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Resumo A escolha do tema o papel do professor diante da 
inclusão  de  um  aluno  surdo  se  deu  devido  à 
constante  preocupação  dos  professores  da 
disciplina  de  Ciências  no  trabalho  com  alunos 
surdos do sexto ao nono ano, incluídos no Ensino 
Regular. A  inclusão  pressupõe:  mudanças  na 
sociedade, mudanças  de atitude e mudanças no 
sistema de ensino. Sendo assim, este projeto tem 
como objetivo sensibilizar os professores e equipe 
pedagógica  do  Colégio  Estadual  Wolff  Klabin  – 
Ens. Fundamental e Médio, situado no município 
de Telêmaco Borba, a desenvolver estratégias de 
ensino que levem o professor ao questionamento 
sobre  suas  atitudes  diante  do  seu  plano  de 
trabalho docente,  revendo sua elaboração diária 
de aulas teóricas e práticas e conscientizando da 
necessidade  da  transcrição,  adaptação  e 
adequação  dos  conteúdos  e  exercícios  com  a 
utilização de recursos midiáticos  e  tecnológicos, 
especialmente  no  seu  trabalho  com  alunos 
surdos.  Dialogando  e  levantando  expectativas 
com  os  professores  na  busca  de   alternativas 
tecnológicas que venham subsidiar e favorecer o 
trabalho  com  alunos  surdos,  identificando   as 
potencialidade de cada aluno surdo em relação ao 
uso  de  tecnologias  no  cotidiano  escolar, 
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promovendo   reuniões  e  ações  educativas 
coletivas  dentro  do  colégio,  que  favoreçam  a 
inclusão   destes  alunos  frente  aos  conteúdos 
escolares com o aporte tecnológico que a escola 
dispõem e propondo   estratégias de intervenção 
didático  pedagógica  com  apoio  nas  mídias 
tecnológicas.
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O objetivo  deste  material  didático  é  sensibilizar  os  professores  e equipe  

pedagógica do Colégio Estadual Wolff  Klabin – Ensino Fundamental e Médio, no 

município de Telêmaco Borba,  a desenvolver estratégias de ensino que levem o 

professor ao questionamento sobre suas atitudes diante do seu Plano de Trabalho  

Docente,  revendo  a  sua  elaboração  diária  de  aulas  teóricas  e  práticas  e  

conscientizando  da  necessidade  da  transcrição,  adaptação  e  adequação  dos 

conteúdos  e  exercícios  com  a  utilização  de  recursos  midiáticos  e  tecnológicos,  

especialmente no seu trabalho com os alunos surdos.

O trabalho em questão propõe o estudo de textos a possível construção de  

um blog para ser utilizado como ferramenta no ensino de Ciências para o aluno 

surdo, melhorando o fazer pedagógico, e, o enriquecimento da prática cotidiana do  

professor com o intuito ainda, de melhorar a comunicação entre o professor e o  

aluno surdo.

No  primeiro  momento  o  trabalho  será  direcionado  aos  professores  da 

disciplina  de  Ciências,  intérpretes  e  equipe  pedagógica,  para  tomarem 

conhecimento dos textos propostos. Os professores irão analisar os textos, debater  

e levantar as principais dificuldades encontradas no seu trabalho, contribuindo assim 

com  algumas  sugestões  para  a  criação  do  blog.  As  reuniões  acontecerão  no 

Laboratório de Informática do Colégio, onde cada professor utilizará o computador  

para navegação em alguns blogs já existentes para conhecimento e motivação na 

busca  da  construção  de  um  ou  mais  blogs.  Eles  serão  motivados  à  utilizar  a 

ferramenta  como  melhoria  de  sua  prática  baseando-se  nos  modelos  visitados  

durante a navegação. 

Será proposto que se faça um blog com um breve relato do seu perfil ou um 

blog do próprio colégio onde serão postados primeiramente, conteúdos da disciplina 

de ciências, sugestões de atividades que auxiliem a compreensão pelo aluno surdo.  

Após, propor-se-á que os alunos surdos tomem conhecimento da criação deste blog  

e iniciem suas pesquisas em sites sugeridos, postagens, e, até realizem algumas 

atividades já disponíveis.

Ana Claudia Betim

APRESENTAÇÃO



FONTE: eunicegasparin.pbworks.com

Você sabe o que é inclusão?

“é a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o 

privilégio  de  conviver  e  compartilhar  com  pessoas  diferentes  de  nós.  A 

educação  inclusiva  acolhe  todas  as  pessoas,  sem  exceção.  É  para  o 

estudante com deficiência física, para os que têm comprometimento mental, 

para  os  superdotados,  para  todas  as  minorias  e  para  a  criança  que  é 

discriminada  por  qualquer  outro  motivo”.  (MARIA  TERESA  EGLÉR 

MANTOAN, 2010). 

 Disponível em : http://www.bengalalegal.com/blog/?p=32 

ERA  UMA  VEZ  UMA 
CIDADE
QUE POSSUÍA UMA
COMUNIDADE,
QUE POSSUÍA UMA
ESCOLA.
MAS OS MUROS
DESSA ESCOLA
ERAM FECHADOS
A ESSA COMUNIDADE.
DE REPENTE,
CAÍRAM-SE OS MUROS
E  NÃO SE  SABIA  MAIS 
ONDE
TERMINAVA A ESCOLA,
ONDE COMEÇAVA
A COMUNIDADE.
E A CIDADE PASSOU
A SER UMA
GRANDE AVENTURA DO
CONHECIMENTO.

Texto extraído do DVD "O 
Direito de Aprender", uma 
realização da Associação 
Cidade Escola Aprendiz, em 
parceria com a UNICEF.



A inclusão da pessoa com necessidades especiais, no âmbito escolar é um 

debate atual que demanda a organização de várias propostas de trabalho, pelas 

especificidades inerentes à pessoa humana e pelas diversas barreiras existentes no 

contexto escolar. 

Ao se pensar essa inclusão é importante refletir acerca do que é incluir de 

fato, já que se trata de um tema polêmico do ponto de vista da prática educacional. 

