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RESUMO 

 

O estudo teve por objetivo geral, identificar a formação profissional dos envolvidos no 
processo de ensino aprendizagem dos alunos surdos e deficientes auditivos, 
matriculados no Colégio Estadual Marquês de Caravelas no município de Arapongas. 
Foi realçada a prática educativa do professor no método didático pedagógico atual, 
bem como sua formação relacionada à educação bilíngue para surdos a partir do 
referencial levantado, esclarecendo por meio de resultados da pesquisa de campo. 
Com os dados coletados, foram selecionados os assuntos mais destacados pelos 
entrevistados na pergunta referente aos temas que estes gostariam que fossem 
abordados no curso de formação. A pesquisa seguiu algumas sugestões da literatura 
de Vitaliano (2014), por tratar da educação dos surdos de um modo satisfatório à 
realidade regional; outros autores contribuíram no decorrer do trabalho que discorreu 
sobre o atendimento educacional especializado. 
 

Palavras-chave: Surdos. LDB 9394/96. Educação Bilíngue. Inclusão.  
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1. INTRODUÇÃO 

Propôs-se para esse trabalho, levantar estudos pertinentes à educação dos 

surdos ao que muitos profissionais vêm dissertando em suas pesquisas. O estudo 

teve por objetivo geral, contribuir com a formação de profissionais envolvidos na 

educação de surdos, no Colégio Estadual Marquês de Caravelas no município de 

Arapongas. 

Os alicerces que contribuíram para a pesquisa foram três. O primeiro foi o 

levantamento de dados teóricos advindos dos textos pré-selecionados que 

embasaram a prática educativa do professor a partir do método didático pedagógico 

atual. O segundo norteou a discussão sobre a formação dos professores e questões 

relacionadas à educação bilíngue para surdos a partir de referencial teórico. 

Finalmente o terceiro alicerce descreveu de forma esclarecedora e por meio de 

questionários a formação acadêmica e profissional que direta ou indiretamente se 

envolve na educação dos alunos surdos matriculados no referido colégio. 

Com os dados coletados, foram selecionados os assuntos mais destacados 

pelos entrevistados na pergunta referente aos temas que estes gostariam que fossem 

abordados em curso de formação.  

A pesquisa se sustentou em Vitaliano (2014), por tratar da educação dos 

surdos de um modo satisfatório à realidade regional; outros autores contribuíram no 

decorrer do trabalho que discorreu sobre o atendimento educacional especializado, 

seguindo com dados que apontaram as primeiras formas da história da educação de 

surdos. Esses foram os subsídios que darão formas à continuidade da pesquisa no 

decorrer do segundo momento. 

 Diante da necessidade de falar sobre o atendimento educacional especializado 

na área da surdez, optou-se em fundamentar esse estudo nos aportes teóricos de 

Vitaliano (2014), tendo em vista a formação profissional do professor e a inclusão do 

aluno com Necessidade Educacional Especial (NEE). A responsabilidade dos 

professores que mediam saberes aos alunos e precisam buscar também 

conhecimentos por meio de formação continuada, são também assuntos do presente 

estudo. 
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2. A PRÁTICA EDUCATIVA DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Em 1996, foi publicada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 

(BRASIL,1996), determinando que, preferencialmente, a educação especial deve ser 

oferecida no ensino regular, e que há alguns anos, as Diretrizes Nacionais para 

Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001) estabeleceram que todos os 

alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE), devem ser matriculados 

nas escolas regulares, em classes comuns, e esta afirmativa foi reiterada pela Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, publicada em 

2008 (BRASIL, 2008), sendo assim emerge que a formação dos professores deve 

prevalecer para que os mesmos sejam os responsáveis em aproximar o aluno e o 

conhecimento científico. 

A partir de 1980 o objetivo do ensino especial era atender alunos com 

deficiências (se atendia a partir das NEE consideradas leve, moderada, severa e 

profunda), no ensino regular cabia a função de ensinar os alunos sem deficiência e 

encaminhar os alunos com NEE para atendimentos segregados. Os diagnosticados 

com deficiência eram prontamente encaminhados no ensino especial segregado, 

tendo lá, professores especializados para atendê-los. 

Em março de 1990 foi realizada a “Conferência Mundial sobre a Educação 

para Todos”, em Jomtien, Tailândia, tendo a participação de governos, agências 

internacionais, organismos não-governamentais, associações profissionais e 

personalidades de destaque no cenário educacional advindas de todas as partes do 

mundo. Nesse evento, foram produzidos dois importantes documentos: uma 

Declaração Mundial e um Marco de Ação nos quais os governos presentes se 

comprometeram a garantir uma Educação Básica de qualidade para crianças, jovens 

e adultos. (NOGUEIRA et al, 2009, p. 11). 

A partir de 1994 em Salamanca foi demandada, dentre várias orientações, 

a de adotar o princípio de educação inclusiva, sendo por meio de leis ou de políticas 

públicas com o objetivo de que fossem matriculadas nas escolas regulares crianças 

advindas de escolas especiais.  

Aí então é que surge a inclusão2 como pacificadora da ordem social e 

evidentemente dos direitos sociais de toda pessoa humana.  

                                                           
2  A inclusão surgiu a partir do Cristianismo, quando os deficientes passaram a ser incluídos como 
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O efeito da inclusão, entretanto, fomenta várias ações, inclusive o 

capitalismo, e a necessidade de novas estruturas arquitetônicas, novas metodologias 

educacionais, novas formações profissionais e novos campos nas áreas para atender 

todos os alunos. Como pontua Vitaliano (2010): 

 

A necessidade dos professores desenvolverem a compreensão de que a 

inclusão dos alunos com NEE, bem como de outras categorias de alunos 

excluídos, requer uma postura e uma compreensão do fazer pedagógico que 

envolve uma análise crítica da organização escolar, reflexão e busca de 

conhecimentos constantes, por meio de discussão com seus pares e junto às 

fontes de conhecimentos já sistematizados. (VITALIANO, 2010, p. 44). 

 

Vitaliano (2010) esclarece que esta busca de conhecimentos constantes 

significa formação continuada pelos professores, formação crítica e reflexão capaz de 

contribuir com o desenvolvimento peculiar do aluno: 

 

Sabemos que os professores não foram preparados para inclusão de alunos 
com NEE e que, muitas vezes, a presença destes em suas salas de aula tem 
se constituído em um problema que lhes têm gerado ‘stress’, sentimento de 
impotência e outras consequências percebidas como negativas (VITALIANO, 
2010, p. 45). 
 

A autora ressalta sobre a extrema necessidade de os professores estarem 

buscando qualificações para atendimento a essas especificidades. É sabido que 

apesar das qualificações ofertadas pelo Estado, isso não é suficiente, pois os alunos 

nunca apresentarão uma única implicação, e não basta apenas esperar pelo Estado, 

muitos buscam por si só o conhecimento sobre infinitas áreas. Quando há 

desconhecimento sobre determinada especificidade, a probabilidade de baixar o 

rendimento profissional decorrente de stress será intensa, protagonizando 

readaptações ou mesmo afastamento de funções, isso quando as pobrezas de 

informações por parte de muitos inserem estes profissionais no atendimento especial. 

Acerca disso, Feldmann considera que: 

 

As pessoas não nascem educadores, se tornam educadores, quando se 
educam com o outro, quando produzem a sua existência relacionada com a 

                                                           
pessoas dignas de perdão segundo os evangelistas. No entanto, o termo, que foca essa inserção 
social só passa a ser reconhecido com a Salamanca (1994) isso porque a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (1948) em seu artigo segundo já declarava que “toda pessoa tem capacidade 
para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer 
espécie, seja de raça, cor, sexo, língua,  religião, opinião política ou de outra natureza, origem 
nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição”. (DUDH, 1948) 
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existência do outro, em um processo permanente de apropriação, mediação 
e transformação do conhecimento mediante um projeto existencial e coletivo 
de construção humana. (FELDMANN, 2009, p.72). 

