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RESUMO 

Como é trabalhado a inclusão de alunos surdos no ensino regular pelos professores da Escola 

Municipal Antônio Pereira da Silva, no município de Carinhanha-BA:  A presente pesquisa frisou 

o ensino fundamental com as seguintes turmas: Uma turma de 5º e a outra do 8º ano, no turno 

vespertino. O objetivo desse trabalho foi compreender como é trabalhado a inclusão de alunos 

surdos no ensino regular pelos professores da Escola Municipal Antônio Pereira da Silva no 

município de Carinhanha-BA. Trata-se de uma pesquisa de campo exploratório por meio da 

abordagem qualitativa. Foram feitos uso de instrumentos de pesquisa como observações para 

compreender melhor o contexto pesquisado e aplicação de questionário com as professoras das 

turmas a qual estudam as alunas surdas. Os resultados dessa pesquisa apontaram como as 

principais dificuldades enfrentadas pelo professor no processo de ensino aprendizagem do aluno 

surdo, a comunicação, a capacitação profissional, falta de recursos adequados, apoio da família e 

da instituição escolar. Em geral, a educação inclusiva será de qualidade quando tiver profissionais 

capacitados para atender as necessidades específicas do aluno, recursos adequados para amenizar 

suas dificuldades, o acompanhamento da família em seu processo de ensino aprendizagem e apoio 

da instituição escolar. 

 

Palavras chaves: Educação inclusiva, alunos surdos, profissional em Libras, ensino regular. 
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APRESENTAÇÃO 

A escolha deste tema fundamenta-se na importância de entender o processo de inclusão 

do aluno surdo no ensino regular. Meu interesse pela educação das pessoas com deficiência 

auditiva (surdes), surgiu devido a necessidade de aprofundar conhecimentos e construir novos 

saberes sobre o processo de inclusão na rede regular de ensino.  

A instituição escolar recebe o aluno surdo no ensino regular e espera que o aluno se 

adequa a ela, quando na verdade seria o contrário, a escola que deveria adequar sua estrutura e 

repensar suas estratégias para assegurar o acesso e a permanência desse aluno, ofertando um 

ensino de qualidade. 

Esse aluno é matriculado nas escolas no ensino regular, que na maioria das vezes, não 

estão preparadas para recebe-lo. Isso devido a vários fatores, entre eles a falta de formação 

especifica dos professores para saber atuar na diversidade, que é a base da educação inclusiva. 

A inclusão dessas pessoas se apresenta como um fato novo para a maioria dos professores e 

profissionais ligados à educação, surgindo como um grande desafio, pois, uma escola inclusiva 

deve oferecer, ao aluno surdo possibilidades reais de aprendizagem, caso contrário ela estará 

realizando uma inclusão precária. 

A escola inclusiva amplia as possibilidades de aprendizagem do aluno surdo quando 

apresenta em seu Projeto Político Pedagógico, propostas pedagógicas voltadas a política de 

inclusão. Como também, quando consegue envolver a comunidade onde a instituição escolar 

está inserida, fato que ajuda na consolidação do processo de inclusão dos alunos com 

necessidades especiais na escola e na sociedade. 

A possibilidade de aprendizagem do aluno surdo aumenta quando ele consegue se 

expressar e ser entendido. Dessa forma, é imprescindível em sala de aula um professor que 

domina a Linguagem de sinais (LIBRAS), ou um interprete em LIBRAS para fazer essa 

comunicação com o aluno surdo.  

Para análise de dados foram usados vários procedimentos metodológicos como análise 

documental (leis, parecer histórico sobre a educação do aluno com deficiência auditiva); 

aplicação de um questionário com dois professores que lecionam com alunas surdas no ensino 

regular. 

A análise dos dados utilizou como embasamento teórico as leituras de autores como: 
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Silva (2003), Fernandes (2000), Aranha (2001), Damásio (2005), Spenassato (2009), Kelman 

(2010), Gil (2008), Costa (2012), Mantoan (2006). 

Pretende-se com o desenvolvimento desse trabalho contribuir para aprofundamento e 

compreensão sobre o processo de inclusão do aluno surdo no ensino regular. E assim propor 

ações que efetivamente ajudem a elevar o nível de aprendizagem e permanência na escola dos 

alunos surdos e, consequentemente, melhorar a qualidade da educação nesse nível de ensino no 

município de Carinhanha-Ba. 

O presente trabalho tem como objetivo conhecer como os professores da Escola 

Municipal Antônio Pereira da Silva trabalham os processos de inclusão de alunos surdos no 

ensino regular. E quanto a perspectiva de ambiente de aprendizagem na sala de aula com 

relação à interação (professores e alunos) e vice-versa. 

 Na construção desse trabalho, inicialmente buscou-se conhecer teoricamente os temas 

“surdez” e inclusão, na perspectiva de perceber o entrelaçamento existente. A intenção inicial 

era observar o processo de inclusão de alunos com algum tipo de necessidade especial em 

turmas regulares de ensino. Porém, me chamou atenção a deficiência auditiva (surdez), quando 

realizei algumas observações, na escola a qual escolhi para realizar a pesquisa. 

As observações foram feitas no turno vespertino das 13:00 à 17;00 horas, me apresentei 

a gestora e as professoras do 5º e 8º Ano, conversamos sobre a pesquisa que seria voltada a 

educação de alunos com necessidade educacional especial, especificamente alunos com 

deficiência auditiva.  

Foram realizadas três observações em cada turma. Onde observamos como os 

professores fazem para transmitir o assunto para os alunos surdos, como se comunicam, quais 

estratégias são usadas. Também foi observado como as alunas surdas interagem com a 

professora e seus colegas, se a docente apresenta uma proposta diferenciada para atender as 

necessidades de suas alunas surdas e se essas alunas conseguem entender e responder as 

atividades trabalhadas em sala de aula. As observações realizadas foram todas registradas por 

meio da escrita em um caderno. 

Ainda foi possível, fazer a leitura do Projeto Político Pedagógico da instituição escolar 

para ver se contemplava algum capítulo voltado a educação de alunos com necessidades 

educacionais especiais. 
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Dessa forma, surgiu então o interesse em conhecer como acontece o processo de ensino 

aprendizagem dessas alunas surdas, se realmente elas são incluídas, se os professores atendem 

suas necessidades especificas promovendo uma educação de qualidade que atenda a todos os 

alunos independente de suas especificidades. Essa percepção sobre a inclusão de pessoas surdas 

no ensino regular foi determinante na escolha do tema.  

Educação inclusiva significa a valorização da diversidade, respeitar e aceitar as 

diferenças humanas, é construir uma sociedade para todos. A escolha da pesquisa sobre 

educação de aluno com surdez se deve ao fato de fazer parte do mesmo ambiente e perceber 

que tanto eles como os alunos ouvintes apresentarem dificuldades para se comunicar. Essa 

ausência de comunicação, dificulta a interação entre os alunos e professores, o que dificulta o 

processo de ensino aprendizagem em sala de aula e o convívio social. 

Sabemos que a legislação do Brasil prevê a inclusão do educando com necessidades 

especiais no sistema regular de ensino, que o aluno surdo tem o direito de ser atendido pelo 

sistema regular de ensino. No entanto, existem vários fatores que dificultam o processo de 

inclusão desse aluno. Diante dessas dificuldades, pretende-se investigar e compreender como é 

trabalhada a inclusão de alunos surdos no ensino regular pelos professores de uma escola da 

rede pública de ensino do município de Carinhanha-BA. 
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 CAPITULO 1: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1 A educação inclusiva 

O presente capítulo busca fazer um breve histórico da Educação Inclusiva e da educação 

de alunos surdos no contexto escolar no Brasil, buscando compreender sua trajetória de 

exclusão e suas conquistas em uma caracterização geral dos sujeitos surdos.  

Sabemos que é um grande desafio transformar a escola comum existente, porém, esta é 

a escola para todos e de todos. Assim compreendemos que temos de transformar suas práticas 

educativas, vencendo os desafios. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB, nº 

9394/1996) estabelece que os sistemas de ensino deverão assegurar, principalmente, 

professores especializados ou devidamente capacitados, que possam atuar com qualquer pessoa 

especial na sala de aula. 

Portanto, o aluno surdo tem o direito de ser atendido pelo sistema regular de ensino. No 

entanto, ainda é um processo lento, pois, a grande maioria dos professores da rede regular de 

ensino não está preparada para atender alunos com necessidades especiais. 