De acordo com Sassaki (2006), a integração propõe a inserção parcial do sujeito, 

enquanto  que  a  inclusão  propõe  a  inserção  total.  Para  isso,  a  escola,  como 

instituição  que  legitima  a  prática  pedagógica  e  a  formação  de  seus  educandos, 

precisa  romper  com  a  perspectiva  homogeneizadora  e  adotar  estratégias  para 

assegurar  os  direitos  de  aprendizagem  de  todos.  Contudo,  tais  estratégias 

dependem das especificidades de cada pessoa, da experiência, e da criatividade e 

observação  do  professor  com sensibilidade  e  acuidade,  além de  uma  formação 

inicial e continuada que o encaminhe para isso. 

Documentos,  como,  por  exemplo,  a  Declaração  de  Salamanca  (1994), 

defendem que o princípio norteador da escola deve ser o de propiciar  a mesma 

educação a todas as crianças, atendendo às demandas delas. Nessa direção, a 

inclusão traz como eixo norteador a legitimação da diferença (diferentes práticas 

pedagógicas) em uma mesma sala de aula para que o aluno com deficiência possa 

acessar  o  objeto  de  conhecimento.  “Acessar”  aqui  tem  um  papel  crucial  na 

legitimação da diferença em sala de aula, pois é preciso permitir ao aluno que tenha 

acesso a tudo, por outras vias, que eliminem as barreiras existentes. Isso poderá 

ocorrer por meio de alternativas diversas (jogos, brincadeiras e experimentação de 

diferentes  estratégias)  que  o  professor  precisará  buscar  para  tratar  dos 

conhecimentos  em  sala  de  aula,  perpassando,  portanto,  como  se  disse 

anteriormente,  pela  sensibilização,  criatividade  e  formação  necessária  a  esse 

professor.

O PROCESSO DE INCLUSÃO



Apresentar  aos  professores  o  vídeo  “Inclusão  Escola”,  disponível  em 

http://www.youtube.com/watch?v=dXbbmqmLTeA.

Tradução:sem limites
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Para refletir...



A inclusão escolar preceitua e assegura o cumprimento do direito de todos à 

educação, rejeitando as propostas educacionais de escolas pautadas no paradigma 

que concebe as pessoas como produtos prontos e projetados, segundo um modelo 

educacional unificado. Nessas escolas, pautadas na lógica excludente do bom aluno 

versus mau aluno, do aluno com deficiência versus aluno normal e, assim por diante, 

as diferenças estão enclausuradas em alguns alunos, como sendo “os diferentes”. 

Algumas categorias definidas a priori, sustentam a exclusão expressa em classes 

comuns  e  especiais,  em currículos  comuns  e  adaptados,  em escolas  comuns e 

especiais.

Em nível nacional, há diferentes formas de implementar esse processo, a 

depender da percepção dos dirigentes governamentais sobre seu significado.

O processo de inclusão desestabilizou certeza, uma vez que trouxe 
inúmeros questionamentos sobre concepções e práticas arraigadas 
na educação. Se os professores especialistas dominam estratégias 
metodológicas  especificas  que  beneficiam  os  alunos  especiais, 
desconhecem,  muitas  vezes,  princípios  teórico-metodológicos 
subjacentes às diferentes áreas de conhecimento, já que seu “fazer 
pedagógico” esteve por anos relacionado à práticas de reabilitação. 
Ou  seja,  profissionais  de  ambos  contextos  de  ensino  possuem 
experiência  acumulada em suas áreas de atuação que devem ser 
mutuamente valorizadas. Dessa forma, não que se perder de vista a 
necessidade  de  um trabalho  conjunto  e  interligado  que  concretize 
interdisciplinarmente na aprendizagem da criança, de modo a não  se 
caracterizarem  dois  processos  distintos  e  desvinculados,  ou  seja, 
duas  “  educações”:  a  regular  e  a  especial  (EDLER  CARVALHO, 
2000).

Quando  as  diferenças  entre  os  alunos  se  enclausuram  nos  “alunos 

diferentes”,  evidenciaram-se  as  relações  de  poder  que  sustentam  a  construção 

social  das  identidades  e  diferenças  nas  escolas.  Surge,  daí,  todo  o  tipo  de 

discriminações, restrições, fragmentações e especializações indevidas, que fazem 

perder a visão de rede, de saberes,  do círculo de vida, que deve caracterizar o 

processo de escolarização. Diante disso, a identidade não é somente um assunto 

ontológico,  mas essencialmente político.  “Os sujeitos estão  situados no meio de 

espaços de diferenças de classe, gênero e, sem dúvida, cabe a nós, educadores, 
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promover  a  comunicação  entre  os  diversos  saberes  e  práticas”  (REDE  DE 

SABERES MAIS EDUCAÇÃO, 2009, p.31).

Nessa  perspectiva,  a  diferença  existe  para  construir  conhecimentos  e 

significados, e não para legitimar a condição de certos alunos cuja identidade está 

congelada em preconceitos, tais como, “o aluno preguiçoso”, ou “o inteligente”, “o 

negro”,  “o  deficiente”.  Podemos  frisar  “uma  questão  importante:  o  ‘diferente’  é 

sempre compreendido do ponto de vista da carência (ou seja, por aquilo que lhe 

falta; ele é diferente de mim, porque não...). Olhamos para o outro como diferente, 

porque ele  não possui  as  experiências  que temos”  (REDE DE SABERES MAIS 

EDUCAÇÃO, 2009, p. 20).

A  reflexão  acerca  da  educação  inclusiva  e  seus  desafios  aos  pais, 

educadores,  gestores  e  pessoas  com  necessidades  especiais  provocam  o 

surgimento de uma vasta gama de expectativas a respeito da efetivação, na prática, 

do ideal de uma escola pública de qualidade, que acolha a todos os alunos.

Para refletir...

• Estaria a escola sabendo agir sob a ótica da diferença? 

