que sem essa interação, sem essa socialização ele não vai conseguir. 

 

Eu: Essa socialização que o senhor fala é? 

 

Professor 4: é ela no meio de todo mundo ali, como se fosse parte da sala, não precisa de aluno 

ensinando ela, mas se ela está ali no meio se sentindo confortável, isso é importante para o 

surdo mudo, então precisa, é necessário que o surdo mudo tenha esse tipo de relacionamento, 

se ele viver só no dentro mundo do surdo mudo, talvez ele não chegue nem a desenvolver da 

mesma forma que o outro está interagindo com outras pessoas, vamos colocar normais. 

 

Eu: De certa forma o senhor acha que isso reflete na hora do senhor avaliar? Pensando não só 

no lado quantitativo. 
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Professor 4: Eu não vou avaliar ela dessa parte, quem tem que avaliar dessa parte é o interprete. 

Eu como professor de matemática tenho que avaliar ela nas atividades que ela me entrega, as 

vezes ela é a primeira a me entregar, a prova dela ela saiu acima da média da sala e não houve, 

tipo, Ah! Vou te ajudar. Ajuda assim, na hora de fazer ele está ali o tempo todo, até eu mesmo 

as vezes, eu deixo de ficar ali do lado, não é porque eu quero não, é porque a turma não deixa 

eu chegar ali do lado e ficar à vontade com ela. O professor regente que estiver trabalhando no 

caso desse é necessário que ele veja esse ponto ai com outro angulo de visão, se ele for olhar 

nu e cru ele não vai dar moral pra ela. Não adianta, todo caso vai ser um caso diferente. Eu não 

sei porque vc escolheu esse assunto, muito difícil, muito complexo. 

 

Eu: Justamente por isso, pra abrir as portas e ter soluções. 

 

Professor 4: Tem um mês que eu pedi uma lista de exercícios, e ele (interprete) sabe como aqui 

é corrido, eu poderia muito bem lá em casa fazer uma lista pra ela, mas eu chego em casa 

cansado e nem lembro, a verdade é essa. Sou totalmente contra, não se deve, socialmente 

falando, intelectualmente falando, pedagogicamente falando, não se deve separar uma sala pra 

surdo mudo e uma pra não surdo mudo, essa interação é necessária ocorrer, nesses meus 40 

anos de sala de aula, raramente a gente fica sem um aluno desses. Eu dava aula pra outro colégio 

e lá tinha uma aluna surda no oitavo ano, a grande dificuldade que eu tinha lá é que a secretaria 

não mandava professor interprete pra acompanhar ela. Eu tinha que ficar gesticulando lá e não 

adiantava nada. Tem que ter um interlocutor, que fazia intervenção, que sabia  conversar, eu 

não tenho formação, eu não vou aprender libras só pra ensinar surdo mudo, não vou, nem que 

a vaca tussa. Agora eu posso, quando era mais novo, comecei a faculdade em 78, terminei 20 

anos depois, meu nome é trabalho, eu não tinha tempo pra fazer curso de libras. 

 

Eu: a gente percebe quando o senhor fala que pega ela e coloca do seu lado, na situação que ela 

se encontra é acolhedor, isso quebra os preconceitos que ela tem com os ouvintes. Então, pode 

ser uma forma que faz com que ela aprenda mais a matemática justamente por conta disso, não 

sei como ela nas outra disciplinas, mas se ela sai tão bem assim na matemática pode ser um 

reflexo da relação que ela tem com o senhor e com o interprete , no caso. A avaliação aqui na 

escola é feita no simulado e na prova? Por que o integral tem um sistema diferente neh. 

 

Professor 4: Preciso de um papel e uma caneta pra explicar. Assim, a nota e bimestral, certo. 

Tem o que nós chamamos de ciclo 1, depois vem no mesmo bimestre o ciclo 2, como se fosse 
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primeira prova e segunda prova, depois vem o simulado, no final de tudo tem a recuperação. 

Peso 0,3, peso 0,2, o restante 0,5 corresponde ao professor, então eu dou nota 0,5 para todos os 

alunos. Prova, trabalho, tarefa, avaliação subjetiva, do jeito que eu quiser eu tenho que construir 

5 pontos para os alunos. Os ciclos valem 3 pontos, o simulado 2 pontos, o ciclo ele é verdadeiro 

ou falso, o simulado é objetivo, marcar x. Aqui é aleatório. 

 

Eu: A forma que o senhor quiser? 

 

Professor 4: Isso, então eu crio essas condições. A recuperação também é aleatória, eu trabalho 

uma semana, duas semanas com os alunos que estão de recuperação e nisso aqui estão incluídos 

também os que não estão de recuperação, faço o que eu quiser com eles. 