 

Por essa razão, que o fato de esperar aparecer oportunidades de renovar 

conhecimentos através de cursos gratuitos não cabe ao professor da educação 

especial, tampouco, aos profissionais do ensino regular. A busca de conhecimentos 

deve ser inerente ao professor comprometido com a educação, seja ela especial, seja 

ela regular. 

 

Discutir a ação dos professores na contemporaneidade é refletir sobre as 
suas intenções, crenças e valores e, também, sobre as condições concretas 
de realização de seu trabalho, que influenciam fortemente as suas práticas 
cotidianas na escola.Na perspectiva neoliberal, é muito comum jogar para a 
escola questões não resolvidas pela sociedade – como a inclusão social, o 
desemprego, a falta de oportunidade para os jovens e adolescentes, - 
imprimindo-lhe um caráter redentor. (FELDMANN, 2009, p. 78). 

 

A grande responsabilidade que está sob o professor, como assinala 

Vitaliano (2010), tem por objetivo, levar o conhecimento ao aluno, além disso criar  

condições de superação em sala de aula, visto que entre tantos obstáculos, estão a 

indisciplina, superlotação de salas, atividades extracurriculares entre tantos outros; 

gerando no professor um nível de stress muito grande.  É possível ver com clareza 

que cada dia que passa aumenta o número de professores doentes, afastados com 

atestado médico, enfim há a urgência de reformas principalmente nas políticas 

públicas. É necessário também que a jornada de trabalho e o salário sejam 

compatíveis com as responsabilidades exercidas pelos professores, afinal, são vidas 

em jogo. 

A equipe pedagógica e os professores devem estar em consonância uns 

com os outros. Para isso é necessária a colaboração, participação de todos no 

processo ensino-aprendizagem, pois, o professor sozinho não consegue dar conta 

(assumir amplas responsabilidades). 

 

[...] quando falamos na formação do professor para promover a inclusão, não 

podemos esquecer que sua ação se dá no contexto escolar, no qual temos 

outros profissionais igualmente importantes no processo. [...] os 

apontamentos que se seguem sobre a formação do professor são também 

relevantes no processo de formação dos gestores escolares. (VITALIANO, 

2010, p. 53). 
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Toda a equipe deve buscar a formação continuada específica e não 

somente o professor que está em contato direto com o aluno surdo, pois, o 

atendimento cai somente sobre o professor do CAES – Centro de Atendimento 

Especializado na Área da Surdez, sendo sempre desprezado pelos demais 

responsáveis com argumentos de desconhecimento na área. Isso implica na 

qualidade dos serviços prestados. 

Para que haja de fato a inclusão, na formação do professor deve ter análise 

crítica de como a escola está organizada, o nível de ensino, estrutura, currículo, 

sistema de avaliação, critérios, valores e crenças presentes na escola como um todo. 

Na formação dos professores, os mesmos precisam se ater à 

responsabilidade do processo de inclusão dos alunos com NEE, também fazendo 

adaptações curriculares, enfim, nesse contexto Vitaliano orienta: 

 

[...] para realizar a adequação de materiais, sequenciar as atividades e, até 
mesmo adaptar o currículo proposto e as avaliações, assim como estabelecer 
comunicação com os alunos que usam sistemas diferenciados de 
comunicação, como exemplo, a Libras (Língua Brasileira de Sinais), o 
professor terá que ter apoio de professores especializados, fato que requer a 
aprendizagem de trabalhar de forma compartilhada. (VITALIANO, 2010, p. 
54). 

 

É ressaltado novamente que em um âmbito escolar não agimos sozinhos. 

Para que realmente haja a inclusão, faz-se necessário que todos “abracem” a causa, 

isto é, que todos trabalhem unidos. O processo de aprender pela convivência faz parte 

da formação profissional, onde cada um revê seus pré-conceitos, valores, crenças que 

retardam a inclusão dos alunos com NEE. Nesse contexto, faz-se necessário também 

que a formação dos professores seja para atender os alunos com NEE e não somente 

aqueles que “não apresentam deficiência alguma”. 

Quando o professor está ensinando e buscando sua formação continuada, 

esta ação se torna um ato coletivo e não individual, é necessário envolver-se com os 

outros, fazer parte de um coletivo de pessoas para se chegar ao esperado que é sua 

formação. 

 

Uma das tarefas da escola é formar pensamento autônomo, que sejam fiéis 
aos seus sonhos, respeitem a pluralidade e a diversidade e intervenham de 
forma científica e crítica nos destinos da sociedade. O compromisso da 
escola é sempre com a produção do conhecimento na perspectiva da 
formação da cidadania de seus sujeitos. É sempre viver com projetos de 
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mudança. O professor torna-se um ser que vive, elabora e transforma 
projetos. (FELDMANN, 2009, p.80). 

 

O professor é visto como um dos responsáveis seja pela ordem ou 

desordem que possam ocorrer no âmbito escolar e suas consequências. São 

conceitos errôneos criados por ideologias como modo de não fazer parte na culpa do 

outro.  

 

A que compreende o professor como um técnico-especialista comprometido 
em dominar e aplicar o conhecimento científico para dar conta da prática 
docente; e que o considera como um profissional autônomo, reflexivo, capaz 
de tomar decisões e de criar, durante seu próprio agir, possibilidades 
pedagógicas para atender às necessidades que emergem do cotidiano 
escolar (VITALIANO, 2010, p. 33). 

 

Em sala de aula, diretamente em contato com os alunos no decorrer do ano 

letivo, o professor exerce forte influência sobre a vida desses alunos.  

O profissional, na concepção de Vitaliano (2010), que atua junto aos alunos 

com NEE necessita refletir sobre suas ações, fazer escolhas precisas e colocar na 

prática ações com novas estratégias metodológicas e que irão fazer a diferença na 

vida do discente, então este profissional passa a ser um professor reflexivo.  

 

Com relação aos cursos de formação de professores é preciso superar um 
modelo de formação que considera o professor apenas como transmissor de 
conhecimento, que se preocupa somente com a formação de atitudes de 
obediência, de passividade e de subordinação nos alunos, que trate os alunos 
como assimiladores de conteúdo, a partir de simples práticas de 
adestramento que tomam como mote as memorizações e repetições de 
conhecimento que pouco tem a ver com a realidade dos alunos.O professor 
precisa ter mais condições de compreender o contexto social no qual ocorre 
o processo de ensino/aprendizagem, contexto no qual se mesclam diferentes 
interesses e valores, bem como mais clareza para examinar criticamente o 
processo de educação existente no país. (LEITE, 2008, p.30 e 31). 

 

Esse profissional deveria por lei, estar, pelo menos a metade de seu tempo 

de trabalho, em pesquisas acerca deste processo de educação, sua contribuição em 

sala de aula refletiria inovações. 

 

O que se designa por formação e, mais especificamente, de professores, 

compreende um processo sistemático e organizado, envolvendo tanto os 

sujeitos que estão se preparando para serem docentes quanto aqueles que 

já estão engajados na docência. A finalidade da mesma orienta-se para 

aquisição de competências profissionais, no caso dos que estão se 

preparando (futuros professores), e aperfeiçoamento ou enriquecimento 
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destas competências nos docentes implicados em tarefas de formação. 

(ISAIA, 2002, p. 265). 

 

A aquisição de competências profissionais ou o aperfeiçoamento dessas 

competências nos levam a refletir sobre o processo de formação dos professores que 

deve ser contínua, ou seja, o professor não para de estudar nunca, pois ele é o grande 

responsável por direcionamentos aos futuros e atuais profissionais em todas as áreas 

do conhecimento. Seus alunos passam por transformações ao adquirir conhecimento 

científico e podem atuar nos mais variados setores dentro de uma sociedade. Isaia 

(2002) ressalta que “a formação não é um processo que acaba nos professores, 

necessita ir além, efetivamente a qualidade do ensino que os alunos recebem durante 

o processo” (ISAIA, 2002, p. 265). 

 

Os professores esbarram na falta de iniciativas institucionais para auxiliá-los 
e no próprio desconhecimento de que a formação docente é um processo 
complexo que necessita da construção de estratégias sistematicamente 
organizadas, que envolva esforços pessoais e institucionais concretamente 
desenvolvidos. (ISAIA,2006, p.66). 