• Seríamos  nós,  professores  brasileiros  contemporâneos,  capazes  de 

estabelecer relações verdadeiras com nossos alunos? 

• Com os saberes de seus pais? 

Essas indagações nos convidam a refletir sobre como as diferenças estão 

organizadas  a  partir  de  relações  de  forças.  E  neste  aspecto  não  podemos  ser 

ingênuos:  lidar  com  diferenças  de  saberes  é  também  lidar  com  diferenças  de 

poderes, o que torna tudo mais delicado e tenso. 



.

Na trajetória histórica da educação especial,  percebe-se a transposição da 

cultura segregacionista para a cultura integradora, caminhando na atualidade para o 

contexto da escola inclusiva, superando as antigas concepções.

Desde  a  Antiguidade  até  os  dias  atuais,  as  sociedades  demonstraram 

dificuldades  em  lidar  com  as  diferenças  entre  as  pessoas,  e,  de  aceitar  as 

deficiências, em todas as culturas, etnias, níveis sociais e econômicos, variando a 

forma de conceber a deficiência e de como lidar com elas ao longo dos séculos.

A Política Nacional de Educação Especial (1994) foi elaborada no mesmo ano 

em que o Brasil assinou a Declaração de Salamanca, comprometendo-se a oferecer 

educação para todos independente das condições dos alunos, a menos que haja 

razão convincente para o contrário.

Embora as necessidades especiais encontradas na escola sejam amplas e 

diversificadas, a Política Nacional de Educação Especial aponta para uma definição 

de prioridade no que se refere ao atendimento especializado a ser  oferecido na 

escola que quem dele necessitar, colocando em seu bojo um conjunto de objetivos 

destinados  a  garantir  o  atendimento  educacional  ao  portador  de  necessidades 

educacionais especiais.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB – Lei Nº 9.394/96, 

estabelece os  rumos e os  fundamentos da  educação brasileira,  reconhecendo a 

importância da Educação Especial, e dispondo normas no capítulo V, art. 58,59 e 60.

O artigo 58 da LDB entende a Educação Especial como sendo “a modalidade 

de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos portadores de necessidades especiais”.

Indica  o  artigo  59  da  LDB  9394/96  (1996)  que  os  sistemas  de  ensino 

assegurarão aos educandos com necessidades especiais:

I- currículos,  métodos,  técnicos,  recursos  educativos  e  organização 
específicos, para atender às necessidades (...)
II- professores  com especialização,  bem como professores do ensino 
regular para atendimento especializado, bem como professores do ensino 
regular  capacitados  para  a  integração  desses  educandos  nas  classes 
comuns.

A importância da atual Lei de Diretrizes e Bases no que concerne à educação 
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especial, não pode ser subestimada. Ela institui a obrigatoriedade do portador de 

necessidades  educacionais  especiais  frequentarem a  rede  regular  de  ensino  ao 

mesmo tempo em que estabelece a criação de serviços de apoio especializados nas 

escolas  regulares  para  o  atendimento  das  necessidades  do  aluno,  bem  como 

prescreve  para  os  sistemas  de  ensino,  organização  curricular  específica,  com 

utilização de métodos, técnicas e recursos educacionais adequados e voltados para 

o atendimento educacional destes educandos.

Os  dispositivos  legais  que  o  Brasil  dispõe  são  importantes,  porém  só  a 

legislação não basta, razão porque, Monroy (2003) coloca que embora os avanços 

registrados  sejam  significativos  no  aspecto  legal  ou  na  forma  de  conceber  a 

deficiência,  permanecem  ainda  no  contexto  educacional  brasileiro  práticas  de 

marginalização, segregação e exclusão, deixando claro que a inclusão educacional 

dos  portadores  de  necessidades  educacionais  ainda  não  é  realidade  concreta, 

estando o Brasil  no terreno da fundamentação teórica, em busca de alternativas 

viáveis para a proposta de inclusão dos alunos com necessidades educacionais na 

rede comum de ensino e na sociedade em geral.

FONTE: cadernospedagógico.sériemaiseducação



Geralmente  quando  vamos  trabalhar  com  pessoas  com  necessidades 

especiais  (PNE),  ficamos  com  medo  por  não  termos  sido  preparados 

pedagogicamente  para  desenvolver  um  currículo  que  flexibilize  nossas  ações, 

visando a inclusão de todos aqueles com quem trabalhamos.

Da mesma forma acontece quando nos deparamos, por exemplo, com um 

deficiente visual na rua, geralmente não sabemos como nos comportar em situações 

que exigem a nossa ajuda a essas pessoas.

- Mas quais são as nossas atitudes quando nos deparamos na rua com uma PNE?

- Quais as nossas atitudes quando recebemos na sala de aula um aluno PNE?

Geralmente nossas atitudes são:

- medo;

- não saber o que fazer;

-  dizer  que não fomos preparados para trabalhar com alunos com necessidades 

especiais.

- reclamar com a direção da Escola que não quer aquele aluno em sua classe, pois 

já tem problemas demais com alunos mal comportados.

- Receber o aluno, mas excluí-lo do seu meio. Deixa-lo na sala de aula como um 

objeto que não fala, não faz nada.

Por  que será  que tomamos essa atitude se  normalmente  esse aluno se 

comporta bem dentro da sala de aula? Se aparentemente ele parece ser um aluno 

“NORMAL”, o tipo de aluno que se pede a Deus pra ter dentro de sua classe.

Provavelmente  as  possíveis  respostas  seriam porque ele  é  deficiente  ou 

porque  ele  é  especial.  A charge,  demonstra  claramente  o  comportamento  dos 

professores quando recebem em suas classes uma pessoa com deficiência.

É  importante  ressaltar  que  não  podemos  penalizar  esse  aluno.  Mas 

geralmente não é isso que fazemos, pelo contrário, mostramos e ensinamos aos 

nossos alunos, que somos preconceituosos e cheios de esteriótipos. Infelizmente os 

outros  alunos,  os  ditos  normais,  ao  mirar-se  no  professor,  vão  tomar  a  mesma 

atitude, fazendo, assim, que o preconceito se perpasse de geração em geração.