Segundo Kelman (2010), toda criança, seja ela com deficiência ou não, tem os seus 

ritmos e limites para aprender, e cabe a nós, educadores, respeitá-los. Nesse sentido, o processo 

de inclusão escolar é muito complexo, pois requer escolas estruturadas e equipamentos 

adequados para atender às necessidades dos alunos com deficiência. Além disso, é preciso rever 

a prática pedagógica dos professores, repensar o processo de formação, enfatizando a relação 

professor-aluno, a contextualização sociocultural no processo de ensino-aprendizagem e 

implantar a prática de inclusão no processo de formação inicial do professor. Para Lerner 

(1999, p. 45). Apud, (Kelman, 2010, p. 14), diz que: 

Desenvolvimento humano individual envolve processos de transformação 

e incremento que, através de um fluxo de interações entre características 

atuais da pessoa e dos contextos em que ela está inserida, produzem uma 

sucessão de mudanças relativamente duradouras que elaboram ou 

aumentam a diversidade das características estruturais e funcionais da 

pessoa e os padrões de suas interações com o ambiente, ao mesmo tempo 

em que mantém uma organização coerente com a unidade estrutural-

funcional da pessoa como um todo. 

 

Neste contexto, o desenvolvimento humano está diretamente relacionado ao meio ao 

qual o indivíduo está inserido, levando esta discussão para a temática da inclusão escolar, 

ressaltamos que o processo de inclusão deve envolver a família e escola e suas respectivas 
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culturas, como fundamentos relevantes na proposição e no desenvolvimento das escolas em 

uma perspectiva inclusiva. Conceitos que favoreçam uma boa relação entre escola e 

comunidade e vice-versa, são fundamentais para que não se criem barreiras que venham a 

impedir a construção de amizade e respeito na interação família - escola. 

Por isso, é necessário construir um olhar diferenciado ao tratarmos de pessoas com 

deficiência, anulando essas barreiras que impedem a inserção e o desenvolvimento dessas 

pessoas dentro do ambiente escolar, social e principalmente, familiar. “Estamos vivendo um 

momento de tomada de decisão, em que não adianta mais “tapar o sol com a peneira” dado que 

o próprio tempo já foi suficiente para que se entendesse o que é proposto como uma escola para 

todos” (MANTOAN, 2006, p. 205). É sabido que a inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais no ensino regular depende de uma série de fatores dos quais é 

imprescindível a preparação da comunidade escolar para promover a participação de todos os 

alunos. 

A educação inclusiva será de qualidade quando a escola se adaptar às necessidades e às 

especificidades de cada aluno, buscando além de sua permanência, o seu máximo 

desenvolvimento. A inclusão escolar, segundo Aranha (2001), refere-se ao processo de inserção 

de alunos com necessidades educacionais especiais em classes comuns. Isto significa acolher, 

dentre a diversidade que constitui esse universo, mais um segmento populacional, que é o 

representado pelos alunos com deficiência. 

A condição primeira para que a inclusão deixe de ser uma ameaça ao que 

hoje a escola defende e adota habitualmente como prática pedagógica é 

abandonar tudo o que a leva a tolerar as pessoas com deficiência nas 

turmas comuns, por meio de arranjos criados para manter as aparências 

de “bem-intencionada”, sempre atribuindo a esses alunos o fracasso, a 

incapacidade de acompanhar o ensino comum. Para reverter esse 

sentimento de superioridade em relação ao outro, especialmente quando 

se trata de alunos com deficiência, a escola terá de enfrentar a si mesma, 

reconhecendo o modo como produz as diferenças nas salas de aula: 

agrupando-as por categorias ou considerando cada aluno o resultado da 

multiplicação infinita das manifestações da natureza humana e, portanto, 

sem condições de ser encaixado em nenhuma classificação artificialmente 

atribuída, como prescreve a inclusão. (MANTOAN, 2006, p. 208). 

 

Para que o processo de inclusão seja consolidado, deve-se criar um ambiente favorável, 

no qual, o aluno surdo possa desenvolver suas potencialidades. Neste sentido, é preciso que o 

sistema educacional disponibilize para as escolas, os recursos necessários a este processo. No 
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entanto, muitas escolas que recebem estes alunos não contam com esses recursos. Sendo assim, 

o aluno surdo é integrado nesta escola, porém, não é incluído. 

Segundo Silva (2003, p.32), a integração escolar tem como objetivo inserir o aluno com 

deficiência na escola regular, porém, essa escola permanece organizada da mesma forma, é o 

aluno que foi inserido que deverá adaptar-se a ela. Contudo, no sistema de ensino inclusivo é a 

escola que se reorganiza para atender a especificidade de cada aluno. Sendo assim, o foco da 

integração é o aluno com deficiência e o foco da inclusão é o sistema de ensino que tem que 

oferecer um ensino de qualidade a todos. 

Portanto, para que o aluno surdo construa o seu conhecimento em uma sala de aula 

inclusiva, ele deve ser estimulado a pensar e raciocinar, assim como os alunos ouvintes. Dessa 

forma, o professor deve desenvolver estratégias pedagógicas que despertem o interesse do 

aluno surdo. No entanto, em muitas escolas o ensino é transmitido pelos professores numa 

perspectiva tradicional, sem levar em consideração as necessidades educacionais especiais do 

aluno surdo. Algo que não ajuda no desenvolvimento do aluno. 

 

1.2 A educação de crianças com deficiência auditiva e a educação inclusiva no Brasil 

           A história da educação das pessoas com deficiência auditiva é marcada por lutas e 

conquistas, sendo a mais importante delas, a superação do paradigma de incapacidade da 

pessoa surda, evidenciando que por meio de sua língua este pode adquiri o conhecimento 

científico, tornando-se um cidadão ativo na sociedade. 

A trajetória social da pessoa surda teve suas implicações ao longo do tempo, eles 

eram vistos como seres incapazes, as crianças que nasciam surdas eram considerados 

“defeituosas”.  

O trabalho com pessoas surdas teve inicio no Brasil em 1857, quando foi fundada a 

primeira instituição especializada em 26 de setembro deste ano, o atual Instituto Nacional 

de Educação dos Surdos (INES) sobre a supervisão do professor surdo Francês Ernest Huet 

a convite de Dom Pedro II, o qual desenvolveu uma metodologia baseada na datilologia e 

na língua de sinais francesa. 

Segundo Sassaki (1999), inclusão é o processo pelo qual a sociedade se adapta para 

poder incluir em seu contexto as pessoas com necessidades especiais, na educação, as 
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escolas comuns devem adaptar-se à diversidade dos seus alunos. 

            A educação inclusiva tem sido discutida em termos não somente de novas 

estratégias de ensino, mas de maneira bem mais ampla como ações que levem a reformas 

escolares, melhorias nos programas de ensino e novas medidas de justiça social. 

Por isso, a inclusão pressupõe uma escola que se ajuste a todas as crianças, em vez 

de esperar que uma determinada criança com deficiência se ajuste a escola. Diante de um 

contexto histórico e documental sobre os processos legislativos de políticas públicas de 

inclusão, segundo ressaltam os documentos oficiais do MEC/SEEP.  

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

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

Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamin Constant – IBC, e o 

Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, hoje denominado Instituto Nacional 

da Educação dos Surdos – INES, ambos no Rio de Janeiro. No início do 

século XX é fundado o Instituto Pestalozzi (1926), instituição especializada 

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

primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE; e, em 

1945, é criado o primeiro atendimento educacional especializado às 

pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi, por Helena Antipoff. 

(BRASIL, 2007, p.2): 
      

Nessa perspectiva, os fatos históricos revelam-se presentes na sociedade, na 

situação sobre inclusão da pessoa surda, pois a comunidade surda tem sofrido muito desde 

a antiguidade, por terem sido discriminados totalmente do meio social. A cultura histórica 

dessa comunidade surda buscando seus direitos na sociedade ao longo das últimas décadas, 

hoje vemos que muito tem sido feito para melhorar esse meio interacional e social dos 

surdos com os ouvintes, mas ainda existe uma questão muito importante que necessita de 

uma atenção maior, isto é, o ensino do estudante surdo. 