 

Ou seja, não basta só o professor ter vontade ou a instituição isolada 

garantir a intenção de preparar os docentes, torna-se necessário que esse interesse 

seja incentivado por toda a comunidade escolar a princípio, pois essa iniciativa é dever 

do Estado, iniciativa de organizarem estratégias que de fato concretizarão a formação 

devida dos profissionais. 

“É importante frisar que a aprendizagem docente envolve a interação com 

colegas, alunos, espaço acadêmico e a comunidade, em seu conjunto”. (ISAIA, 2006, 

p.76). 

 

O importante é a consciência de que a superação dos desafios só pode ser 
encontrada em um trabalho participativo entre todos os envolvidos. Os 
professores não formam e nem se formam no vazio, as possibilidades de 
desenvolvimento ou estagnação dependem também do ambiente em que 
labutam. As instituições, entretanto, não são entidades abstratas, mas 
dependem do preparo de seus professores, da disposição deles para a auto, 
hetero e interformação e também da de seus alunos, em consonância com a 
realidade do mundo contemporâneo e com as necessidades das 
comunidades para as quais formam profissionais comprometidos ou não. 
(ISAIA, 2006, p.80). 
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Particularmente, seria impossível um profissional ‘não estar comprometido’ 

diante das políticas públicas de formação profissional à ele acessível.  

Vitaliano (2010) realizou uma pesquisa com graduados em curso de 

Pedagogia e os mesmos relataram que não foram preparados para atender alunos 

com NEE, mesmo aqueles que tiveram uma disciplina específica de Educação 

Especial. 

 

As causas desta ‘formação inadequada’, segundo os participantes são: a 
carga horária insuficiente da disciplina de Educação Especial, inexistência de 
estágio na área, falta de envolvimento das áreas do departamento para 
discutir as possibilidades de inclusão de conteúdos de Educação Especial 
nas demais disciplinas e, até mesmo, preconceito em relação a área de 
Educação Especial. (VITALIANO, 2010, p. 64 e 65). 
 

Na referida pesquisa, a sugestão dos entrevistados com relação à melhoria 

na formação dos professores foi que ocorra interdisciplinaridade entre as disciplinas, 

que elas não sejam isoladas umas das outras. 

Quanto aos conteúdos, sugeriram que tenham metodologia específica para 

cada deficiência explicando-as minuciosamente, ou seja, suas características, 

comportamento, adaptações. 

Conteúdo necessário também são as leis, declaração e diretrizes nos 

cursos de formação de professores. Entre as principais estão a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - LDB (1996), Declaração de Salamanca (1994), 

Diretrizes Nacionais da Educação Especial na Educação Básica (2001). 

“A interação social e as estimulações ambientais assumem, segundo novas 

tendências teóricas emergentes, a posição central no desenvolvimento e na 

aprendizagem humana”. (VITALIANO, 2010, p. 81). 

O professor necessita ter novo olhar quanto ao processo de 

desenvolvimento e aprendizagem, pois é a partir das interações e atividades em 

comum que acontece a inclusão. 

 
Uma sugestão para melhorar a formação dos professores [...] é a de que eles 
próprios deveriam ter formação sobre o processo de ensino e aprendizagem 
dos alunos que apresentam NEE, a fim de estarem preparados para 
proporcionar melhor formação aos seus alunos. (VITALIANO, 2010, p. 92). 
 



10 

 

Os relatos a partir da pesquisa de Vitaliano (2010) reforçam aquilo que 

anteriormente ficou explicado, sobre a busca autônoma dos profissionais por cursos 

além daqueles oferecidos pelo Estado.  

As práticas educativas do professor da educação especial são dicotômicas 

às práticas oferecidas pela lei das diretrizes e bases da educação nacional – LDB, 

com respaldos, evidentemente, nas legislações que tratam sobre a inclusão de alunos 

com NEE. Esse é o processo que define a função dos profissionais no ensino especial. 
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3. PROTOFORMAS DA EDUCAÇÃO DOS SURDOS 
 

Na antiguidade havia uma visão negativa com relação à pessoa surda, em 

que esses sujeitos eram rejeitados, inclusive marginalizados. É a partir do século XVI, 

que se têm registros dos primeiros educadores para trabalharem com pessoas surdas. 

O século XVIII foi o período considerado marco da educação de surdo diante do 

aumento do número de escolas e do ensino de língua de sinais. O destaque na época, 

foi para o abade francês Charles Michel de L’Epée (1750), que criou os “Sinais 

Metódicos”, uma combinação de língua de sinais com gramática sinalizada da língua 

francesa. Sua casa foi transformada em uma escola pública, pois ele acreditava que 

todos os surdos deveriam ter acesso à educação. 

Thomas Hopkins Gallaudet e Laurent Clerc (1815) unem o léxico da língua 

de sinais francesa com a estrutura da língua francesa, adaptando para o inglês, 

surgindo assim uma metodologia próxima àquela que se dá na década de sessenta 

que é a comunicação total. Então, no ano de 1864 surge a primeira universidade para 

surdos a Universidade Gallaudet, homenageando o pesquisador. 

No Brasil, a educação de surdo iniciou-se durante o segundo Império 

quando Dom Pedro II trouxe o professor surdo francês Hernest Huet. Desta forma, no 

ano de 1857 foi fundado o Instituto Nacional de Surdos - Mudos (atual Instituto 

Nacional de Educação dos Surdos – INES). 

A partir de 1860 a filosofia educacional oralista foi ganhando força e houve 

redução com relação à língua de sinais. E é então que no ano de 1880, no Congresso 

Internacional de Educadores de Surdos em Milão, na Itália, que a língua de sinais foi 

extremamente proibida. No evento, os professores surdos foram proibidos de votar no 

método de ensino. Nessa época, o atendimento dado aos surdos tinha cunho 

filantrópico e assistencialista. A visão clínica sempre partia do pressuposto de que a 

surdez era uma doença e a mesma deveria ser tratada para que alcançasse a cura. 

Os resultados do congresso definiram que os surdos se adaptariam ao método 

oralista. 

O grande objetivo do oralismo seria a integração do surdo na comunidade 

ouvinte, onde o surdo deveria se colocar no padrão da “normalidade” e também 

acreditava-se que somente a língua oral era a única forma de comunicação.  
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Sendo assim, iniciaria um processo de reabilitação com a estimulação 
auditiva precoce, fazendo uso de prótese e aproveitando os resíduos 
auditivos para discriminação dos sons percebidos [...] também o 
entendimento da fala dos outros e logo após começar a prática de oralização. 
Este processo demoraria em torno de oito a doze anos para ser assimilado, 
dependendo das especificidades de cada indivíduo (GOLDFELD, 2001, p. 
32).  

 

Ficou provado, com o passar dos tempos que esse método não dava conta 

de todas as necessidades dos surdos, visto que o currículo refletiu baixas expectativas 

pedagógicas. Além disso, as línguas de sinais nunca deixaram de existir, apesar das 

proibições. 

Em 1960, inicia-se uma nova visão da sociedade para com os surdos e 

sobre a língua de sinais, a partir das publicações de William Stokoe 

(“SignLanguageStructure: AnOutlineofthe Visual Communication System ofthe 

American Deaf”).  

 

Diversas pesquisas a partir dessa publicação foram surgindo, sobre a língua 
de sinais na educação e na vida do surdo, já que havia muita insatisfação do 
método oral por parte dos educadores e dos surdos, iniciou-se assim, o uso 
da língua de sinais e também outros códigos manuais na educação do surdo 
(GOLDFELD, 2001, p. 28). 

 

Nessa década também houve destaque para a “abordagem total” ou 

“comunicação total” pelos estudos de Dorothy Schifflet (1965) e Roy Holcom (1968). 

A comunicação total se utilizava de diversos recursos linguísticos para facilitar a 

comunicação, sendo sinais, oralidade ou códigos manuais. Esse método se 

preocupava com a comunicação entre surdos; e surdos com ouvintes também, e 

utilizava-se dos recursos espaço-visual a fim de facilitar a aprendizagem da pessoa 

surda. 