 

Eu: Nesse pedaço aqui, no ciclo um e dois e no simulado ela consegue fazer tudo tranquilamente 

neh? 

 

Professor 4: Sim, ela consegue em matemática sim, a média dela foi maior que dos colegas e 

não houve interferência do interprete. 

 

Eu: Muito interessante, isso acaba refletindo na sua avaliação neh? 

 

Professor 4: Sim, ela entrega tudo, as vezes tem tarefa que ela é primeira a entregar. Eu chego 

no interprete e falo pra ele aponta ai a tarefa que ela precisa fazer, eu ajudo, o colega ajuda, o 

interprete me pergunta como que passa pra ela. E vai indo, ela fabrica. 

 

Eu: A interação entre vocês é muito boa neh. 

 

Professor 4: é boa, é excelente, não tem preocupação não. Não precisa dizer que ela é uma aluna 

diferenciada. O principal é que não pode separar uma sala de surdo mudo de uma sala de não 

surdo mudo, de normais. Essa interação tem que existir, até mesmo com aluno com down, é 

importante. Eu tenho um aluno que o sexo pra ele tá aflorado. Mas tem um detalhe, por causa 

dessa socialização, durante uma aula, você não vê ele nem olhar pra uma menina. Ele senta lá 

e participa da aula da forma dele, copia tudo do quadro e não pergunta nada, mas não tem 

necessidade por causa da condição dele. 

Eu: então professor, foi muito bom, muito esclarecedor.  
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ENTREVISTA 5 

 

 

Eu: Então professor, de um modo geral, como é sua relação com seu aluno surdo? 

 

Professor 5: De um modo geral, o aluno que eu tenho surdo tem uma deficiência, deficiência 

não, uma dificuldade de aprendizagem, porque antes não tinha professor de apoio, então a 

maioria que estão ai no oitavo ou nono ano, nas fases finais do ensino fundamental e do ensino 

médio, eles tem uma dificuldade muito grande de aprender o conteúdo que vc está ensinando, 

não porque não tem um interprete na sala, por questão de eles não terem uma base formada 

anteriormente, então isso traz pra eles uma dificuldade muito grande. 

 

Eu: Já é um problema que vem de antes neh, não é de agora. Beleza, nesse sentido que tipo de 

relação você mantem com ele? 

 

Professor 5: a relação ela é assim, por ele ter essa característica especial de surdez, não acaba 

tendo uma relação igual aos outros alunos. Nós temos nossa formação, porém, não temos aquela 

qualificação na área de libras, então pra você comunicar com uma aluno que é surdo e mudo 

acaba sendo meio complexo.  

 

Eu: Acaba se tornando uma barreira neh? 

 

Professor 5: uma barreira muito grande, uma discrepância muito grande entre o professor e o 

aluno que é surdo, porque põe ele lá, põe o interprete, mas na verdade você está dando aula não 

é pra ela, você tá dando aula pro interprete, você mesmo aquele contato você num tem, mesmo 

que você queira fazer aquele contato igualitário com todos os alunos ele acaba tendo essa 

barreira e dificuldades pra comunicar com ele. 

 

Eu: E como você percebe a relação do seu aluno com a disciplina? 

 

Professor 5: essa relação você fala do aluno surdo neh? 

 

Eu: é, do aluno surdo. 



129 
 

Professor 5: Como nossa relação é pouca, você percebe pouca coisa, primeiro ele tem 

dificuldade de aprendizagem. Eu estava até conversando com o professor de Libras, a menina 

que ele atende, ela tem uma extremidade muito grande de aprendizagem porque ela não tem a 

base, então, assim isso faz com que ela como qualquer outro aluno não gosta de matemática, 

quanto maior a dificuldade mais distante o aluno fica do conteúdo. 

 

Eu: e ai vem a barreira da comunicação como impedimento. 

 

Professor 5: Isso, como ela não tem a comunicação direta com o professor fica mais difícil 

ainda. 

 

Eu: acaba até dificultando um pouco a avaliação, vc acredita que atrapalha? 

 

Professor 5: Muito. 

 

Eu: Por que você tem que na hora de avaliar você tem que levar outras coisas em consideração 

neh, então, essa questão de participação ai acaba, o que você acha que na hora de avaliar esse 

aluno, o que é que pesa? 

 

Professor 5: pesa primeiro, se eu for avaliar ela em todos os critérios que o sistema educacional 

exige é meio complexo, a maioria das vezes as atividades que ela faz ela não faz por si só, o 

professor que praticamente ajuda, na avaliação é a mesma coisa. Agora questão de participação 

da aula, se for avaliar por questão de disciplina, tudo bem, mas questão de fazer atividade, ir lá 

na frente e resolver exercícios no quadro essas coisas, ai já não avalia. 

 

Eu: Tem que ser mais prudente neh? 