Em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDBEN- Lei nº 

4.024/61, trazia em corpos concepções relacionadas a pessoa com deficiência auditiva 

apontando seu direito à educação. Em 1990, foi realizada a Conferência Mundial de 

Educação para Todos e, a partir desse documento, surgiu a Declaração de Salamanca 

(1994), que põe em pauta o regime de inclusão, quando todas as crianças devem ter acesso 

a uma escola de qualidade, respeitando-se suas diferenças e promovendo-se sua 

aprendizagem. 
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A Declaração de Salamanca permite perceber a real importância da inclusão da 

pessoa com deficiência na educação, pois seu convívio e aprendizado com outras pessoas 

só lhe trará benefícios e crescimentos, tanto no âmbito educacional como social. Inclusão 

significa responsabilidade governamental, bem como reestruturação da instituição que 

receberá o indivíduo com necessidades especiais, tornando-se apta a dar resposta às 

necessidades de todos os alunos. 

Para que possa realmente efetivar uma inclusão satisfatória da criança surda na 

escola, é indispensável a capacitação dos educadores. Nesse sentido, importante na escola 

a participação de um profissional com formação em LIBRAS. 

No Brasil a língua de Sinais foi reconhecida e oficializada por meio da Lei 10.436 

de 24 de abril de 2002, como uma língua oriunda das comunidades surdas, sendo possível 

observar os enunciados legais que tendem apontar para o acesso e a inclusão das pessoas 

surdas à educação, entende-se como LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais a forma de 

comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual motora, com 

estrutura gramatical própria, constituindo um sistema de transmissão de ideias e fatos. 

A referida lei foi regulamentada em 22 de dezembro de 2005, pelo decreto n º 5626 

que estabelece a inserção da LIBRAS como disciplina curricular no ensino público e 

privado, e sistemas de ensino federais, estaduais e municipais, nos cursos de formação de 

professores, como o magistério, nos cursos de licenciatura, e nos cursos de 

Fonoaudiologia. Este decreto no capitulo VI, art. 22, incisos I e II, estabelece uma 

educação inclusiva para as pessoas surdas, uma perspectiva bilíngue em sua escolarização 

básica, garantindo a esses alunos, educadores capazes de trabalhar com as suas 

especificidades. 

O Artigo 5º da Constituição Federal de 1988 garante o direito da pessoa com 

necessidades educacionais especiais vivenciar as mesmas oportunidades de ensino de uma 

pessoa dita normal, o Artigo 208° garante atendimento educacional especializado. Dessa 

forma a LDB, Nova Lei das Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, n° 9394/96 em seu 

Artigo 58° destaca que haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na 

escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. O que 

significa o direito do aluno com deficiência de ter o auxílio necessário para sua 

aprendizagem. 
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A referida lei assegura ainda, em seu Artigo 59°, aos educandos com necessidades 

especiais, professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a 

integração desses educandos nas classes comuns. 

Portanto, as escolas são obrigadas por lei a receberem os alunos surdos, que devem 

passar a frequentar as salas de aula ao lado de alunos ouvintes, contudo, nem sempre estas 

escolas terão condições de oferecer a estrutura adequada para atendê-los, pois, faltam 

tradutores/intérpretes de LIBRAS nas salas de aula e professores qualificados. 

 

1.3 O aluno com deficiência auditiva no contexto escolar 

A inclusão de pessoas com deficiência auditiva, no ensino regular significa mais do 

que apenas criar vagas e proporcionar recursos materiais, requer uma escola e uma 

sociedade inclusiva, que assegurem igualdade de oportunidades a todos os alunos, 

contando com professores capacitados e compromissados com a educação. 

No que se refere ao aluno surdo e à surdez, é necessário ter alguns conhecimentos 

sem os quais fica difícil promover o ensino e a aprendizagem. A surdez, segundo Perlin 

(1998), deve ser encarada como uma diferença a ser respeitada, e não como uma 

"anomalia" a ser eliminada, pois o surdo apresenta cultura e identidades próprias. O 

preconceito em relação a esses alunos e à sua cultura deve ser desfeito através de 

esclarecimentos e intervenções realizados pelo professor em sala de aula. Kelman, diz que: 

Entre os muitos desafios de se ensinar à criança surda em uma classe 

inclusiva, talvez o maior deles seja como combinar as práticas de ensino 

da Língua Portuguesa (L2) de forma a serem entendidas por membros 

usuários de duas línguas, já que o que se vê são as mesmas estratégias 

utilizadas no ensino de alunos ouvintes. Não pode dar certo. O tempo de 

exposição à língua portuguesa é diferente para os dois grupos. É 

necessário que o ensino de L2 se dê em contexto educacional 

diferenciado. E para isso ter um intérprete educacional em sala de aula se 

faz necessário. (KELMAN, 2010, p. 148). 
 

No Brasil, historicamente, as pessoas surdas têm sido excluídas do espaço escolar 

onde tem se efetivado a aquisição da linguagem oral e escrita daqueles que frequentam as 

classes regulares. Sabemos que é um grande desafio transformar a escola comum existente, 
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porém, esta é a escola para todos e de todos. Temos, pois, que transformar suas práticas 

educativas, vencendo os desafios. 

Segundo Schwartzman (apud SILVA, 2000, p.39), os professores do ensino regular 

não têm sido preparados para a tarefa de lidar com crianças com necessidades educacionais 

especiais, e sem este preparo, por melhor que seja o método utilizado, as chances de 

sucesso são muito limitadas. 

Em muitas “escolas inclusivas” da rede regular de ensino, a atual inclusão dos 

alunos surdos se faz por intermédio de um intérprete. Que tem como função traduzir, para 

a língua de sinais, o que professor está falando. Neste sentido, o professor continua 

explicando o conteúdo para os alunos ouvintes e espera que o intérprete faça o seu trabalho 

para que os alunos surdos sejam incluídos. 

Para o aluno surdo, é fundamental a presença de um intérprete de LIBRAS para 

mediar a comunicação em sala de aula. No entanto, não é possível incluir o aluno surdo em 

uma sala de aula regular apenas com a presença do intérprete. Para que o processo de 

inclusão seja consolidado, deve-se criar um ambiente favorável, no qual, o aluno surdo 

possa desenvolver suas potencialidades.  

Segundo Spenassato (2009) a maioria das escolas não apresenta um quadro de 

inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, dentre esses, os surdos. Ainda 

há carência de salas apropriadas, de materiais, de recursos visuais, de metodologias e, 

principalmente, de professores especializados ou intérpretes, entre outros. “Dentre as 

causas das dificuldades vividas pelos alunos surdos em classes inclusivas encontram-se a 

falta de recursos pedagógicos adaptados, o que prejudica o processo de ensino-

aprendizagem. (KELMAN, 2010, p. 149). 

Segundo Mühl (apud SPENASSATO, 2009), a educação inclusiva consiste em um 

sistema de ensino de qualidade que atenda a todos, exigindo um novo posicionamento das 

escolas quanto à reestruturação, o aperfeiçoamento dos professores, de suas práticas 

pedagógicas, e da reformulação das políticas educacionais e implementação de projetos 

educacionais inclusivos. 

Segundo Spenassato (2009), em cada classe haverá uma diversidade de cultura e 

conhecimentos. Portanto, caberá ao professor usufruir de estratégias como: desenvolver 
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novas metodologias de ensino; utilizar recursos diferenciados e processos de avaliação 

adequados, como forma de tentar minimizar a desigualdade e trabalhar a diversidade. 

A legislação educacional, por meio da Lei nº 10.098 de 2000, prevê que o Poder 

Público deve tomar providências no sentido de eliminar as barreiras de comunicação, para 

garantir aos surdos o acesso à informação, à educação, incluindo a formação de intérpretes 

de língua de sinais. (BRASIL, 2000) 

Atualmente, a linguística da Língua de Sinais, é uma disciplina em expansão no 

mundo todo e suas pesquisas demonstram a importância dessa forma de comunicação na 

construção do sujeito surdo. Apesar desse avanço, ainda são comuns situações de interação 

entre professores e alunos medidas apenas pela língua oral, desconsiderando-se as 

dificuldades e o pouco ou nenhum conhecimento em relação a esta forma de comunicação 

por parte de uma determinada clientela. Nesse contexto, muitas vezes o professor propõe 

ordens ou resoluções de problemas que não são compreendidas pelo surdo, que ignora ou 

não atinge os objetivos propostos pela tarefa, simplesmente por não entender o conteúdo da 

mensagem veiculada. 

Percebe-se assim, que a capacidade de comunicação linguística pode ser 

considerada como um dos principais responsáveis pelo processo de desenvolvimento da 

criança surda em toda a sua potencialidade, para que possa desempenhar seu papel social e 

integrar-se verdadeiramente na sociedade.  