Entre as principais metodologias da comunicação total estão: língua de 

sinais, datilologia, sinais manuais, português sinalizado, simplificação da gramática de 

duas línguas (portuguesa e de sinais). Vale ressaltar que a comunicação total não 

privilegiava o fato da língua de sinais ter gramática própria, nesse método tratava-se 

somente de um subsídio para a alfabetização. Método este que também provocou 

dificuldade entre os surdos que já faziam uso predominante da língua de sinais. Esse 

método fomentou as protoformas da educação de surdos, pois, foi o período em que 

a maioria optou pela predominância da língua de sinais em detrimento da oralidade. 

Esse período ficou marcado pelo uso independente da língua de sinais usada pelos 
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surdos nos diversos países. No entanto, a necessidade da língua vernácula escrita 

era necessária para a comunicação, o que motivou a adoção do método bilíngue na 

década de 1980. No Brasil, teve como uma das precursoras, a professora Lucinda 

Ferreira Brito (1993) a partir 1994, utilizando o termo ‘língua de sinais dos centros 

brasileiros (LSCB)’ em suas pesquisas. (FERREIRA BRITO, 1993). 

O bilinguismo, parte do pressuposto de que a língua materna seja a 

primeira (L1) considerada língua de sinais; sendo por segunda língua (L2) considerada 

a língua oficial de cada país, a exemplo, o Brasil tem a língua portuguesa enquanto 

língua oficial. A idéia do método tem por objetivo o ‘respeito pela pessoa surda em 

sua condição’, também parte dessa teoria considera ‘o povo surdo’ como uma 

comunidade caracterizada pela cultura, língua e identidade própria.  

A legislação vigente em relação a educação inclusiva fortalece a proposta 

de educação bilíngue para surdos.  A “Conferência Mundial sobre a Educação para 

Todos” foi realizada em março de 1990, em Jomtien, Tailândia, tendo a participação 

de governos, agências internacionais, organismos não-governamentais, associações 

profissionais e personalidades de destaque no cenário educacional advindas de todas 

as partes do mundo. Nesse evento, foram produzidos dois importantes documentos: 

uma Declaração Mundial e um Marco de Ação nos quais os governos presentes se 

comprometeram a garantir uma Educação Básica de qualidade para crianças, jovens 

e adultos. (NOGUEIRA et al, 2009, p. 11). 

A lei 10.436/2002 reconhece a Língua Brasileira de Sinais3 como meio legal 

de comunicação e expressão, determinando que sejam garantidas formas 

institucionalizadas de apoiar seu uso e difusão, bem como a inclusão da disciplina de 

Libras como parte integrante do currículo nos cursos de formação de professores e 

de fonoaudiologia (NOGUEIRA et al, 2009,p. 15). 

                                                           
3Lei 12.095/1998.Oficialmente, pelo Estado do Paraná, a linguagem gestual codificada na Língua 

Brasileira de Sinais - LIBRAS e outros recursos de expressão a ela associados, como meio de 

comunicação objetiva e de uso corrente. A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu 

sanciono a seguinte lei: Art. 1º. Fica reconhecida oficialmente, pelo Estado do Paraná, a linguagem 

gestual codificada na Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS - e outros recursos de expressão a ela 

associados, como meio de comunicação objetiva e de uso corrente.  Parágrafo único. Compreende-

se como Língua Brasileira de Sinais o meio de comunicação de natureza visual-motora, com estrutura 

gramatical própria, oriunda de comunidades de pessoas surdas. É a forma de expressão do surdo e 

sua língua natural. 
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Em 2003, o Ministério da Educação cria o Programa Educação Inclusiva: 

direito à diversidade, visando transformar os sistemas de ensino em sistemas 

educacionais inclusivos, que promove um amplo processo de formação de gestores e 

educadores nos municípios brasileiros para a garantia do direito de acesso de todos 

à escolarização, à organização do atendimento educacional especializado e a 

promoção da acessibilidade. 

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

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

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

o direito e os benefícios da escolarização de alunos com e sem deficiência nas turmas 

comuns do ensino regular. (NOGUEIRA [et al], 2009, p. 15). 

O decreto 5626/2005 que regulamenta a Lei 10.436/2002, visando a 

inclusão dos alunos surdos, dispõe sobre a inclusão da Libras como disciplina 

curricular, a formação e certificação de professor, instrutor e tradutor/intérprete de 

Libras, o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua para alunos surdos e a 

organização da educação bilíngue no ensino regular (NOGUEIRA [et al], 2009,p. 16).  

A partir desse decreto, que houve aumento de ofertas de estudos de Libras como 

disciplina em cursos de graduação e também especializações para educação bilingue 

libras/língua portuguesa com o objetivo de atuação junto aos alunos surdos. 

Os resultados hipoteticamente deveriam ser promover o ensino das duas 

línguas (português e libras) de modo que os alunos se tornassem bilíngues. 

Entretanto, o que aconteceu foi um ensino camuflado de um “libranês” imposto pela 

sociedade ouvinte.  

O que aconteceu? No ponto de vista de minha experiência com surdos, é 

que maioria deles nasce em famílias ouvintes que nem imaginam o que seja libras; na 

televisão quase nada de programas interpretados em libras; há falta de profissionais 

intérpretes no mercado de trabalho, e essa falta descumpre o decreto; há conflitos 

nesta realidade bilíngue necessários de mudança segundo o que vem solicitando os 

surdos. 

Atualmente, há diversos espaços educacionais para os surdos, no entanto 

ainda há defasagem diante da realidade que temos. 

Para entender um pouco os surdos é necessário conhecer um pouco da 

sua trajetória e seu processo educacional. 
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Há dois extremos imaginários, não é visível, pois quando se percebe, não 

há possibilidades de reparar erros. Se em um extremo se localizam aquelas 

experiências educacionais que procuram um “equilíbrio” entre a língua de sinais e a 

língua majoritária; burocratizando, governando e administrando a língua dos surdos, 

no outro extremo, há influências “ouvintistas” que oscila para a modalidade “oral” 

quando se trata do ensino de escrita e leitura. “Entre esses extremos imaginários há 

dominação política e afirmação de imposições culturais, originando falsa condição de 

bilinguismo, e/ou um pseudo – bilinguismo”. (SKLIAR, 1999, p. 3) Mais uma vez nos 

deparamos com a inclusão imaginária e que ainda está longe de ser uma realidade 

de todos. 

De acordo com Karin Strobel (2006), o Brasil ainda precisa perceber o 

sujeito surdo a partir de sua condição linguística e cultural no processo de inclusão, 

os professores, contudo, devem estar preparada para aplicarem os conteúdos 

fazendo uso de língua de sinais, com recursos visuais, figuras, língua portuguesa 

escrita e leitura, desenvolvendo a memória visual e o gosto pela leitura. Quando os 

surdos tem apoio de professores especialistas com domínio na libras ou tendo 

intérpretes para o acompanhamento em todas as aulas, então, poderíamos chamar 

essas práticas de princípio da inclusão.  

Stumpf (2008) traz uma reflexão, quando cita que é muito complexo a 

relação que fazemos da inclusão do aluno surdo na comunidade ouvinte, pois o povo 

surdo por ser ‘minoria na comunidade alheia’ depende e dependerá sempre do que 

lhe sobra. A sociedade na qual o surdo está inserido desconhece a língua de sinais. 

São treze anos de oficialização da libras e muitos ainda confundem com o “Braille” 

quando referem aos surdos a comunicação usada. Para Stumpf (2008) o aluno surdo 

deve ter contato com outros surdos no cotidiano escolar, estar matriculado e 

frequentando estudos para ter acesso a comunicação com intérpretes e/ou alunos 

surdos. 