 

Professor 5: é aquela questão, você tem que avaliar dentro de um contexto diferenciado dos 

outros alunos, não tem como você pegar um aluno que é surdo-mudo e avaliar como você avalia 

um aluno normal. 

 

Eu: Entendi, acabou entrando um pouco na outra questão, quais suas considerações sobre os 

tipos de avaliação adotados pela escola? Voltadas para os alunos surdos no caso neh. 
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Professor 5: Voltado pra eles. Uai. 

 

Eu: Vc acha que contempla? 

 

Professor 5: Contempla e não contempla. Por que é um aluno normal, ele é especial, porém a 

especialidade dele não é aquela mental, isso, intelectual que prejudica ele e acaba tendo que 

fazer uma avaliação diferenciada. Ao mesmo tempo, se torna complexo porque aquela questão 

que falamos no início, ele não tem a bagagem, a base das series anteriores, então se der uma 

prova pra ele, ele vai ter muita dificuldade de tirar uma nota de 0 a 10, ele não vai atingir media. 

Então acaba sendo incoerente o sistema de avaliação porque um aluno desse cada aluno, 

primeira prova, você não está avaliando ele na série inicial que ele está presente, você tem que 

avaliar o que ele tem de bagagem pra saber o que você vai trabalhar com ele durante o ano todo, 

quando você tem o aluno surdo, acaba que você tem um discrepância muito grande em relação 

aos outros alunos. 

 

Eu: é verdade, isso acontece bastante nessa realidade que a gente tem. Então, os instrumentos 

avaliativos, você acha que está satisfazendo a necessidade desses alunos? As características 

especiais. 

 

Professor 5: No geral não. 

 

Eu: Não? E o que vc poderia sugerir assim, você acha que seria interessante estar fazendo com 

eles? 

 

Professor 5: Com eles? Então, assim primeiro igual eu falei tinha que avaliar o que eles sabem 

neh. 

 

Eu:: Um diagnóstico? 

 

Professor 5: Isso, uma prova diagnóstica, diagnosticar o que eles sabem e a partir daí você 

trabalhar o conteúdo. É difícil? É. Você levar uma sala, 40 alunos, você tem um aluno surdo, 

você trabalha o conteúdo, pra 39 e trabalha conteúdo pra 1 aluno, é complexo. Na verdade, se 

você for olhar a questão do diagnóstico, ela serve pra isso. 
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Eu: Anham, pra mostrar que nível pode está começando ali. 

 

Professor 5: Isso, você pega ai, 100 % dos alunos de escola publicas eles foram ter professor de 

interprete tem o que, uns 4 ou 5 anos. Só que, se você ver, um aluno o que está no oitavo ano 

já perdeu quanto tempo? A base dele do ensino fundamental um foi embora. 

 

Eu: é verdade, porque a lei foi aprovada em 2002, ai eles tiveram um prazo de 10 anos. 

 

Professor 5: 2002, não tinha ninguém formado na área. 

 

Eu: A própria lei diz, ela foi aprovada, mas ela dá um prazo de 10 anos pra todas as escolas se 

adaptarem. 10 anos foi em 2012, então 5 anos pra cá que as pessoas estão vivendo essa 

realidade. Ainda é um processo de adaptação se a gente for ver e que ainda vai durar bastante. 

Bom, então, o senhor tem alguma outra coisa que gostaria de falar a respeito da avaliação que 

o senhor faz com esses alunos? Que seja sua opinião mesmo, mais pessoal, que você acha está 

que bom ou que pode ser melhorado. 

 

Professor 5: Pra mim, assim, pra eles chegarem, esses meninos terem o nível de igualdade com 

os outros, acho que deveria trabalhar com ele não só em sala de aula, deveria trabalhar uma 

matemática básica em outro horário. 

 

Eu: no contra turno neh? 

 

Professor 5: é, pra que ele recuperasse aquele tempo perdido. Então, pra fazer justo a lei, de ter 

direito, não só a partir de hoje ele tem direito, porém é, ir pra atrás. Não adianta eu ensinar uma 

matemática no oitavo ano que é onde eu trabalho expressões algébricas se o aluno não sabe 

nem números inteiros, então o aluno está com essa dificuldade. 

Eu: Esse é um problema bastante grave, principalmente na matemática neh. 

Professor 5: Então a gente tinha que rever esse conceito, se ele tem direito, então vamos, a partir 

de hoje, vamos procurar um meio de recuperar esse aluno, recuperar o tempo perdido dele. 

Outra coisa, não adianta colocar em uma escola, se a gente está ciente que muitas escolas da 

periferia não têm e o aluno passa a não ter direito, são coisas incoerentes. 

Eu: Não, eu concordo com isso também. No mais é isso mesmo professor, foi bem legal e 

esclarecedor, muito obrigado. 