Tendo conhecimento destes momentos e desencadeamentos anteriores, 

reportamo-nos ao atual contexto educacional dos surdos no Brasil. Este 

faz referência à Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (2008), a qual caracteriza a educação do surdo 

estando situada em um contexto bilíngue. A partir disso, compreende-se 

que a Libras (Língua Brasileira de Sinais) é tida como sua primeira língua 

(L1) e a Língua Portuguesa, na modalidade escrita, sua segunda língua 

(L2). (MEDEIROS; GRAFF, 2012, p.2)  

 

Neste contexto, a escola teve compreender que o aluno surdo tem como sua língua 

materna a LIBRAS, é o português por escrito sua segunda língua, assim a necessidade de 

criar alternativas para que a pessoa surda valorize sua cultura. “Neste cenário, a Libras é o 

objetivo primeiro e principal no ensino do sujeito surdo, já que é através dela que ele 

organizará seu pensamento e construirá suas aprendizagens”. (MEDEIROS: GRAFF, 2012, 

03). No que concerne esse processo integrativo convém lembrar Sassaki para quem “a 
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inclusão da criança com surdez na escola regular requer uma boa preparação tanto do aluno 

quanto da escola, para que ambos se sintam capacitados a participar dessa integração”. 

(SASSAKI, 1997, p. 41). 

No que se refere ao desenvolvimento da criança com problemas auditivos, 

Fernandes explica que:  

Desenvolver-se cognitivamente não depende exclusivamente do domínio 

de uma língua, mas dominar uma língua garante os melhores recursos 

para as cadeias neurais envolvidas no desenvolvimento dos processos 

cognitivos. (FERNANDES 2000, p. 49). 

  No tocante às formas de comunicação, várias pesquisas comprovaram que crianças 

surdas procuram criar e desenvolver alguma forma de linguagem, mesmo não sendo 

expostas à língua de sinais. Essas crianças desenvolvem espontaneamente um sistema de 

gesticulação manual que tem semelhança com outros sistemas desenvolvidos por outros 

surdos que nunca tiveram contato entre si e com as línguas de sinais já conhecidas. 

No entanto, há de se considerar que muitos surdos aprendem a Libras 

tardiamente, visto que se encontram inseridos em contextos familiares 

predominantemente ouvintes, tendo os primeiros meses/anos de vida uma 

comunicação restrita e truncada. Muitos pais resistem na aceitação da 

surdez e, consequentemente, intentam que estes possam falar (oralmente) 

sem que haja estimulação e comunicação na língua de sinais. 

(MEDEIROS; GRAFF, 2012, p. 03). 

Neste contexto, a criança deve ter contato com a língua de sinais – LIBRAS, na 

família de modo a melhorar sua comunicação e socialização, melhorando sua relação com 

o meio. “Torna- se função da escola, em um primeiro momento, ensinar a língua de sinais 

ao aluno surdo, considerando-se que a aquisição da Língua Portuguesa como segunda 

língua somente acontecerá quando este sujeito já tiver domínio e fluência da L1” 

(Medeiros; GRAFF, 2012, p. 03). Face ao exposto, pode-se concluir que o aluno com 

surdez tem as mesmas potencialidades de desenvolvimento que o aluno ouvinte, 

necessitando, apenas, que suas necessidades especiais sejam supridas, visto que o natural 

do homem é a linguagem. 
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CAPITULO 2: DOS OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Compreender como é trabalhado a inclusão de alunos surdos no ensino regular pelos 

professores da Escola Municipal Antônio Pereira da Silva, no município de Carinhanha-BA. 

 

2.2 Objetivos específicos 

- Identificar os fatores que dificultam a inclusão de alunos surdos na referida escola. 

- Analisar se os professores da Escola Municipal Antônio Pereira da Silva têm formação 

adequada para trabalhar e atender os alunos com necessidades educacionais especiais. 

- Verificar as estratégias pedagógicas adotadas pelos professores para facilitar a inclusão de 

alunos com surdez na escola. 
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CAPITULO 3:  METODOLOGIA 

3.1 Fundamentação teórica da metodologia 

A metodologia adotada busca apresentar dados que impactam no processo de inclusão 

de alunos surdos no ensino regular no município de Carinhanha (BA). 

A pesquisa qualitativa enfatiza o processo e seu significado, enquanto a quantitativa 

preocupa-se em medir (quantidade, frequência e intensidade) e analisar as relações causais 

entre as variáveis. 

O questionário pode ser definido como uma técnica de investigação social composta por 

um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações 

sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, 

temores, comportamento presente ou passado (GIL, 2008), é um instrumento de coleta de 

informação, utilizada em uma sondagem ou inquérito. 

Portanto, o questionário é um instrumento de investigação que visa recolher 

informações, baseando-se, geralmente, na inquisição de um grupo representativo da população 

em estudo. Para tal, coloca-se uma série de questões que abrangem um tema de interesse para o 

pesquisador. Construir um questionário consiste basicamente em traduzir os objetivos da 

pesquisa em questões específicas. As respostas irão proporcionar dados ao pesquisador para 

descrever as características da população pesquisada (GIL, 2008). 

Quanto à observação participativa, permite descrever, analisar, objetivando 

compreender efetivamente os fatores que dificultam o processo de inclusão de alunos surdos no 

ensino regular. A observação participativa, como um instrumento de investigação científica, 

precisa ser antes de tudo controlada e sistemática. Isso implica existência de um planejamento 

cuidadoso do trabalho e uma preparação rigorosa do observador. A coleta de dados é o ato de 

pesquisar, juntar documentos e provas, procurar informações sobre um determinado tema ou 

conjunto de temas correlacionados e agrupá-las de forma a facilitar uma posterior análise. 

 

3.2 Contexto da pesquisa 

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal Antônio Pereira da Silva, na sala do 5º e 

8º ano, onde estudam duas alunas com surdez. 
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A Escola Municipal Antônio Pereira da Silva situada na Travessa Castelo Branco 

S/N- Bairro Sudene em Carinhanha-BA. Esta unidade de ensino dispõe: Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, que visa ajudar a enfrentar os desafios do 

cotidiano da escola de uma forma sistematizada, consciente, científica e participativa. 

O espaço físico da escola é bom, possui nove salas de aula, uma sala da diretora, 

uma sala do professor, uma sala da secretaria, uma sala do laboratório de informática, uma 

sala do almoxarifado, uma sala de mídia, um auditório, um pátio, uma cantina, um 

banheiro na diretoria, três banheiros para os professores, três banheiros masculinos, três 

banheiros femininos, três banheiros para os demais funcionários da escola. Foram 

matriculados esse ano 389 alunos, a escola funciona nos turnos matutino, vespertino e 

noturno, do 1º ao 9º ano. 

O quadro de funcionários é composto por: uma Diretora, duas Vices diretoras, uma 

coordenadora, quinze professores com licenciaturas em Letras, Pedagogia, Matemática, 

Geografia, História, um auxiliar de secretaria, três merendeiras, três faxineiras, um porteiro 

e 0um vigia. A escola ainda não possui profissionais fluentes em Língua de Sinais, seja 

instrutor ou intérprete. 

O Projeto Político Pedagógico da escola tem como objetivo geral, buscar um ensino 

de qualidade, formar cidadãos capazes de interferir criticamente na realidade para 

transformá-la, deve também contemplar o desenvolvimento de capacidade que possibilitem 

adaptações às complexas condições e alternativas de trabalho que temos hoje e a lidar com 

rapidez na produção e na circulação de novos conhecimentos e informações. 

 

3.3 Participantes da pesquisa 

 Os participantes da pesquisa foram uma professora do 5º e uma professora do 8º Ano, 

que lecionam na rede municipal de educação na Escola Municipal Antônio Pereira da Silva e 

trabalham com alunas surdas.  Uma das alunas tem 12 anos e estuda no 5º Ano e a outra tem 18 

anos e estuda no 8º Ano, a mais nova não domina a Língua de Sinais (Libras), a mais velha já 

possui domínio razoável em Língua de Sinais, além disso, usa um aparelho auditivo que 

permite ouvir. 
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3.4 Materiais 

 1 computador; 

 1 impressora; 

 Folhas de papel A4;  

 Canetas; 

 Bloco de anotações;  

 

3.5 Instrumentos de coleta de dados 

Foi aplicado questionário com perguntas semiestruturadas à professora do 5º e à 

professora do 8º ano, no intuito de conhecer como é trabalhado o processo de inclusão de 

alunos surdos no ensino regular. 

E também por meio da “observação participante”, foram realizadas observações na sala 

de aula para registrar como acontece o processo de ensino-aprendizagem das alunas com 

surdez, como elas interagem com as professoras e os colegas e vice-versa. 