Quando as leis amparam os alunos a estarem matriculados em escolas 

próximas de suas residências, aqui, devemos antes pensar nessa reflexão de Stumpf 

(2008) pois, os surdos matriculados em uma escola de referência para suas 

manifestações culturas e lingüísticas estarão se beneficiando muito mais dos direitos 

à inclusão, motivando mais suas possibilidades críticas da política surda pela 

legitimação da identidade. 
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Outro exemplo que percebemos enquanto profissionais da área, é o 

crescimento de matriculas na modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos do 

ensino público, os surdos, a partir desse contato entre seus pares, passam a garantir 

seus espaços em sociedade, inclusive nas escolas, pois querem fazer valer seus 

direitos enquanto alunos, e tão logo, enquanto cidadãos. Este é o interesse dos 

surdos, por isso, nos ‘extremos imaginários’ sem ao menos perceber, aflora um nova 

abordagem de ensino, a saber – a Pedagogia Surda. 

Na Pedagogia Surda há uma proposta de uso das tecnologias avançadas 

para que ocorra com mais facilidade o aprendizado da Língua de Sinais. “Estamos 

construindo a ‘Pedagogia Surda’ de outra forma. Pensamos em fazer melhor quando 

colocamos que a criança surda deve viver sua cultura desde sempre e que a 

pedagogia surda precisa estar presente o quanto antes possível na realidade cotidiana 

da criança surda. (STUMPF, 2008, p.18). Em outras palavras, vemos que a pedagogia 

surda faz com que os alunos surdos não se sintam ‘agregados’, muito menos 

‘estereotipados’ pelo ‘diferente’ mas sim com respeitos recíprocos de alteridade. 

Marianne Stumpf (2008) esclarece que a comunidade escolar desconhece 

as implicações da surdez (não conhecem, não procuram conhecer, lhes faltam 

oportunidades dentro do ambiente escolar). Esse fato, impede os professores de 

articular planos com todo o colegiado, impõe barreiras, nunca se vê planos de 

trabalhos docentes flexibilizados, ou que citam a demanda surda. São implicações 

que impedem qualquer método de ensino para surdos funcionar. 

 

O MEC tem financiado cursos, programas e procurado implantar novas 
diretrizes para a educação dos surdos. As diretrizes também determinam que 
o professor ouvinte, com domínio da Língua de Sinais, seja capacitado para 
o ensino do Português como segunda língua e participante do movimento da 
comunidade surda. Colocam o contato do aluno surdo com a cultura surda, 
movimentos surdos, expressões culturais surdas como fator da sintonia do 
surdo com sua comunidade e motivação na aprendizagem dos 
estudantes.(STUMPF, 2008, p. 21). 
 

Se esse financiamento existe, visto que Stumpf (2008) é uma das 

colaboradoras surdas que atuam junto ao Ministério da Educação, se foi citado por 

ela, provavelmente houve financiamentos, no entanto, não se concretizaram para a 

capacitação dos professores dessa área de nossa região. A formação continuada do 

professor é a que irá fazer a diferença na vida de seu aluno, essa necessidade de 
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buscar capacitação para ser um elo entre professores e alunos surdos e ouvintes, 

desmistificando a antiga pretensão do ensino bilingue. 

Quando a escola se torna aquele espaço desejável, oportunizando 

igualdade de formação seja para surdos ou para ouvintes, a exclusão passa a ser 

percebida e imediatamente impedida de continuar no ambiente escolar. Pois “temos 

sugerido caminhos e mostrado que recursos sociais e artefatos culturais podem tornar 

a surdez àquilo que realmente ela é: uma diferença a ser respeitada”. (STUMPF, 2008, 

p. 23). Os alunos devem ser respeitados por suas diferenças e peculiaridades, a 

deficiência deve ser vista pelos professores e não como muitos vêm fazendo (acreditar 

que todos são iguais). Pois cada aluno tem uma necessidade educacional especial a 

ser trabalhada por todos do coletivo escolar.  A partir dessa correção, agora que vem 

o trabalho que precisa ser feito com os familiares dos alunos surdos, há necessidade 

de esclarecimentos sobre a surdez. Muitos órgãos públicos condicionados a termos 

clínicos dialogam nesses ambientes com os familiares, apontando o surdo com 

expressões vulgares (surdo-mudo; mudinho). São pseudo-profissionais que também 

não recebem esclarecimentos devidos com relação a surdez, inclusive na saúde 

pública, e tudo que deveria ser dito e orientado sobre a língua de sinais não chega às 

famílias. E mais uma vez, dificulta ainda mais a ação dos professores da área 

especifica.  

O decreto que regulamenta a lei da libras, nº 10.436/2002, está claro que a 

saúde fornecerá orientação quanto as especificidades linguísticas na modalidade oral 

dos surdos. É de suma importância que os familiares tomem posse da língua de sinais; 

e assim não terão dificuldades na educação de seu filho surdo, que em sua grande 

maioria nascem em famílias de ouvintes. São comuns esses conflitos até a chegada 

da criança surda na escola, ou mesmo, até que o provável problema da criança de 

não acompanhar os conteúdos com a sua turma na sala de aula chegue aos conselhos 

de classe como mera desatenção. Quando por muita sorte da criança, será esse 

assunto chegar aos ouvidos de algum intérprete que por iniciativa própria para fazer 

um “teste” e verificar um comprometimento auditivo. Além desse, outros, inúmeros 

problemas podem ser amenizados com ampla alteração dos modos de trabalho na 

escola, pois “outras questões, como a necessidade de buscar ajustes curriculares ou 

didáticos especiais para os alunos surdos, têm sido ainda mais difíceis de serem 

percebidas e atendidas”, (STUMPF, 2008, p. 25) diante da ausência de profissionais 
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da área nesses órgãos públicos, “construindo uma pedagogia surda que apresenta a 

surdez como uma experiência visual.” (STUMPF, 2008, p. 26). 

A responsabilidade do educador é de estar com os alunos surdos e também 

questioná-los quanto às evoluções de suas experiências visuais (se continuam em 

desenvolvimento ou são participações simples e incompletas). 

Saber inteirar-se da vontade, do que os surdos falam é importante também, 

devendo ser evitado que as atenções somente aos ouvintes, pois a atenção 

predominante a estes, os oportunizam de decidirem suas vidas em tudo. Essa também 

é uma das emergências para reconstruir a educação a partir dos depoimentos dos 

surdos. 

 

A inclusão que os surdos desejam é a de integrar-se à sociedade em tudo. 
Trabalhar e ser independentes. Participar entendendo o que mostra a TV, 
votar nas eleições, ter acesso aos programas de saúde aos shows, aos 
esportes, ao teatro, à literatura, aos museus, às viagens. Se incluir, podendo 
aproveitar todas as conquistas que existem para os ouvintes e ficam distantes 
dos surdos. (STUMPF, 2008, p. 26). 

 

Sabe-se que essa atribuição é dada a muitos surdos com identidade 

definida politicamente, estes buscam em seus direitos, acesso ao transporte público 

gratuito comprovando a deficiência e muitas outras oportunidades que a lei garante 

àqueles que comprovam renda mínima com base na lei orgânica da assistência social 

– loas.  

O dever que é dado pela lei 10.436/2002 sobre os cursos de graduação 

ofertarem a disciplina de libras, não impõe uma carga horária respeitável de todo curso 

de línguas para aproximar o aprendiz ao mais favorável de se aprender ao menos o 

primeiro nível do idioma, que é dialogar. Fatidicamente muitos cursos ofertam apenas 

um semestre de língua de sinais, o que significa, que as instituições de ensino superior 

estão simplesmente cumprindo o currículo; resultando de muitos dos graduandos 

interessados, buscarem cursos particulares de formação de uso e ensino da libras. 

Se nas intenções de pauta da pedagogia surda esses cursos cumprissem 

por mera finalidade de formar professores bilíngues, a mudança significativa também 

seria se todos os alunos ouvintes aprendessem a libras, aí sim a escola seria bilíngue. 

 

Nossos maiores esforços estão na construção de uma pedagogia surda que 
conduza à transformação desejada, pois sendo da própria sociedade a tarefa 
de tornar-se menos excludente é das escolas o papel de acolher o diferente, 
não repetir a segregação e induzir em seus alunos a observação e o 
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comprometimento com comportamentos éticos e construtivos diante das 
diferenças. (STUMPF, 2008, p. 28). 