COMO AGIR DIANTE DA INCLUSÃO 
DA PESSOA COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS?



A educação é uma chave. Chave que abre a possibilidade de transformar o 

homem anônimo,  sem rosto,  naquele  que  é  sujeito  de  sua  própria  reflexão,  da 

reflexão do mundo e da sua própria história. Então, partindo deste pensamento, o 

que  nós   professores,  formadores  de  opiniões  e  atitudes,  podemos  fazer  para 

efetivar  esse ideal  e proporcionar  aos nossos alunos a oportunidade de quebrar 

preconceitos e livrar-se de esteriótipos?

1- Abraçar a proposta da inclusão e fazer dela um desafio;

2- Acolher os alunos com necessidades especiais na sala de aula regular e trata-lo 

como um aluno normal, possuidor de limitações e potencialidades;

3- Elaborar suas aulas visando a flexibilização curricular.

Já diz Rego (1995), "A Escola deve ser um espaço para as transformações, 

para  as  diferenças,  para  as  contradições e  para  a  colaboração mútua e  para  a 

criatividade”.

                   

 

Fonte:   planetaeducação.com.br  

Devemos...

Não devemos...



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

porém, esta é a escola para todos e de todos. Temos, pois, que 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, este pode ser um processo lento, pois, a grande maioria dos 

professores da rede regular de ensino não está preparada para atender alunos com 

necessidades especiais.

No que diz respeito à educação inclusiva da criança surda, a autora Lacerda 

afirma que:

A inclusão escolar é vista como um processo dinâmico e gradual, que pode 
tomar formas diversas a depender das necessidades dos alunos, já que se 
pressupõe  que  essa  integração/inclusão  possibilite,  por  exemplo,  a 
construção  de  processos  linguísticos  adequados,  de  aprendizado  de 
conteúdos acadêmicos  e  de  uso  social  da  leitura  e  da  escrita,  sendo  o 
professor  responsável  por  mediar  e  incentivar  a  construção  do 
conhecimento através da interação com ele e com os colegas. (LACERDA, 
2006, p. 29)

A lei nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000, em seu capítulo VII, dispõem 

sobre a acessibilidade nos sistemas de comunicação e sinalização:

Art.  17.  O  Poder  Público  promoverá  a  eliminação  de  barreiras  na 
comunicação  e  estabelecerá  mecanismos  e  alternativas   técnicas  que 
tornem acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas 
portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação, para 
garantir-lhes o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, 
à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer.
Art.  18.  O  Poder  Público  implementará  a  formação  de  profissionais 
intérpretes de escrita em braile, linguagem de sinais e de guias-intérpretes, 
para facilitar qualquer tipo de comunicação direta à pessoa portadora de 
deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação.

Sendo assim,  as  instituições de  ensino  comum, ao  receberem um aluno 
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surdo, devem estar preparadas, conhecendo os recursos que podem auxiliar a vida 

acadêmica, oportunizando a participação destes alunos em todas as atividades. No 

entanto,  muitas  escolas  que  recebem  estes  alunos  não  disponibilizam  destes 

recursos. 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 e é o aluno que foi  inserido que deverá adaptar-se a  ela.  No 

entanto 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. 

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

quadro de inclusão de alunos com necessidades 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.

“ O problema não está nos 

alunos, mas na carência de 

qualidade  dos  conteúdos 

trabalhados  em  sala  de 

aula.  Os  surdos  são 

tratados 

preconceituosamente  como 

incapazes  de  aprender.” 

Silvia Andrei Vitkoski

                              FONTE: discutindolibras.blogspot.com



As diferenças como eixo da educação repercutem nas aprendizagens e no 

desenvolvimento de cada aluno. O ensino, nas escolas das diferenças, não segue 

os mesmos propósitos de uma educação que atende a princípios organizacionais 

cuja base se assenta na pseudo capacidade que detemos, como educadores, de 

formar  um  cidadão  idealizado  e  universal,  um  modelo  de  aluno  que  convém, 

socialmente,  economicamente  e  que é  possível  de  ser  prescrito,  porque não se 

encarna em uma pessoa, tal qual ela é.

Segundo Lacerda (2000) as recentes propostas educacionais desenvolvidas 

nas  escolas  não  têm  se  mostrado  realmente  eficientes  no  trabalho  com alunos 

surdos,  uma vez que,  após anos de escolarização,  verifica-se que esses alunos 

ainda apresentam uma série de limitações, “não sendo capazes de ler e escrever 

satisfatoriamente e não tendo um domínio adequado dos conteúdos acadêmicos” 

(LACERDA, 2000, p. 71). 

As práticas desenvolvidas com alunos surdos na escola regular ainda utilizam 

estratégias  pedagógicas  formuladas  para  ouvintes,  o  que  dificulta  muito  a 

aprendizagem dos surdos. Considerando-se o atual contexto educacional do país, 

verifica-se uma política de integração que está organizada para atender a todos os 

alunos. No entanto, as escolas ainda se valem de práticas consideradas tradicionais, 

desconsiderando o aluno como ser em desenvolvimento, com vivências, habilidades 

e especificidades cognitivas próprias.  Tais  práticas determinam que o aluno seja 

quem deve ser adaptar à escola, conquistando sua oportunidade de estar na sala de 

aula,  tendo que provar sua capacidade em acompanhar as atividades propostas. 

Nesse caso, parece que o caminho mais certo para o aluno seja a exclusão do 

espaço escolar.

A escola das diferenças tem como  questionar, colocar em dúvida, contrapor-

se, discutir  e reconstruir  as práticas que, até então, têm mantido a exclusão por 

instituírem  uma  organização  dos  processos  de  ensino  e  de  aprendizagem 

A Inclusão do Aluno Surdo



incontestáveis,  impostos  e  firmados  sobre  a  possibilidade  de  exclusão  dos 

diferentes,  à  medida  que  estes  podem  ser  direcionados  para  ambientes 

educacionais segregados.