 

3.6 Procedimentos de Construção de Dados 

Tendo em vista todo o conteúdo estudado durante o curso de Especialização em 

Desenvolvimento, Educação e inclusão, e principalmente o material estudado no Modulo 5 

deste curso, despertou em mim a vontade de pesquisar sobre o processo de inclusão de 

alunos com deficiência auditiva. Para realizar esta pesquisa procurei a Secretaria Municipal 

de Educação de Carinhanha-BA, onde consegui a informação de uma escola da rede 

municipal de ensino que tinham em seu quadro de alunos matriculados duas alunas com 

surdez.  

Fui à escola e conversei com a diretora, expliquei como seria realizada a pesquisa, 

com aceite da direção da escola, entreguei a Carta de Apresentação (ANEXO A), a Carta 

de Aceite Institucional (ANEXO B). A diretora me apresentou as docentes que 

denominaremos de Alexandra (professora do 5º Ano) e Marinalva (professora do 8º Ano), 

e as alunas de Maria (5º Ano) e Mariana (8º Ano), a fim de resguardar o sigilo, deste 
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processo de investigação, combinei o dia da aplicação do questionário com as professoras, 

e iniciei as observações da aluna em sala de aula e da estrutura física e material da escola. 

No dia da entrevista entreguei as professoras participantes da pesquisa o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo C), o qual foi prontamente assinado por elas, 

após este procedimento demos início à aplicação do questionário, que aconteceu de forma 

tranquila e bem participativa. 

 

3.7 Procedimentos de análise de dados  

  O trabalho de pesquisa foi realizado em dois momentos distintos, o primeiro foi as 

observações realizadas no ambiente escolar, o qual forneceram informações valiosas para o 

desenvolvimento desta pesquisa, as observações contemplaram a analisa do cotidiano das 

alunas Maria e Mariana em sala de aula, e a estrutura física e material da escola. O 

segundo passo da pesquisa foi à aplicação de um questionário com perguntas semiestrutura 

de cunho subjetivo, com as professoras, essa foi desenvolvida tendo como base os 

objetivos que nortearam esta investigação acadêmica. 

Os dados colhidos pelo questionário foram confrontados com as observações 

realizadas, possibilitando uma concepção ampla do cenário pesquisado, os resultados 

colhidos possibilitaram a construção dos resultados e discussões que foi o foco central 

deste trabalho de conclusão de curso. 
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CAPITULO 4: RESULTADOS E DISCUSSÃO 

   4.1 Relatório da observação no 8º ano 

De acordo com a professora, essa turma de 8º ano na verdade, funciona com os 

alunos da EJA de 5ª e 6ª, os de 7ª e 8ª, e outros alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem. Ela diz fazer três planos, pois têm alunos em três níveis diferentes de 

aprendizagem. A mesma é pedagoga, tem 22 anos de exercício na docência e não tem 

formação adequada para trabalhar com alunos com necessidades educacionais especiais. 

Iniciei observando como a aluna surda Maria, “nome fictício”, se comunicava com 

a professora e seus colegas ouvintes, pois a comunicação é imprescindível no processo de 

ensino aprendizagem. Segundo a professora, Maria é uma aluna muito inteligente, conhece 

até bem a linguagem de sinais (LIBRAS), pois frequenta um cursinho e está aperfeiçoando 

a língua de sinais, consegue fazer a leitura labial quando a professora esta explicando as 

atividades. 

A professora da turma domina um pouco a linguagem de sinais que aprendeu por 

iniciativa própria, e admitiu que sua aluna surda sabe bem mais do que ela. Percebi a aluna 

surda bem tímida, quase não se comunica com seus colegas, sentando na ultima carteira da 

fila, ou seja, no fundo da sala. 

Um fato interessante é que a aluna surda Maria usa um aparelho auditivo que 

ganhou no final do ano passado (2014) e já consegue ouvir más, desde quando a pessoa 

que fala esteja perto dela, afastou mais de três metros ela já apresenta dificuldades de 

entender o que a pessoa está falando. Segundo a professora, ela desenvolveu muito depois 

que passou a usar o aparelho, pois passou a ouvir e falar, tanto que já consegue realizar a 

leitura, porém de forma mais lenta.  

A professora dessa turma é muito comunicativa, dedicada e ama o que faz. Sempre 

que surge uma dúvida durante a explicação ela para e explica novamente o assunto. É 

muito carinhosa com seus alunos, demonstra um grande respeito e amizade por eles, assim 

como eles demonstram também por ela. 

No momento do recreio conversávamos sobre a inclusão de aluno surdo no ensino 

regular e ela expressou dizendo que só colocar o aluno surdo no ensino regular, não 

garante a inclusão, não quer dizer que ele está sendo incluído. Requer materiais 
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pedagógicos adequados que venha suprir as necessidades específicas de cada aluno. 

Requer profissionais capacitados para atender as especificidades de cada aluno. 

Ela diz sentir falta de uma professora para dar suporte na sala de aula, pois sozinha 

ela não consegue dar assistência a todos ao mesmo tempo, tem que sentar um pouco com 

um, depois explicar um pouco para o outro, e isso toma muito tempo durante a aula, pois 

os que estão adiantados ficam muito tempo esperando explicar a tarefa para os outros que 

apresentam maior dificuldade de aprendizagem.  

Em outro momento de observação a professora trabalhou em sala de aula com seus 

alunos o texto “O poder da superação”. O texto trabalhado mostra que as pessoas com 

deficiência podem viver sua vida normalmente, e o que é mais importante, são produtivas e 

felizes. Retrata como as pessoas com deficiência vencem seus limites e realizam seus 

sonhos driblando as dificuldades no dia a dia. 

A professora trabalhou ortografia, palavras com r e rr, com s e ss, indo de carteira 

em carteira tirando as dúvidas daqueles que o chamava. Quando ela estava explicando na 

frente com exemplos na lousa, e perguntava a sua aluna surda se a palavra destacada no 

texto era com um R ou RR, ela respondia às vezes por meio de gestos sinalizando com um 

dedo quando era um R, e com dois dedos quando a palavra era com dois RR. Teve 

momento que a professora foi até sua carteira e fazia perguntas e a aluna surda respondia 

de forma correta.  

Essa aluna surda consegue se comunicar por meio de linguagem de sinais, gestos, 

leitura labial e pela oralidade, pois a mesma usa um aparelho auditivo que possibilita ouvir 

quando a pessoa que fala está próxima dela uns três metros. 

 

4.2 Relatório da observação no 5º ano 

Foram realizadas três observações no 5º ano com intuito de registrar como acontece 

o processo de ensino aprendizagem da aluna surda Mariana, “nome fictício”, na sala de 

aula, como ela se interage com a professora e colegas, quais as dificuldades encontradas 

pelo professor no processo de inclusão do aluno surdo no ensino regular. A professora 

dessa turma é pedagoga e tem 18 anos de exercício na docência. 
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Observação I – sobre Mariana 

Nesse primeiro dia de observação foi possível perceber como a aluna surda Mariana 

se comporta na sala de aula, se interage com a professora e colegas. A professora me 

passou o diagnóstico de aprendizagem dela do ano de 2014, pois foi sua professora da 

metade do ano para o final de 2014 e do I semestre de 2015, pois ela continuou com a 

mesma turma. 

Diagnóstico 2014 de Mariana feito por sua professora no 4º Ano. 

“Esta aluna não ouve e nem fala. Toda vez que ela faz qualquer registro é 

necessário à minha intervenção. Evolui do Icônico, nível em que a expressão do 

pensamento se da somente através de desenho, não tendo noção da escrita no sentido 

propriamente dito, e passou a expressar seu pensamento através de garatujos, rabiscos e 

gestos”. 

Avaliação do desenvolvimento de Mariana em 2015 

I Bimestre – Avaliação da professora 

“Esta aluna não está alfabetizada, mas o desejo e a vontade de aprender é grande, 

precisa apenas de ajuda dos profissionais em Libras e fonoaudiólogo. Tem bom 

comportamento e quando não consegue fazer a atividade demonstra tristeza”. 

II Bimestre – avaliação da professora 

“Está com muita dificuldade para realizar as atividades, precisa urgente de um 

especialista e o pior é que ela já está perdendo o interesse”. 

Obs.: Foi percebido pelo pesquisador que, quando alguém grita na sala de aula ela leva as 

mãos aos ouvidos, como se estivesse sentido dor, um incomodo por causa do grito e 

barulho. A mesma coisa acontece quando estão testando o aparelho de som e estronda de 

vez, ela se senti incomodada, põe as mãos nos ouvidos e fica com a feição de incomodo e 

dor. 