 

Esse é o interesse que conduz a educação inclusiva na proposta de Stumpf 

(2008), uma escola realmente fomentadora de profissionais, onde os alunos estejam 

na mesma condição, respeitando, evidentemente, as diferenças, mas que onde 

houver professores das disciplinas elementares ensinando, com estes, deverão estar 

também professores surdos. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RESULTADOS 

 

O presente estudo expos registros sobre o colégio e sobre os dados 

levantados para este procedimento. 

No primeiro momento foi feito um breve levantamento da unidade escolar 

do qual foi iniciado este trabalho. 

No segundo momento, feito a análise dos dados coletados no decorrer da 

pesquisa. 

No terceiro momento foi levantado o resultado e discussão e finalmente 

concluiu-se sob a forma de considerações finais. 

O questionário aplicado foi elaborado em perguntas fechadas, semiabertas 

e abertas, a população alvo foi estabelecida por 17 professores que atuam no Colégio 

Estadual Marques de Caravelas no município de Arapongas no norte paranaense. 

Entre eles, fizeram parte professores regentes, não regentes e interpretes de libras. 

 

 

4.1 Breve caracterização da unidade escolar 

 

O colégio estadual Marques de Caravelas está localizado na região central 

urbana do município de Arapongas e pertencente ao NRE – Apucarana, tendo por 

entidade mantenedora, a Secretaria de Estado de Educação – SEED-PR.  

Fundado em outubro de 1943, “o nome Marquês de Caravelas resultou de 

uma homenagem ao Sr. José Joaquim Carneiro de Campos, político brasileiro que 

recebeu o título de Marquês de Caravelas pelos relevantes serviços prestados ao 

País.” (CEMC-PPP, 2011, p.11) 

 

Este Estabelecimento de Ensino é mantido pela Secretaria do Estado do 
Paraná, localizada na Avenida Água Verde, número 1682, Curitiba, Paraná, 
o mesmo oferece os cursos de : Classes Especiais - Surdez e D.V.; 6º ao 9º 
Ano - Ensino Fundamental – Séries Finais; 1ª a 3ª séries - Ensino Médio; 
Ensino Médio Integrado – Profissionalizante Técnico em Administração 
Ensino Médio Subseqüente - Profissionalizante Técnico em Administração 
Ensino Médio Subseqüente – Curso Técnico em Vendas CELEM – Centro de 
Estudos da Língua Estrangeira Moderna – Espanhol Sala de Apoio à 
Aprendizagem – 9º Ano Possui 19 (dezenove) salas de aula, 02(duas) Salas 
para Atendimento de Alunos com Necessidades Especiais (Deficiências 
Auditiva e Visual), 01(uma) Biblioteca, 01(uma) Sala de Professores, 01(uma) 
Sala de Hora-Atividade, 01(uma) Secretaria , 01(uma) Sala de Direção, 
01(uma) Sala de Supervisão, 01(uma) Sala de Orientação, 01 (uma) sala de 
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Atividades artística e jogos, 01(uma) cantina, 01(uma) quadra desportiva 
coberta, 04 (quatro) quadras desportivas descobertas, 07 (sete) sanitários 
masculino e 08 (oito) sanitários femininos para os alunos, 02(dois) sanitários 
para professores, 01(um) almoxarifado, 01 (um) refeitório, 02 (duas) Sala de 
Informática, 01(um) Laboratório de Ciências, Química, Física e Biologia, 
01(um) Auditório , 01(uma) casa para o caseiro.(CEMC-ppp, 2011, p.17) 

 

O atendimento especializado na área da surdez acontece em três períodos 

distintos (manhã, tarde e noite) estando assim disponível para alunos no contraturno. 

São três professoras intérpretes efetivas que atendem juntamente com dois 

professores de contratos temporários que são surdos usuários da libras, formados na 

área da educação. 

 

4.2. Análise de dados 

 

Essa análise se deu em dois momentos. O primeiro momento com os dados 

dos gráficos que trataram de perguntas fechadas e semiabertas. No segundo 

momento foi dada atenção às respostas subjetivas de cada entrevistado. 

Os dados demonstraram que todos os entrevistados possuem graduação 

em uma ou mais áreas de ensino e possuem especialização em uma ou mais áreas 

da educação. 

O questionário registrou graduações em pedagogia, história, matemática, 

processamento de dados e artes visuais, metodologia e didática de ensino, ciências 

biológicas, letras, pedagogia e serviço social e química.  

No que se refere às especializações, temos na maioria especialistas em 

mais de duas áreas de ensino lato sensu. As áreas que se destacam são, deficiência 

intelectual, psicopedagogia, didática e metodologia de ensino, educação especial, 

didática de ensino, direção, supervisão e orientação educacional, instrumentalização 

para o ensino de ciências, Braille, Soroban e Libras, Educação especial e 

psicomotricidade, Surdez, gestão, libras e língua portuguesa, DV, Educação bilíngue 

para surdos. 

Predominou na pesquisa aqueles que não têm nenhuma proficiência em 

libras, 40% dos entrevistados atuam como intérpretes. Destes, mais de 30% são 

formados pela SEED com curso de 80 horas. Esses cursos que a SEED disponibiliza 

são para professores que desconhecem a língua de sinais e ou mesmo conhecem e 

atuam em mera emergência, quando há falta de profissionais para o atendimento de 
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alunos surdos. Acontece que essa formação dá o direito ao participante, de atuar 

“eternamente” visto que o certificado da SEED não tem prazo de validade. 

Em seguida, vem os proficientes pela feneis como intérpretes e apoio e 

finalmente aqueles que têm a certificação do Prolibras. A feneis vem colaborando com 

o estado nas avaliações com bancas mensais que aprovam como interprete de libras 

ou apoio de libras (atualmente o estado vem dependendo de ambas certificações para 

atender a demanda existente no Norte do estado. 

O Prolibras, por momento, vem sendo prorrogado por não haver instituições 

de ensino aptas para o fomento de exames de proficiências em libras. O último 

Prolibras aconteceu em 2013 com registro de 2011.  

A possibilidade de predominarem profissionais com SEED, CAS e Feneis, 

possivelmente vem pela falta dos exames de proficiência em libras mantido pelo 

governo federal com apoio do INES – Instituto Nacional de Educação de Surdos. 

Quanto à carga horária de cursos de libras, verificamos que: muitos 

professores regentes, que não atuam com surdos, mantém seus contatos com os 

mesmos de modo informal, fazendo sinais básicos ou há aqueles que buscaram mais 

aperfeiçoamento através de cursos básicos; os profissionais tradutores intérpretes de 

libras buscaram por conta própria; e, há intérpretes que responderam ter mais de 400, 

600 e 700 horas de cursos. 

Acerca do tempo de atuação como interprete é o que será analisado no 

questionário seguinte. Com relação ao tempo de atuação como intérprete, a maior 

parte dos entrevistados afirmou que é superior a dois anos, somente 5% atuaram em 

três modalidades do ensino fundamental, médio e superior. 

Quanto ao tempo de atuação no magistério dos entrevistados, o que 

predomina são aqueles que atuaram fora do magistério. Há quem seja pedagogo. Há 

profissionais que atuam, com “trabalho de formação de profissionais em eventos 

pedagógicos (palestras em fóruns, congressos, seminários e outros)”. Outros que 

atuam no magistério sim, mas no CAES, ou salas de apoio do município. Alguns que 

consideraram o trabalho nas APAES como informal. Outros que atuam em igrejas, 

ofertando cursos de “discipulado, curso de libras para ouvintes”. 

O segundo momento do questionário foi de perguntas subjetivas, perguntas 

abertas que será registrado aqui o comentário de cada entrevistado. 

A questão levantada foi sobre as dificuldades que o profissional encontra 

no trabalho com os alunos surdos. 
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As respostas dos professores apontaram que os professores regentes não 

sabem libras e os alunos surdos inclusos, não sabem língua portuguesa. Foram dois 

fatores que segundo os entrevistados, faz grande diferença na comunicação entre 

eles. 