A  escola  das  diferenças,  pela  qual  a  educação  inclusiva  se  concretiza, 

depende de mudanças,  de atualizações, de redefinição de práticas pedagógicas, 

que vão além da escola e da sala de aula.

O atual movimento de educação inclusiva pressupõe ser a escola quem deva 

se  adaptar  ao  aluno,  comprometendo-se  a  educar  todas  as  crianças, 

independentemente de sua origem social, étnica, linguista, etc.

Segundo Lacerda (2000), a inclusão deve ser vista como a oportunidade de 

se construir um caleidoscópio, onde cada componente é importante para a beleza e 

harmonia  do  todo.  Ou  seja:  acredita-se  que,  quanto  mais  diverso  for  o  espaço 

escolar,  contemplando  múltiplas  identidades,  mais  rico  ele  será. Para  que  isso 

ocorra, faz-se necessário que a escola seja criativa e comprometida na manutenção 

de  todos  os  alunos  no  espaço  da  sala  de  aula,  elaborando  estratégias  que 

contemplem suas peculiaridades.

                 FONTE: blfranco.blogspot.com



O ensino de Ciências tem se orientado por diferentes tendências, métodos e 

teorias, visando fornecer uma aprendizagem significativa.

Em se tratando de práticas educativas de Ciências envolvendo estudantes 

surdos, é importante salientar as especificidades caracterizadoras do professor e/ou 

educador especial. Não há como desconsiderar a formação inicial e continuada dos 

professores como um fator de extrema importância na constituição de uma prática 

educativa comprometida com uma aprendizagem qualitativa. Carvalho & Gil-Pérez 

(1995), entre outros autores, destacam a relevância que deve ser dada à formação 

do professor de Ciências, a fim de desmistificar algumas ideias a muito impregnadas 

nas práticas escolares.

Segundo  Brasil  (1998)  o  ensino  e  aprendizagem  de  Ciências  “tem  sido 

frequentemente  conduzido  de  forma desinteressante  e  pouco  compreensível”  na 

medida em que privilegia a “abordagem de conhecimentos por meio de definições e 

classificações estanques que devem ser decoradas pelo estudante” (BRASIL, 1998, 

p.  26).  Nesse sentido,  insere-se  o  papel  do  professor  na  seleção de conteúdos 

adequados aos alunos, de forma que o conhecimento científico esteja acessível e 

suscetível de interesse. Para isso, o professor deve conhecer bem o conteúdo a ser 

trabalhado,  desde  os  problemas  que  originaram  a  sua  construção  (aspectos 

históricos) até as inferências mais atuais sobre o tema.

De  acordo  com  Brasil  (1998)  torna-se  fundamental  que,  o  ensino  e 

aprendizagem  de  Ciências  não  partam  somente  do  conhecimento  científico, 

devendo  considerar  também  “o  desenvolvimento  cognitivo  dos  estudantes, 

relacionado à suas experiências, sua idade, sua identidade cultural  e social  e os 

diferentes  significados  e  valores  que  as  Ciências  Naturais  podem ter  para  eles” 

(BRASIL,  1998,  p.  27).  Desse  modo  ter-se-á  uma  aprendizagem  significativa, 

superando os estigmas de uma aprendizagem “livresca” e desvinculada de reflexão 

e formação de valores e atitudes.

Ensino Aprendizagem de Ciências



Partindo do exposto, considera-se importante refletir sobre as dificuldades e 

as possibilidades de uma prática pedagógica que vise a inclusão dos alunos surdos 

no contexto escolar, possibilitando a aprendizagem de Ciências e Biologia de forma 

significativa. Tomando como base as peculiaridades cognitivas de alunos surdos, 

deve-se repensar as práticas escolares atualmente desenvolvidas, uma vez que são 

dirigidas aos alunos ouvintes. Devido aos atrasos de linguagem, a capacidade de 

contextualização e abstração dos alunos surdos fica comprometida, dificultando a 

formação de uma base conceitual que permita a aprendizagem de novos conceitos. 

Se  pensarmos  que,  a  compreensão  de  muitos  conteúdos  exige  dos  alunos  um 

resgate de informações e conhecimentos já construídos, o aluno surdo ficará em 

defasagem. 

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,  da  reformulação  das  políticas 

educacionais e implementação de projetos educacionais inclusivos.

Caberá ao professor proceder a um resgate dos conteúdos já construídos por 

esses alunos, para que, a partir daí, possa desenvolver sua prática.

O  resgate  da  base  de  conteúdos  aprendidos  pelos  alunos  surdos  deverá 

também conduzi-los a uma reflexão sobre esses conteúdos, na medida em que as 

concepções  desses  alunos  sobre  os  fenômenos  e  os  conhecimentos  científicos 

podem estar muito distantes da realidade. Novamente esbarra-se nas dificuldades 

cognitivas ocasionadas pelos atrasos de linguagem e as barreiras comunicativas, 

que resultam em restrições de vocabulário.

Diferentemente  dos  alunos  ouvintes,  a  forma  com  que  os  alunos  surdos 

interagem com o mundo é muito própria, às vezes restrita. Faltam as construções 

dialógicas, através das quais se apreende a cultura e se desenvolve a capacidade 

de interpretar o mundo. Isso determina um ritmo próprio de aprendizagem do aluno 

surdo, que deve ser respeitado pelo professor.

Conforme colocado  a  priori,  o  ideal  seria  que  os  alunos  surdos  tivessem 

contato  com uma educação bilíngue,  considerando a língua de sinais  como sua 

língua majoritária. No entanto, isso ainda não tem sido possível, na medida em que 

implicaria na presença de um intérprete de língua de sinais em cada sala de aula 



onde há aluno surdo, o que ainda é uma realidade pouco provável, do ponto de vista 

político-institucional. 