 

Observação II  

Na ocasião a professora trabalhava com grau superlativo por meio do texto: O 

planeta Lilás. Achei interessante esse dia, pois no início da aluna Mariana levantou e 
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apontou o dedo para mim e foi ate o alfabeto colado na parede e mostrou a letra A, depois 

a letra L, depois a letra E, depois a letra X, e apontou para mim novamente, formando 

assim, meu nome ALEX. Foi uma forma que ela encontrou de se comunicar comigo e 

dizer que ela sabe o meu nome. 

Percebi durante a observação que a professora é muito dedicada e tem um enorme 

carinho e respeito com seus alunos e em especial, para com sua aluna surda. Ela explica a 

atividade para seus alunos ouvintes e depois passa a explicar para sua aluna surda e ambas 

apresentam muitas dificuldades para entender o que a outra está querendo dizer.  

Mariana não foi alfabetizada em linguagem de sinais e se comunica com a 

professora e seus colegas através de gestos e mímicas. Sua professora também não domina 

bem a linguagem de sinais (LIBRAS), conhece muito pouco. Portanto, Mariana apresenta 

maior dificuldade do que a outra aluna surda, porque não foi alfabetizada em LIBRAS, não 

consegue ainda desenvolver o hábito de fazer a leitura labial, e não usa aparelho auditivo 

como a outra aluna com surdez, fato que facilitaria um pouco mais a comunicação com os 

ouvintes, e consequentemente sua aprendizagem. 

A falta de capacitação profissional implica no desenvolvimento da aluna surda 

devido não contribuir como deveria, a professora se esforça muito, porém não consegue se 

comunicar com a aluna ao ponto de a mesma entender e se desenvolver no processo de 

ensino aprendizagem. A aluna surda não realiza todas as tarefas trabalhadas em sala de 

aula porque não compreende na maioria das vezes o que a professora está querendo 

transmitir, ou seja, a comunicação é um fator que dificulta sua aprendizagem e 

desenvolvimento. 

A falta de um profissional capacitado para atender suas especificidades, ou a falta 

de um interprete na sala de aula prejudica muito a aprendizagem da aluna surda, pois a 

mesma não consegue entender o que a professora está dizendo, a comunicação entre elas é 

muito difícil. Ela escreve, tem as letras lindas, mas não ler e nem interpreta o que escreveu. 

Veja a dificuldade de Mariana na hora da interpretação de texto, ela não 

compreende o que escreve, não entende, como ela vai interpretar o texto, como vai resolver 

as atividades. As colegas ao lado tentam ajudá-la, porém fica muito confuso porque a 

colega nem sempre entende o que ela fala e acontece o mesmo com Mariana. 
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Portanto, essa aluna surda necessita urgente de ser alfabetizada em LIBRAS, e ter 

um profissional capacitado acompanhando-a, pois, sua aprendizagem está sendo 

comprometida, prejudicada devido não conseguir se comunicar. 

Vale a pena ressaltar que, segundo a professora a aluna surda Mariana ganhou um 

aparelho Auditivo no início do ano passado (2014), em que a mesma usou por um período 

e isso ajudou muito porque ela conseguia ouvir um pouco e realizar as tarefas com mais 

facilidades pelo fato de conseguir se comunicar com a professora e colegas. Porém, ela 

perdeu o aparelho e passou a lidar com as mesmas dificuldades em sala de aula devido não 

conseguir se comunicar, entender o que a professora está dizendo, implicando assim, em 

sua aprendizagem, desenvolvimento e convívio social.  

 

4.3 Questionário e análise de dados 

De acordo com as professoras participantes da pesquisa, a integração entre os 

alunos surdos e ouvintes se dá através da mímica, respeitando-os como pessoas, bem como 

suas limitações.  

A integração do aluno surdo em classe comum não acontece como num passe de 

mágica. É uma conquista que tem que ser feita com muito estudo, trabalho e dedicação de 

todas as pessoas envolvidas no processo: aluno surdo, família, professores, 

fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, alunos ouvintes, demais elementos da 

escola, etc. 

Quando questionadas quais são os recursos necessários para que o professor 

promova processos de ensino aprendizagem para alunos surdos, Alessandra registra que, 

“infelizmente não recebem recursos, diz improvisar suas aulas, pois decora sua sala com 

alfabeto e números ilustrados em LIBRAS, no ditado apresenta objeto e o que a aluna 

surda não sabe escrever que segundo a professora é a maioria, faz desenho”. Marinalva 

diz que “os recursos necessários para que o professor promova processos de ensino 

aprendizagem para os alunos surdos seria capacitação profissional, responsabilidade e 

compromisso com a educação”. 
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É possível concluir que falta um investimento por parte do governo para supri os 

recursos necessários no processo de ensino aprendizagem dos alunos surdos, assim como 

capacitação profissional para que os professores possam atender seus alunos independente 

de sua especificidade, “Em síntese, a inclusão escolar é um forte chamamento para que 

sejam revistas as direções que em que estamos alinhando nosso leme, na condução de 

nossos papéis como cidadãos, educadores, pais. ” (MANTOAN, 2006, p. 208). 

 Com relação às adaptações feitas em sua escola para os alunos surdos, as 

professoras dizem lamentar porque não existe nenhuma adaptação feita para beneficiar 

suas alunas surdas. 

 As professoras também registraram que não houve palestras e nem preparação na 

escola ou nas salas de aula para professores e alunos ouvintes sobre as culturas e 

identidades dos surdos, antes da inclusão dos alunos surdos. O que é lamentável, pois as 

instituições escolares recebem alunas com surdez e não valoriza sua cultura.  

Evidentemente não a assim chamada modelagem de pessoas, porque não temos o direito de 

modelar pessoas a partir do seu exterior; mas também não a mera transmissão de conhecimentos, 

cuja característica de coisa morta já foi mais do que destacada, mas a produção de uma consciência 

verdadeira. Isto seria inclusive da maior importância política; sua ideia, se permitido dizer assim, é 

uma exigência política. Isto é: uma democracia com o dever de não apenas funcionar, mas operar 

conforme seu conceito, demanda pessoas emancipadas. Uma democracia efetiva só pode ser 

imaginada enquanto uma sociedade de quem é emancipado. (ADORNO 2000, p. 141-142), 

Apud (COSTA, 2012, p. 90). 

 De acordo com as professoras participantes da pesquisa, para Alexandra “as 

dificuldades de aprendizagem enfrentadas pelo aluno surdo é não conseguir ouvir sem o 

uso do aparelho e a falta de recursos necessários na escola, o que sem dúvida alguma 

dificulta muito seu processo de alfabetização”. Para Marinalva “ é não conseguir ouvir e 

nem entender o que o professor está falando, é deveras angustiante”. 

 Percebe-se que é por meio da comunicação que o ser humano se integra, participa, 

convive e se socializa. Quando um aluno não consegue se comunicar, isso compromete seu 

processo de ensino aprendizagem totalmente.  
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 Quando questionadas quais são as potencialidades apresentadas pelo aluno surdo, 

Alexandra respondeu que diz “perceber que sua aluna surda poderá no futuro ser uma 

grande desenhista, pois demonstra muita qualidade nos desenhos feitos em sala de aula”. 

Já Marinalva respondeu que “a que ela tem em sala de aula é o máximo inteligentíssima, e 

senti que lhe falta formação para ajudá-la mais”.  

 É interessante essa fala de uma das participantes da pesquisa onde ela ressalta que 

sua aluna surda é muito inteligente e senti que o que falta é a capacitação profissional que 

ela não possui para oferecer essa aluna surda um atendimento que ela merece, 

oportunizando-a métodos adequados para o seu desenvolvimento em sala de aula. Costa, 

destaque que: 

Estudos revelam os desafios postos à formação de professores no 

processo de inclusão escolar, ressaltando o quanto os professores se 

sentem despreparados em sua prática docente no enfrentamento das 

diferenças cognitivas, sensoriais e físicas que interferem na aprendizagem 

dos alunos com deficiência. (COSTA, 2012, p. 94), 

 

 Neste contexto a formação docente especifica ajudará ao professor desenvolver 

métodos e práticas pautadas nas necessidades do educando, ajudando assim em seu 

desenvolvimento escolar. 