Além disso, há aqueles professores (tanto Tils quanto os demais 

profissionais) que percebem que a quantidade de alunos nas salas de inclusão, 

compromete o aprendizado dos alunos surdos, o trabalho do professor regente e as 

atividades funcionais do intérprete. 

Seria importante quando as salas respeitassem a condição intelectual e 

potencial do aluno. Em salas diversificadas fica impossível para os professores 

regentes se adequarem ao tempo e conteúdo pensando em cada aluno 

individualmente. 

Para a Declaração de Salamanca, não poderia ser assim. Não pode haver 

mais de uma deficiência na mesma sala de aula inclusiva, pois compromete o 

andamento da sala. Os conteúdos devem ser flexibilizados de acordo com a condição 

social, geográfica, econômica e vital do aluno. 

Há professores que defendem e acreditam na permanência do intérprete 

como recurso de comunicação entre ele (o professor e o aluno surdo). Essas, foram 

respostas dadas por professores que sentem mais necessidade dos interpretes em 

sala. É comum, os professores qualificarem os surdos como alunos do intérprete – o 

que é errado. Os interpretes são apenas canal de comunicação entre os surdos e o 

professor e alunos. 

Nem sempre os professores estão desinteressados, temos professores 

regentes que ensinam em mais de cinco escolas no município de Arapongas, isso 

afeta a condição profissional de qualquer sujeito.  

Talvez a família recebesse maior parte da culpa que acarreta do 

desenvolvimento educacional do aluno, no entanto, é bom saber que o que mais pesa 

para a educação de todos, ainda é o Estado. Necessidade de maior participação do 

Estado sobre a educação, inclusive a educação especial. Os professores do ensino 

especial sentem maior compromisso em melhorar o potencial dos alunos com 

necessidades educacionais especiais, no entanto, depende dos interesses do estado 

a melhora por parte dos educadores. 

Geralmente, o professor regente não procura nem saber se o que está 

sendo dito por ele nas aulas é de conhecimento do intérprete. Os intérpretes se viram 
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com as combinações de sinais que acontecem no dia-a-dia do fazer escolar. Muitos 

sinais são combinados de forma que dê sentido para o significado. Geralmente os 

nomes de estudiosos, inventores, são dados no momento que os surdos vêem as 

imagens destes e associam um sinal à invenção ou mesmo a uma característica física 

da pessoa. 

Muitos professores desconhecem o verdadeiro conceito de surdez. Há 

surdos que falam, mas não ouvem. Isso leva muitos professores a acharem 

necessidade de dispensar o interprete durante as aulas, ou mesmo o surgimento 

daqueles comentários entre professores no conselho de classe e mesmo durante o 

intervalo na escola... “ – Ele fala, não precisa de intérprete!” 

As famílias dos surdos, buscam todo e qualquer recurso que pode existir 

para no final, irem até a escola, só depois do aluno surdo passar por diagnósticos de 

profissionais que determinam que o problema não é TGA, TDH, ou Intelectual, mas 

sim surdez. Há casos de mãe de uma criança surda que voltou na escola para retirar 

o filho do CAES porque depois que ela o levou à igreja ele foi curado da surdez, o que 

não aconteceu. 

Uma das questões buscou verificar se o/a entrevistado/a fez algum curso 

específico para o ensino da língua portuguesa para surdos. 

Cinco pessoas responderam simplesmente que “não”, mas houve aqueles 

que justificaram a resposta dizendo conhecer poucos sinais matemáticos aprendidos 

com auxílio de intérpretes; que o que sabem aprenderam em cursos de capacitação; 

ou que aprendeu em cursos de pós-graduação na área específica; outros que 

aprenderam pelo GTR – Grupo de Trabalho em Rede; letramento; cursos de formação 

de intérprete realizado pela SEED – Secretaria de Estado da Educação;  

Fazer cursos de pós-graduação só dá detalhes básicos de cada área, são 

conteúdos de 20 horas no máximo, também considero impróprio aqui se falar em 

letramento como se fosse um estudo sobre língua portuguesa. Embora, esteja se 

usando atividades interdisciplinares de letramentos em salas de aulas das escolas 

brasileiras, o estudo gramatical da língua portuguesa é conteúdo totalmente 

enriquecido de critérios para usuários da segunda língua que o letramento  

desconhece. 

A terceira questão aberta foi saber quais estratégias o professor ou 

intérprete, utilizam com relação ao ensino de língua portuguesa com alunos surdos. 
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É comum os professores perguntarem: “ -  Ele entendeu?” Mesmo pelo 

tanto de anos que o colégio recebe alunos surdos, a velha estratégia de perguntar se 

o aluno entendeu e não seguir diretamente ao aluno deixa duas preocupações. 

Primeiro se o aluno é do professor regente ou do intérprete. Segundo que muitos 

professores sentem “medo” por não saberem conversar com o aluno ou medo por se 

“contagiar” à surdez. 

Comunicar por gestos de fato é uma estratégia aceitável e muito usual nas 

aulas de educação física. Nesta disciplina, é normal os intérpretes não estarem 

presentes quando as aulas acontecem fora de sala de aula, no entanto, é errado que 

aconteça do intérprete sair quando há surdos e professor na sala. Quando o aluno 

surdo é o único com surdez na sala, o intérprete pode e deve sair da sala, pois sua 

responsabilidade é mediar a comunicação entre o surdo e o professor e vice versa. 

Os pedagogos não são visto com frequência na sala do CAES. Não há um 

pedagogo específico para o atendimento nesta turma. Quando se tem de falar com 

um pai de aluno, a professora do CAES liga do próprio celular para a família ou até 

mesmo manda bilhete pelo motorista da Kombi. 

Dependendo da disciplina fica mais fácil apresentar o conteúdo para alunos 

surdos, pois eles são visuais. As disciplinas de geografia, matemática, física, química, 

biologia e ciências, são as mais comuns para os alunos, só precisa mesmo atenção 

dos mesmos. 

O conteúdo “repassado”, dependendo do conhecimento que o intérprete 

tem pela disciplina, pode causar ambiguidade para o aluno surdo. Como já dito 

anteriormente, como os professores tem uma certa resistência em atender os alunos 

surdos, acabam deixando a cargo do intérprete, que por sua vez, com o objetivo de 

não saturar o professor o chamando na carteira várias vezes, acaba por tentar fazer  

o papel de professor, tentando ensinar aquilo que para ele é desconhecido. 

É uma estratégia aceitável, entretanto, nem sempre são todos os surdos 

que desenvolvem o dom de oralidade e de leitura labial. 

A primeira língua dos surdos é considerada a língua portuguesa. Há surdos 

que chegam no ensino fundamental II sem nenhuma adequação à língua portuguesa, 

o que dificulta ainda mais o trabalho dos professores intérpretes e regentes. 

Os classificadores dão a libras o sentido semântico dentro da gramática, 

juntamente com a datilologia e demais recursos à ela inteirados. 
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Obviamente, se o surdo dispõe do visual para sua aprendizagem tudo (o 

que não for por sinais deverá acontecer por imagens) para que a decodificação de 

ensino e aprendizagem aconteça. 

O classificador como já ficou explicado é a semântica da libras juntamente 

com os outros recursos gramaticais. O teatro é um recurso que colabora com os 

conteúdos na medida que o intérprete conheça o que está sendo falado pelo 

professor, a datilologia deve sempre vir antes ou depois do sinal para que os surdos 

associem sinal à palavra. 

O letramento é um gênero textual que se utiliza para trabalhar diversas 

disciplinas em um único conteúdo.  

No CAES é comum essas atividades, porque é assim que se trabalha lá. 

Os professores que atuam no centro de atendimento da área da surdez utilizam 

imagens, sinais e palavras da língua portuguesa. 

Cada intérprete tem sua forma de atuar em sala de aula, há os professores 

intérpretes que além de interpretarem o conteúdo ainda se dispõem em ensinar os 

surdos; há intérpretes que forçam em uma determinada disciplina por afinidade maior 

que em outra. 