Na realidade com a qual nos defrontamos, os alunos surdos inserem-se na 

sala de aula regular ainda com muitas dificuldades. As políticas de inclusão desses – 

e outros – alunos no espaço escolar não dão conta de preparar e instrumentalizar a 

escola e o professor para proporcionar-lhes um ensino de qualidade, respeitando 

suas possibilidades e peculiaridades cognitivas. O que se tem visto é que muitos 

professores,  além  de  não  se  sentirem  preparados,  não  querem  sentir-se 

responsáveis  pela  educação  dos  alunos  surdos,  marginalizando-os  das  aulas, 

utilizando métodos desenvolvidos para os ouvintes. Permitimo-nos inferir, inclusive, 

que mesmo com todas as condições ideais  para  inclusão desses alunos,  a  boa 

vontade do professor sempre se constituirá como fator fundamental.

Fonte: ebiqc8e2009.wordpress.com



Utilizando  os  recursos  disponíveis  buscamos  desconstruir  nossas  práticas 

cotidianas,  tendo  em  vista  os  alunos  surdos.  Procuramos  nos  capacitar  para 

trabalhar com a língua de sinais (LIBRAS), o que nos permitiu maior aproximação e 

maior  entendimento  em  relação  à  cognição  dos  alunos  surdos.  Além  disso, 

utilizamos recursos que contam basicamente com o visual e o concreto – esquemas, 

desenhos,  fotos,  moldes,  espécimes  in  vivo  e  conservados,  vídeos,  microscópio, 

enfim todo material disponível que vise facilitar a apropriação do conhecimento pelo 

aluno surdo. Trabalhamos também selecionando os conteúdos que consideramos 

pertinentes ao desenvolvimento e às possibilidades cognitivas dos alunos surdos, 

adaptando-os num vocabulário mais acessível aos alunos.

Em todos os momentos nos deparamos com novas questões que nos levam a 

buscar aprofundamento teórico. Também nos defrontamos com questões individuais 

dos alunos surdos, entre elas o fato de muitos terem que trabalhar para auxiliar suas 

famílias. Nesse sentido, a escola acaba ficando em segundo plano, ficando difícil 

tornar a aprendizagem algo significativo e atrativo para esses alunos.

Sendo assim, os recursos tecnológicos e as mídias podem ser um excelente 

auxílio para o processo de ensino de alunos surdos. Pois, os recursos tecnológicos 

auxiliam  nas  mais  diversas  atividades  educacionais.  Em  particular,  no  caso  de 

usuários  surdos,  o  uso  de  softwares  e  outros  equipamentos  acoplados  ao 

microcomputador, se possibilita o desenvolvimento de atividades pedagógicas que 

privilegiam a experiência visual (LOPES, 2006).   A eficácia desses recursos oferece 

inúmeras possibilidades aos usuários, diminuindo a distância entre o possível e o 

inacessível  e  tornando  viável  práticas  pedagógicas  até,  então,  desconhecidas 

(BASSO, 2003).

A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 
E MÍDIA NA EDUCAÇÃO DE SURDOS



Considerando a viabilização da aprendizagem mediada pela informática para 

o  aluno  surdo  de  forma  a  possibilitar  a  apropriação  de  conceitos  científicos  é 

necessário  a  utilização  de  softwares  que  ofereçam  alternativas  de  acesso  do 

conhecimento sistematizado, também, interpretado na Língua Brasileira dos Sinais 

para alunos surdos, frequentemente privado de apropriar-se desse conhecimento, 

abrindo  alternativas  para  o  trabalho  pedagógico  que  considera  sua  língua,  sua 

história de vida, seu desenvolvimento real, seus conceitos cotidianos,  capazes  de 

atribuir  significação correspondente  a do  conceito  científico em seu processo de 

internalização.

Nas palavras de Vigotsky (1998a,  p.  100) “um ensino orientado até uma 

etapa  do  desenvolvimento  já  realizado  é  ineficaz  sob  o  ponto  de  vista  do 

desenvolvimento  geral  da  criança,  não  é  capaz  de  dirigir  o  processo  de 

desenvolvimento, mas vai atrás dele”.

              

O termo Weblog surgiu em 1997 com Jorn Barger que foi considerado na 

época,   o primeiro  blogueiro da história e criador  do referido termo, esta é uma 

ferramenta  que  possibilita  as  pessoas  a  divulgação  de  fotos  e  fatos,  notícias, 

informações, figuras, vídeos entre outros.

Segundo SILVA (2003):

Em  linhas  gerais  um  weblog  (ou  blog,  como  também  é  comumente 
conhecido) pode ser descrito como um website extremamente flexibilizado 
com mensagens organizadas em ordem cronológica reversa e com uma 
interface  de  edição  simplificada,  através  da  qual  seu  autor  pode  inserir 
novos posts sem a necessidade de escrever qualquer tipo de código. HTML. 
Podemos  dizer  então  que  blogs  são  baseados  em  mecanismos 
(Ferramentas Blog) que facilitam a criação, edição e manutenção de uma 
página na web.

Definições e conceitos de blog



Para o Autor, os blogs são ferramentas de fácil acesso, pois não necessitam 

de um amplo conhecimento por parte daqueles que usam, ou seja, não precisam 

conhecer a linguagem de programação, podendo assim, fazer uso desta ferramenta.

Outra  vantagem  do  blog  é  a  alimentação  constante  com  a  inserção  de 

informações e, a participação dos leitores com comentários.  Seguindo essa linha, 

GOMES (2005, p. 312) dá a seguinte definição para blog:

É  uma  página  na  Web  que  se  pressupõe  ser  atualizada  com  grande 
frequência através da colocação de mensagens – que se designam “posts”
 –  constituídas  por  imagens  e/ou  textos  normalmente  de  pequenas 
dimensões  (muitas  vezes  incluindo  links  para  sites  de  interesse  e/ou 
comentários e pensamentos pessoais do autor) e apresentadas de forma 
cronológica, sendo as mensagens mais recentes normal apresentadas em 
primeiro lugar.

O que se pretende neste  trabalho é ampliar as possibilidades que  para o 

trabalho do professor diante do ensino de ciências para o aluno surdo.