 Com relação ao desempenho escolar do aluno surdo se corresponde às expectativas 

do professor, Alexandra respondeu que “o desempenho escolar do aluno surdo não 

corresponde às expectativas do professor da forma como está sendo feito o trabalho sem 

recursos, sem a aluna fazer o uso do aparelho auditivo, dificulta o seu desempenho”. Já 

Marinalva registra que “às vezes até ultrapassa, vai além de suas expectativas”.  

 Dessa forma, segundo Alexandra a professora da aluna surda do 5º ano, o 

desempenho dela não corresponde às expectativas porque faltam recursos pedagógicos 

para trabalhar com ela, o que facilitaria seu processo de ensino aprendizagem. Essa 

professora também ressalta que essa aluna precisa fazer uso do aparelho auditivo, pois irá 

contribuir no seu desempenho perante as atividades desenvolvidas em sala de aula, “posto 

que as escolas, em sua maioria, não têm acessibilidade arquitetônica, mobiliário e material 

didático-pedagógico adequados às necessidades educacionais especiais dos alunos (...)” 

(COSTA, 2012, p. 94). Percebe-se que o interessante seria a escola está preparada para 
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receber essa aluna surda, com professores com formação em LIBRAS para que fosse 

possível alfabetizá-la em Libras, oferecendo-lhe assim, oportunidades de desenvolver 

como é de direito.  

O aprendizado da Libras juntamente com seu processo de escrita 

possibilitaria ao sujeito surdo uma oportunidade de analisar de forma 

mais cuidadosa a configuração das mãos na realização dos sinais, o que 

influenciaria de forma positiva no aperfeiçoamento do uso da Libras. 

Além disso, permitiria ao surdo analisar as propriedades visuais de sua 

língua materna construindo o pensamento, a comunicação e escrita em 

uma única língua. Isso potencializaria seu desenvolvimento linguístico e 

cognitivo, facilitando o aprendizado da L2. (MEDEIROS; GRAFF, 2012, 

p. 7). 

 

Neste contexto, o trabalho em sala de aula se desenvolve de forma compartilhada 

como destaca Kelman. 

Destaca-se o benefício que o trabalho da codocência traz para ambos os 

profissionais envolvidos e para todos os alunos presentes na sala de aula, 

quando ela de fato ocorre. Contudo ter dois professores em sala de aula 

não significa necessariamente um trabalho compartilhado que beneficie o 

aluno surdo. Quando os dois professores dominam a língua de sinais, o 

processo de trocas interativas torna-se muito mais rico e todos os 

momentos da sala de aula tornam-se mais fáceis. (KELMAN, 2010, p. 

150). 

 

 Sobre a importância do interprete no processo de construção do conhecimento do 

aluno surdo em sala de aula, ambas responderam que a presença do interprete no processo 

de construção do conhecimento do aluno surdo é de fundamental importância, pois é 

através dele que será feito a transmissão do que o professor está explicando, “bem como 

propiciar uma melhor compreensão dos conteúdos curriculares. ” (KELMAN, 2010, p. 

149). Enfim, facilitar a interação entre aluno, professor e seus colegas.  Realmente, o 

intérprete pode auxiliar o aluno surdo nas atividades, de forma a proporcionar a ele o 

acesso à informação através da tradução para LIBRAS, mas também com sugestões, 

exemplos e diversas outras formas de relações e diálogos promovidos pelo cotidiano em 

sala. 

 Sobre as dificuldades enfrentadas pelas educadoras no processo de ensino 

aprendizagem do aluno surdo, Alexandra respondeu que “está relacionado à falta de 

materiais adequados, interprete e a formação do professor em LIBRAS”. Já Marinalva 

disse que “se resume a falta de capacitação profissional”.  
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 É percebido que ambas participantes atribuem as dificuldades enfrentadas no 

processo de ensino aprendizagem do aluno surdo a falta de formação, de capacitação do 

professor, pois se tivesse formação em Libras, as dificuldades seriam menos pelo fato de 

que a formação em Libras facilitaria a comunicação e consequentemente o processo de 

ensino aprendizagem em sala de aula. 

 Questionadas como elas avaliam o processo de inclusão de alunos surdos no ensino 

regular, Alexandra respondeu que “a inclusão do aluno surdo na rede regular deve 

acontecer, mas que escola deveria está equipada adequadamente para dar suporte 

necessário ao professor, só assim aconteceria à verdadeira inclusão”. Já Marinalva 

respondeu que “é de suma importância, porém é necessário que junto venha à vontade 

política, o apoio familiar, um profissional capacitado e uma quantidade menor de aluno 

para atender na sala de aula”. Portanto, Alexandra contribui dizendo que é a favor da 

inclusão, porém diz que ela deve ser feita adequadamente, para que o aluno se sinta 

motivado e aconteça o desenvolvimento intelectual, a aprendizagem e o professor alcance 

seus objetivos. Enfim, conclui que inclusão sem suportes, acaba sendo a maior exclusão. 

 De acordo com Frias: 

A inclusão dos alunos Surdos na escola regular devem contemplar 

mudanças no sistema educacional e uma adaptação no currículo, com 

alterações nas formas de ensino, metodologias adequadas e avaliação que 

condiz com as necessidades do aluno Surdo; requer também elaboração 

de trabalhos que promovam à interação em grupos na sala de aula e 

espaço físico adequado a circulação de todos. (FRIAS, 2010, p. 13): 

 

 Além disso, sabemos que a família deve ter uma participação efetiva na educação 

dos surdos. Sem ela no cenário educacional, os sujeitos surdos na terão sucesso no 

aprendizado. Portanto há necessidade de efetuarmos uma soma nesse processo educacional, 

ou seja: participação da família, da equipe da escola e da comunidade surda. 
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CAPITULO 5: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Essa pesquisa teve como objetivo compreender como é trabalhado a inclusão de 

alunos surdos no ensino regular pelos professores da Escola Municipal Antônio Pereira da 

Silva no município de Carinhanha-BA, bem como analisar os fatores que dificultam a 

inclusão e a aprendizagem para que possamos encontrar alternativas capazes de amenizar 

essas dificuldades e facilitar a inclusão dos alunos com surdez na escola. 

 Diante dos dados coletados e as análises dos mesmos, foi percebido que os alunos 

surdos necessitam não só das condições de acesso garantidas por lei, mas também das 

condições que garanta a permanência dos mesmos na escola. Condições essas relacionadas 

às seguintes variáveis: Profissionais com formação continuada para atender alunos com 

necessidades educacionais especiais, exemplo: alunos surdos, profissionais com formação 

em LIBRAS, recursos adequados, a presença da família no contexto escolar caminhando 

junto e acompanhando o processo de aprendizagem do aluno e que a escola tenha mais 

compromisso com a cultura dos alunos surdos, fazendo palestras para que todos possam 

conhecer e passar a respeitar e valorizar essa cultura, visando à boa convivência e interação 

perante a comunidade onde a instituição escolar está inserida. 

 A escola a qual foi realizada a pesquisa precisa rever conceitos, pois em seu Projeto 

Político Pedagógico, não tem nenhum capítulo voltado à educação de alunos com 

necessidades educacionais especiais. Segundo os professores participantes da pesquisa, 

eles participaram da construção do P.P.P da escola e que discutiram sobre a educação 

especial, más na hora de digitar acreditam que acabou esquecendo. 

 A inclusão de alunos surdos no ensino regular depende também da preparação da 

comunidade escolar para promover a participação de todos os alunos. É preciso transmiti 

de forma transparente como os pais e colegas ouvintes devem lidar a princípio com a 

criança surda, pois cada caso tem sua particularidade o que deve facilitar no processo de 

educação e convivência dessa criança na sociedade. 

 Nessa perspectiva é muito difícil para os pais educarem uma criança com 

deficiência sem ter tido uma preparação devida, sem conhecimento a respeito de como 

proceder diante das necessidades que a criança venha apresentar em sua trajetória. Diante 
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disso, faz-se necessário que os pais busquem compreender sobre a deficiência da criança 

para que eles possam ajudar da melhor maneira possível. Também que os órgãos 

competentes possam dar apoio aos pais de crianças com deficiência para que eles possam 

seguir mais seguros e conscientes de seu papel no processo educativo de seus filhos. 

 Através da rotina observada durante a pesquisa, percebemos as dificuldades e os 

desafios vividos no cotidiano pelas professoras e alunas surdas no processo de ensino 

aprendizagem em sala de aula. Apesar da dedicação, da luta para que suas alunas surdas 

desenvolvam no processo de ensino aprendizagem, às vezes, não conseguem alcançar os 

objetivos almejados. Essas professoras gostariam de saber mais sobre a cultura dos alunos 

surdos, de terem uma formação adequada para poder ajudar, contribuir mais, porém 

relatam que falta apoio da escola, da família, apoio político para que possam realizar um 

trabalho melhor, como todos os alunos merecem, independente de sua especificidade. 