A quarta e última questão foi sobre o interesse que os entrevistados tinham 

sobre a surdez em um curso e quais temas gostariam que fossem abordados em curso 

de formação. 

A dificuldade que os professores têm em trabalhar com alunos surdos é 

muito visível, quando chega o intérprete, percebe-se que ameniza as preocupações, 

porém há necessidade de se trabalhar as dificuldades de cada aluno, inclusive do 

surdo. 

Geralmente os surdos são disciplinados. Quando há mais de um surdo na 

sala de aula, acontece a falta de atenção ao intérprete e ao conteúdo que está sendo 

passado. Mas nada diferente dos demais alunos da sala. 

É interessante que os professores tenham essa necessidade de trabalhar 

com surdos fazendo uso de recursos visuais. Os surdos quando recebem atendimento 

com recursos visuais, não somente eles ganham mas toda a turma ganha também 

com a facilitação do conteúdo dado. 

As avaliações são adaptadas para a sala de aula onde há inclusão de 

alunos surdos. É comum os professores fazerem para todos igualmente, com caça 

palavras, complete, verdadeiro e falto, objetivas, correlacione. 
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Trabalhar relatos e experiências de alunos é uma necessidade importante 

para melhorias futuras no campo da educação e no fazer pedagógicos. 

Nem sempre o governo é responsável por todas as críticas que recebem. 

Cada governo, depende da situação econômica, social e geográfica que passa. Na 

época que havia outro governo, aconteceram vários cursos porque havia uma grande 

necessidade de trabalhar com os intérpretes daquela área, se agora houve uma 

escassez de cursos de capacitações, é porque não há tanta necessidade quanto havia 

na época. 

Apesar da obrigatoriedade da disciplina de libras em cursos de licenciatura 

e até mesmo de cursos prestados pelas escolas de inclusão de surdos, ficou evidente 

que a necessidade de abordar temas agregados à atividade prática é fundamental 

para que esse trabalho se conclua de maneira satisfatória com a necessidade de cada 

envolvido. 

 

4.3 Resultado e discussão 

 

As dificuldades são subjetivas de cada um, não importa-nos quem são 

(surdos ou ouvintes) cada aluno tem uma dificuldade que compete ao professor que 

seja trabalhada. A diferença deve ser vista sim, por isso, deve o professor buscar 

capacitar-se para melhor enfrentamento das situações adversas no dia-a-dia de cada 

ano letivo. 

No caso da pessoa com surdez, ela só vai perceber que tem uma 

deficiência, quando houver interações com outras pessoas. (VARGAS, 2011, p.04) 

Para um professor regente, é comum ver mais indisciplina no aluno surdo por conta 

da presença do intérprete (que ao seu ver deveria chamar a atenção do aluno surdo) 

a ver a indisciplina das dezenas de outros alunos ditos “normais”. O que deve ser feito 

é intermediar esse aluno à equipe pedagógica como se faz com os demais e lá ele 

terá a mesma advertência que os demais da escola. 

Não existe segredo, muito menos dificuldades. Todo professor vem 

atualmente trabalhando com atividades significativas para o aluno e inclusive de forma 

que direcione-o ao aprendizado prazeroso. 
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Há uma infinidade de atividades que podem suprir as dificuldades dos 

surdos e que podem ser dadas aos alunos ouvintes. Caça-palavras, palavras 

cruzadas, verdadeiro e falso, ligue, relacione, labirinto, mapas, desenhos etc. 

Incluem à anterior. Além de facilitar as correções de inúmeras provas, 

facilita a capacidade do aluno de acertar. As questões objetivas também são bem 

aceitas para atividades avaliativas adaptadas para alunos surdos. Outra seria 

atividade oral que contribui com aluno para opiniões pessoais, no entanto, implica 

quando as questões exigem saber de termos que impedem de serem respondidas 

pelos surdos que não dominam a segunda língua. 

Esse é um assunto delicado porque, como vimos, muitos professores 

sentem-se acostumados com alunos surdos e ainda com intérpretes em sala de aula. 

No entanto, isso não significa que a inclusão pare por aí, muito pelo contrário, a 

inclusão é o professor saber que sua proposta de ensino deve estar ampliada a partir 

do aluno surdo para então contribuir também com alunos ouvintes. Sabemos que nos 

dias de hoje onde as escolas devem trabalhar com atividades interdisciplinar, fica 

difícil para o professor retomar várias vezes o mesmo conteúdo porque os surdos tem 

mais dificuldade em se tratando da segunda língua. O mesmo poderia acontecer com 

alunos ouvintes onde o professor é surdo e dá aula. O processo da inclusão é 

justamente esse, fazer com que o haja professor surdo no meio escolar para que 

assim haja plenamente a inclusão. 

Existe um achismo de que a libras é apenas fazer mímicas e tudo fica certo. 

Há professores que, no primeiro momento (ao se depararem com alunos surdos em 

uma de suas turmas) decidem querer aprender libras. Entretanto, quando começam a 

se relacionarem com intérpretes e mesmo com surdos, passam a ver que realmente 

se trata de uma língua. Por isso que durante o presente estudo, ficou evidente que o 

interesse maior dos professores seria aprender libras, mas ficou mais evidente que 

devemos preparar o professor de duas formas básicas: de aprender libras básico para 

interagir com surdos e aprender libras teórico para saber que o que eles sinalizam são 

sinais linguísticos e não meras mimicas. 

A linguagem usada pelos surdos é diferente, por exemplo, o signo para a 

pessoa com surdez pode não ser o mesmo para uma pessoa ouvinte, dessa maneira 

o intérprete tem um papel de destaque, pois ele se torna mediador das interações 

entre pessoas surdas e ouvintes. Mas não é esse o papel do intérprete, segundo 

Quadros (2004), o intérprete especialista para atuar na área da educação deverá ter 
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um perfil para intermediar as relações entre os professores e os alunos, bem como, 

entre os colegas ouvintes, dessa maneira, o papel do intérprete é o de interpretar e 

não de explicar conteúdos e conceitos. (VARGAS, 2011, p.04) 

O curso de libras básico, também conhecido por libras I, é mais para 

desenvolver o alfabeto, parte dos sinais básicos utilizados no dia-a-dia das pessoas 

que brevemente se deparam com pessoas surdas usuárias da libras.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Embora o decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005 assegure ao surdo 

uma educação bilíngue, nos deparamos com profissionais despreparados diante 

dessa situação, sendo estes responsáveis pela mediação entre o aluno e o 

conhecimento científico. 

O decreto não tem cumprido os exames em proficiência, refletindo na 

escassez de profissionais na área diante da crescente demanda de alunos ingressos. 

A Secretaria de Estado da Educação (SEED) interveio abrindo vagas em caráter 

emergencial, ou seja, liberando a contratação de profissionais habilitados como apoio 

pedagógico, ou mesmo com curso de especialização na referida área, para suprirem 

essa demanda. Outra situação percebida foi quanto à formação na graduação anterior 

ao decreto 5626/2005, pelo qual o graduado não teve a disciplina de libras na grade 

curricular do curso concluído. Diante deste problema propõe-se aqui responder, quem 

é o profissional habilitado para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) na 

área da surdez. 

Vimos no decorrer desse estudo que muito ficou esclarecido com a 

formação de professores que enfrentam o desafio de atuarem em sala de aula onde 

há alunos surdos com intérpretes. 

Não existe um método pronto e acabado como também não existe uma 

possibilidade de termos professores que dominarão suas áreas fazendo uso da língua 

de sinais brasileira, não que seja impossível, mas não nos ditos da educação 

brasileira. 

Há muito que se fazer para a educação inclusiva, não adianta começarmos 

do topo, temos de ir por fases. Aqui vimos a necessidade de fazer uma intervenção 
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com os professores entrevistados fazendo uso de trabalho teórico e prático, sendo o 

teórico a partir de estudos já defendidos por especialistas na área e o prático entre os 

professores e intérpretes que também fizeram parte da entrevista e que participarão 

da segunda parte desse trabalho que será o curso de formação de profissionais da 

educação básica. 
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