Existem  serviços  gratuitos  para  criação  e  hospedagem  de  blogs.  Um  desses 

serviços é o Blogger (www.blogger.com).

A seguir será apresentado os passos necessários para a criação do blog:

 -Inicialmente  precisa-se  de  uma  conta  no  Blogger.  Para  isso,  acesse 

http://www.blogger.com ) . A seguinte página será aberta:

http://www.blogger.com/
http://www.blogger.com/


  Em seguida, clique em CRIE UM BLOG AGORA. A seguinte página será aberta:

Nesta  página,  você  deverá  criar  a  sua  conta  no  Blogger.  Preencha  os  campos 
solicitados:

- Nome de usuário: você utilizará sempre que quiser acessar o Blogger;



-  Senha:  deve possuir  no mínimo 6 caracteres e será usada sempre que quiser 
acessar o Blogger;
- Nome exibido: será a assinatura de seu blog;
- Endereço de e-mail;

Após ler os termos de serviço, aceite-os e clique em Continuar.

         A seguinte página será aberta:

Nela, você deverá escolher o nome do seu blog e o endereço que terá na Internet. 
Por exemplo, se escolher como endereço aprendendo blogs, então o endereço do 
blog  será  http://aprendendoblogs.blogspot.com.  Clique  em  Continuar. A seguinte 



página será aberta:

Nela, você poderá escolher um modelo para seu blog, ou seja, a aparência que ele 
terá quando acessado. Selecione o modelo que mais lhe agradar e, em seguida, 
clique em Continuar. Aparecerá, por alguns instantes a mensagem Criando o blog..., 
e em seguida a mensagem O seu blog está pronto!, como mostra a página a seguir:

Clique em Iniciar Postagem. Será aberta a página do seu blog, onde você poderá 
inserir  o  conteúdo  que  quiser  e  publicar!  Insira  um título  para  sua  postagem e 
mensagem que deseja publicar. Em seguida, você pode decidir se permite receber 



comentários sobre sua postagem ou não, no canto inferior esquerdo da tela. Uma 
vez terminada a mensagem, clique Publish Post para publicá-la ou em Save as Draft 
para salvá-la como esboço e publicá-la posteriormente.

Caso tenha escolhido a opção de publicação, a seguinte mensagem aparecerá: Your 
blog  published  successfully, comunicando  que  sua  postagem  foi  publicada  com 
sucesso (veja página abaixo).

Neste  momento,  novos  recursos  ficarão  disponíveis,  representados  pelas  abas 
superiores: Posting, Settings, Template e View Blog. Para visualizar seu blog, clique 



em View Blog. A página do seu blog será aberta:

Na página do blog, será possível inserir comentários e visualizar todas as postagens 
já publicadas. Todos têm acesso ao seu blog, porém só poderão inserir comentários 
se você permitir. Para inserir um comentário, clique em 0 commnets e, em seguida 
em Post a Comment. A seguinte página será aberta:



Insira  seu comentário  e clique em  Publish Your  Comment.  Aparecerá a seguinte 
página:

Para  visualizar  o  comentário  inserido  você  deve  clicar  no  link  com o  endereço. 
Aparecerá novamente a página inicial  do seu blog. Se você não visualizar o seu 
Marcia, coloca a tela do teu blog  comentário, pressione a tecla F5 ou utilize o botão 
Atualizar do seu navegador. Seu comentário será publicado no blog, como mostra a 
imagem abaixo:

Na opção Posting, é possível publicar novas postagens (Create) ou editar postagens 



antigas, alterando seu conteúdo ou deletando toda a postagem (Edit). Ao criar uma 
nova postagem, é possível não publicá-la imediatamente, salvando-a como esboço 
para publicação posterior.  Para isso, escreva a mensagem e clique em  Save as 
Draft.

Na opção Settings, será possível fazer alguns ajustes em seu blog. Ela é composta 
por sub-opções, que serão apresentadas a seguir.
A sub-opção Basic possui as seguintes possibilidades:
- Em Title, você pode alterar o título do blog;
- Em Description, você pode fazer uma breve descrição do blog;
- Em Add your Blog to our listings?, você pode decidir se seu blog será adicionado à 
lista de blogs do Blogger.
-  Em  Show Quick Editing on your Blog?, você tem a opção de criar  um link de 
acesso para editar seu blog na página de entrada do Blogger,
imediatamente após seu login;
- Em Show Email Post links?, você decide se quer que seu e-mail apareça quando 
você posta uma mensagem.



Na  sub-opção  Publishing,  pode-se  alterar  o  endereço  do  blog,  que  havia  sido 
preenchido  na  criação do  mesmo.  Altere  o  endereço  e  salve  clicando  em  Save 
Settings.

Na sub-opção Formatting, é possível escolher:

-  Show: quais postagens queremos mostrar na página principal do blog, podendo 
escolher por data ou número de postagens;
- Date Header Format: formato da data no cabeçalho;
- Archive Index Date Format: formato da data do índice de arquivo;
- Timestamp Format: formato da hora;
- Time Zone: fuso horário;
- Date Language: língua que será exibida a data; entre outros.
Na sub-opção Comments, é possível escolher entre mostrar ou não as postagens já 



escritas,  mesmo sem apagá-las. Escolha  Show  se quiser mostrá-las ou  Hide  se 
quiser escondê-las. Na opção  Who Can Comment?,  é possível selecionar quem 
poderá inserir comentários em seu blog:
- Se você selecionar Only Registered Users, todos os usuários do Blogger poderão 
inserir comentários no seu blog;
- Caso você selecione a opção  Anyone, então qualquer pessoa, independente de 
ser ou não usuária do Blogger, poderá inserir comentários em seu blog;
- Por fim, se você selecionar a opção Only Members of this Blog, então somente 
pessoas convidadas por você para ser membro do blog poderão inserir comentários 
no blog. (Ver explicações referente a sub-opção Members/Add Team Member(s))
Na opção Comment Notification Address, você pode informar seu e-mail e, toda 
vez  que  um  novo  comentário  for  inserido  em  seu  blog,  você  receberá  uma 
notificação por e-mail.