Como propostas de possíveis intervenções que venham contribuir para a melhoria 

da qualidade da educação inclusiva, da inclusão do aluno surdo no ensino regular a partir 

da pesquisa realizada temos: maior atenção por parte das políticas públicas, no sentido de 

preocupar com a dificuldade dos alunos surdos se alfabetizarem, na continuidade de seus 

estudos, proporcionando a eles melhores condições de ensino e aprendizagem na escola, 

através de requisitos fundamentais como: Professores com formação adequada e 

continuada, profissionais com formação em LIBRAS, Interprete em LIBRAS, estrutura da 

escola adequada, apoio da escola no sentido de divulgar a cultura das pessoas surdas e 

trazer toda comunidade para participar do processo visando o reconhecimento e a 

valorização. 

É imprescindível a criação de um ambiente que propicie a interação entre Surdos e 

ouvintes nas atividades, é o desejado para que haja o processo de inclusão, respeitando as 

diferenças individuais. Por isso, têm-se a necessidade de se pensar em uma didática que 

seja flexível e que ofereça o mesmo conteúdo curricular. Respeitando as especificidades do 

aluno Surdo sem que haja perda na qualidade do ensino e aprendizagem. Acreditamos que 

as questões analisadas apontaram caminhos que poderão contribuir para uma educação 

inclusiva menos questionada, elevando a qualidade da educação dos alunos surdos no 

ensino regular. 
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APÊNDICE 

 

 

Polo educacional: Dona Carmen/Carinhanha 

Orientadora: Fabrícia Teixeira Borges 

Aluno: Alex da Silva Dourado 

 

QUESTIONÁRIO – PROFESSORES 

Nome :_________________________________________________________ 

Sexo:_________________________ 

Função: __________________________________ 

Formação Acadêmica:___________________________________________ 

Tempo de exercício na docência:__________________________________ 

 

1- Como se dá a integração entre os alunos surdos e ouvintes? 

2- Quais os recursos necessários para que o professor promova processos de ensino 

aprendizagem para alunos surdos? 

3-Quais as adaptações feitas em sua escola para os alunos surdos? 

4- Houve palestras e preparação na escola ou nas salas de aula para professores e alunos 

ouvintes sobre as culturas e identidades dos surdos, antes da inclusão de alunos surdos? 

5- Quais são as dificuldades de aprendizagem enfrentadas pelo aluno surdo? 

6- Quais são as potencialidades apresentadas pelo aluno surdo? 



39 

 

7- O desempenho escolar do aluno surdo corresponde as expectativas do professor? 

8- Em sua opinião, qual a importância do interprete no processo de construção do 

conhecimento do aluno surdo? 

9- Quais são as dificuldades enfrentadas pelo professor no processo de ensino-

aprendizagem do aluno surdo? 

10- Como você avalia o processo de inclusão de alunos surdos na rede regular de ensino? 

Contribuições que o professor julgar pertinente: 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – CARTA DE ACEITE INSTITUCIONAL 

 

 

 

Universidade de Brasília – UnB 
Instituto de Psicologia – IP 
Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 
Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde - PGPDS 
Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar 

Aceite Institucional 

O (A) Sr./Sra. _______________________________ (nome completo do 

responsável pela instituição), da___________________________________(nome da 

instituição) está de acordo com a realização da pesquisa 

_________________________________________________________________________

________________, de responsabilidade do(a) pesquisador(a) 

_______________________________________________________, aluna do Curso de 

Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar no Instituto de 

Psicologia do Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano da 

Universidade de Brasília, realizado sob orientação da Prof. Doutor/Mestre. 

___________________________________________. 

O estudo envolve a realização 

de__________________________________________ (entrevistas, observações e 

filmagens etc) do atendimento __________________________________________(local 

na instituição a ser pesquisado) com 

_________________________________(participantes da pesquisa). A pesquisa terá a 

duração de _________(tempo de duração em dias), com previsão de início em 

____________ e término em ________________. 

Eu, ____________________________________________(nome completo do 

responsável pela instituição), _______________________________________(cargo 

do(a) responsável do(a) nome completo da instituição onde os dados serão coletados, 

declaro conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras, em especial a Resolução CNS 

196/96. Esta instituição está ciente de sua corresponsabilidade como instituição 

coparticipante do presente projeto de pesquisa, e de seu compromisso no resguardo da 

segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura 

necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar. 

_____________________(local), ______/_____/_______(data). 

_______________________________________________ 

Nome do (a) responsável pela instituição 

_______________________________________________ 

Assinatura e carimbo do(a) responsável pela instituição 
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ANEXO B – CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

 

 

Universidade de Brasília – UnB 
Instituto de Psicologia – IP 
Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 
Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde - PGPDS 
Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar 

 

Da: Universidade de Brasília– UnB/Universidade Aberta do Brasil – UAB 

Polo: _____________________________________________________________ 

Para: o(a): Ilmo(a). Sr(a). Diretor(a) __________________________________ 

Instituição:________________________________________________________ 

 

Carta de Apresentação  

Senhor (a), Diretor (a), 

 

Estamos apresentando a V. Sª o(a) cursista pós-graduando(a) 

_________________________________________________________________________

__que está em processo de realização do Curso de Especialização em Desenvolvimento 

Humano, Educação e Inclusão Escolar.  

É requisito parcial para a conclusão do curso, a realização de um estudo empírico 

sobre tema acerca da inclusão no contexto escolar, cujas estratégias metodológicas podem 

envolver: entrevista com professores, pais ou outros participantes; observação; e análise 

documental.  

A realização desse trabalho tem como objetivo a formação continuada dos 

professores e profissionais da educação, subsidiando-os no desenvolvimento de uma 

prática pedagógica refletida e transformadora, tendo como consequência uma educação 

inclusiva.  

Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição de Vossa Senhoria para 

maiores esclarecimentos no telefone: (061) 3107-6911. 

Atenciosamente, 

__________________________________________________ 

Coordenador(a) do Polo ou Professor(a)-Tutor(a) Presencial 

Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar: Profª Drª Diva Albuquerque Maciel 
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ANEXO C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

PROFESSOR  

 

 

 

Universidade de Brasília – UnB 
Instituto de Psicologia – IP 
Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 
Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde - PGPDS 
Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Senhor (a) Professor(a), 

 

Sou orientando (a) do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar, realizado pelo Instituto de Psicologia por meio da 

Universidade Aberta do Brasil/Universidade de Brasília (UAB-UnB) e estou realizando um 

estudo sobre____________________________________. Assim, gostaria de consultá-

lo(a) sobre seu interesse e disponibilidade de cooperar com a pesquisa. 

Esclareço que este estudo poderá fornecer às instituições de ensino subsídios para o 

planejamento de atividades com vistas à promoção de condições favoráveis ao pleno 

desenvolvimento dos alunos em contextos inclusivos e, ainda, favorecer o processo de 

formação continuada dos professores nesse contexto de ensino.  

A coleta de dados será realizada por meio de ______________________________ 

(explicitar todas as técnicas de coleta de dados: gravações em vídeo das situações 

cotidianas e rotineiras da escola; entrevistas, observações, questionários etc.) 

Esclareço que a participação no estudo é voluntária e livre de qualquer remuneração 

ou benefício. Você poderá deixar a pesquisa a qualquer momento que desejar e isso não 

acarretará qualquer prejuízo ou alteração dos serviços disponibilizados pela escola. 

Asseguro-lhe que sua identificação não será divulgada em hipótese alguma e que os dados 

obtidos serão mantidos em total sigilo, sendo analisados coletivamente. Os dados 

provenientes de sua participação na pesquisa, tais como __________ (explicitar 

instrumentos de coleta de dados), ficarão sob a guarda do pesquisador responsável pela 

pesquisa. 

Caso tenha alguma dúvida sobre o estudo, o (a) senhor (a) poderá me contatar pelo 

telefone _____________________ ou no endereço eletrônico _____________. Se tiver 

interesse em conhecer os resultados desta pesquisa, por favor, indique um e-mail de 

contato. 

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o (a) pesquisador (a) 

responsável pela pesquisa e a outra com o senhor (a). 

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 
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Respeitosamente. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

______________________________________ 

Assinatura do Professor 

 

Nome do Professor: _________________________________________________ 

E-mail(opcional): 

______________________________________________________________ 

 

 