Na sub-opção  Archiving, você pode selecionar a freqüência de arquivamento das 
postagens (não arquivar, mensalmente, semanalmente ou diariamente).
Na sub-opção Email, existem dois serviços:
- BlogSend Adress, onde você informa um e-mail para ser comunicado sempre que 
seu blog for atualizado;
- Mail-to-Blogger Address, que permite que você faça postagens via e-mail.
Na sub-opção  Members, é possível adicionar novos membros ao blog. Para isto, 
basta clicar em  Add Team Member(s). A página a seguir será aberta, onde você 
poderá  convidar  novos  membros,  informando  seus  endereços  de  e-mail.  Uma 
mensagem opcional  pode ser escrita,  que será enviada como convite aos novos 
membros do blog.



Uma vez preenchidos os e-mails dos novos membros, clique em  Save Settings. 
Enquanto  eles  não  fizerem o  cadastro  no  Blogger,  ficarão  com status  pending 
(pendente), como mostra a imagem abaixo:

Se você disponibilizar  a  opção de Administrador  para os novos membros,  então 
estes  poderão  editar  o  blog,  inserindo  ou  deletando  postagens.  Caso  contrário, 
poderão  apenas  inserir  comentários.  Na  opção  Template,  você  pode  alterar  a 
aparência de seu blog. Entretanto, é necessário conhecer um pouco de html para 
fazer isto.



Você também poderá aprender a criar um blog assistindo um pequeno vídeo 

disponível em:

Exibição  da  vídeo  aula:  Como  criar  um  blog.  Disponível  em: 
http://www.youtube.com/watch?v=uoobUyNpzuI



O trabalho  em questão  propõe  o  estudo  de  textos  já  referenciados  e  a 

possível construção de um blog para ser utilizado como ferramenta no ensino de 

Ciências para o alunos surdos, melhorando o fazer pedagógico, e, o enriquecimento 

da prática cotidiana do professor com o intuito ainda, de melhorar a comunicação 

entre o professor e o aluno surdo.

No  primeiro  momento  o  trabalho  será  direcionado  aos  professores  da 

disciplina  de  Ciências,  Intérpretes  e  Equipe  Pedagógica,  para  tomarem 

conhecimento dos textos propostos.

Os  professores  irão  analisar  os  textos,  debater  e  levantar  as  principais 
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dificuldades  encontradas  no  seu  trabalho,  contribuindo  assim  com  algumas 

sugestões  para  a  criação  do  blog.  As  reuniões  acontecerão  no  Laboratório  de 

Informática do Colégio, onde cada professor utilizará o computador para navegação 

em  alguns  blogs  já  existentes  para  conhecimento  e  motivação  na  busca  da 

construção de um ou mais blogs. Eles serão motivados à utilizar a ferramenta como 

melhoria de sua prática baseando-se nos modelos visitados durante a navegação. 

Será proposto que façam um blog com um breve relato do seu perfil ou um 

blog do próprio colégio onde serão postados primeiramente, conteúdos da disciplina 

de ciências, sugestões de atividades que auxiliem a compreensão pelo aluno surdo. 

Após, propor-se-á que os alunos surdos tomem conhecimento da criação deste blog 

e iniciem suas pesquisas em sites sugeridos, postagens, e, até realizem algumas 

atividades já disponíveis. 

Ao  final  de  mais  esta  etapa  do  PDE  2013,  considero  que  esta  é  uma 

oportunidade  única  para  o  professor  da  rede  pública  do  Paraná,  de  poder 

implementar  um  projeto  e  se  aprofundar  tanto  em  um  tema   proposto.  Pois, 

geralmente não temos tanto tempo nem para produzir, nem para por em prática os 

projetos desenvolvidos na escola.

Por  isso,  espera-se  que a equipe educacional  assuma o  compromisso e 

tenha  realmente  interesse  em  apropriar-se  desta  metodologia  com  o  uso  da 

tecnologia em favor da sua prática, auxiliando a melhora da compreensão por parte 
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do aluno surdo na disciplina de Ciências, assim como todos os professores que 

tiverem acesso ao mesmo, seja na escola onde o mesmo será desenvolvido, seja 

através  do  Grupo  de  Trabalho  em  Rede,  o  GTR,  ou  mesmo,  pelo  portal 

diaadiaeducacao.

Pois,  a  socialização  de  informações  aos  alunos  e  aos  demais  colegas, 

oportunizará  o  acesso  ao  conhecimento  de  forma  mais  rápida  e  com  mais 

possibilidades de sucesso,  devido à necessidade de mudança no ensino regular 

diante da inclusão de um aluno surdo ser imensa, e, o acesso aos diferentes tipos 

de mídias ser um instrumento que traga a oportunidade aos educandos de  construir 

um conhecimento utilizando suas potencialidades, e assim, incluindo-os e não os 

deixando à margem do processo.

O uso do blog, que é uma ferramenta onde os professores e eles poderão 

construir conhecimento participativo, que desenvolve um ambiente contextualizado e 

significativo para ser compartilhado por todos os alunos, não somente para o aluno 

surdo. 

Pois, através dele poderão se comunicar, interagir e também utilizá-lo para 

troca  de  informações  e  conhecimento,  o senso  crítico  dos  alunos,  o  espírito 

colaborativo,  prende  a  atenção  no  conteúdo  uma  vez  que  estão  envolvidos  no 

processo de construção coletiva do trabalho. De uma maneira fácil de ser usada, 

sem  necessidade  de  maior  conhecimento  relacionado  à  informática.  Os  blogs 

permitem mesclar diversas mídias com vídeos, imagens, textos e possibilita linkar 

com outros  sites,  tornando  o  trabalho  mais  dinâmico  e  interativo,  motivando  os 

alunos e auxiliando o professor  no processo de ensino/aprendizagem e colaborando 

para  a  inclusão  do  aluno  surdo  na  disciplina  de  Ciências  e  na  rede  regular  de 

educação.
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