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“Não é a surdez que define o destino das 

pessoas mas o resultado do olhar da 

sociedade sobre a surdez.” (VYGOTSKY, 

1989). 
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RESUMO 
 

O presente trabalho trata da inclusão de aluno surdo no ensino fundamental regular 
e sobre a educação bilíngue no município de Araucária-PR. O estudo surge da 
contribuição e da relevância deste tema para a garantia dos direitos à educação de 
alunos com deficiência, focando no aluno surdo. Objetiva compreender o processo 
de alfabetização bilíngue de um aluno surdo incluso na rede regular do município de 
Araucária. Utiliza como referencial teórico Quadros (2006), Fernandes (2006), 
Goldfeld (2002), entre outros, para embasar os aspectos tratados no trabalho. 
Realiza-se pesquisa de campo, por meio de duas entrevistas, uma com profissional 
responsável pelo Atendimento Educacional Especializado à Surdez do município 
citado, e outra, com uma professora que trabalha com um aluno surdo incluso em 
uma escola de ensino fundamental desse município. A análise dos dados permitiu 
compreender como ocorre o processo de alfabetização de um aluno surdo e sua 
inclusão. 
 
Palavras-chave: Alfabetização. Educação Bilíngue. Inclusão. Surdez.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A educação é um direito de todos e existem diversas leis que garantem a 

educação das pessoas com deficiência. Inicialmente, a Constituição Federal de 

1988, estabelece, no art. 3º, inciso IV, que um dos objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil é “[...] promover o bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Em 

seu Artigo 205 afirma:  

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988). 

 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional 9.394/96, no 

Capítulo V, da Educação Especial, Art. 59, recomenda que os sistemas de ensino 

devem assegurar aos educandos com necessidades especiais currículos, métodos e 

recursos específicos para atender às suas necessidades (BRASIL, 2009).  

Há diversas leis que garantem a inclusão desses alunos, com qualidade e 

recursos que irão assegurar seu direito à educação. Por isso, justifica-se a 

importância deste trabalho, no âmbito da garantia dos direitos à educação das 

pessoas com deficiência, focalizando na alfabetização de alunos surdos na 

educação inclusiva no município de Araucária.  

O estudo contribuirá com informações relevantes para alunos e professores 

da área da Pedagogia. Assim, estes terão conhecimentos que poderão utilizar na 

prática pedagógica, no campo da Educação Especial e Inclusiva, especificamente de 

surdos. 

Este trabalho focaliza o seguinte questionamento: Como acontece o 

processo de alfabetização bilíngue de aluno surdo em uma escola pública do 

município de Araucária-PR? A partir dessa questão, temos como objetivo geral: 

compreender o processo de alfabetização bilíngue de um aluno surdo em inclusão 

numa escola do município de Araucária-PR. E foram traçados os seguintes objetivos 

específicos: Caracterizar a surdez e a pessoa surda; Destacar aspectos 

relacionados à inclusão escolar de alunos surdos; Investigar a educação bilíngue de 

pessoas surdas, especialmente o processo de alfabetização; e pesquisar dados 
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acerca da inclusão da população de alunos surdos nas escolas do município de 

Araucária-PR. 

No decorrer do trabalho utilizam-se referenciais teóricos, como Kruszielski 

(s/d); Gomes, (2006); Santana, (2007); Mantoan (2010) e Goldfeld (2002), além de 

diversas leis brasileiras que garantem a educação de surdos, a educação inclusiva e 

a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). Tem como metodologia a pesquisa 

bibliográfica e a de campo, e é de natureza qualitativa. A pesquisa bibliográfica 

segundo Gil (2002, p.44): 

 

[...] é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 
principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os 
estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas 
desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Boa parte 
dos estudos exploratórios pode ser definida como pesquisas bibliográficas. 
As pesquisas sobre ideologias, bem como aquelas que se propõem à 
análise das diversas posições acerca de um problema, também costumam 
ser desenvolvidas quase exclusivamente mediante fontes bibliográficas. 

 

Por meio da pesquisa bibliográfica constitui-se o embasamento teórico 

necessário para a efetivação da pesquisa. Em se tratando da pesquisa de campo, 

para Gil (2002, p.53): 

 

Tipicamente, o estudo de campo focaliza uma comunidade, que não é 
necessariamente geográfica, já que pode ser uma comunidade de trabalho, 
de estudo, de lazer ou voltada para qualquer outra atividade humana. 
Basicamente, a pesquisa é desenvolvida por meio da observação direta das 
atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar 
suas explicações e interpretações do que ocorre no grupo. Esses 
procedimentos são geralmente conjugados com muitos outros, tais como a 
análise de documentos, filmagem e fotografias. 

 

A pesquisa de campo é realizada em uma escola pública do município de 

Araucária, por meio da entrevista com uma participante que é uma das responsáveis 

pela área especializada em surdez do município de Araucária, e uma professora de 

um aluno surdo que se encontram na fase de alfabetização bilíngue. Após a coleta 

de dados, é feita a análise dos mesmos a partir do embasamento teórico constituído 

no trabalho.  

O trabalho foi organizado em capítulos, sendo que o primeiro aborda 

conceitos de som, audição e sistema auditivo humano, apresentando também 

classificações em relação à surdez e à identidade do surdo na sociedade.  
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O segundo capítulo trata das informações acerca das legislações que regem 

a Educação Especial e a educação de surdos no Brasil. Também são abordados 

aspectos sobre a inclusão escolar, um histórico sobre a educação de surdos em 

âmbito mundial e nacional, e um breve abordagem das principais filosofias 

educacionais para a educação de surdos: o oralismo e a comunicação total. 

O terceiro capítulo trata de outra filosofia educacional, focalizada neste 

trabalho, o bilinguismo. Assim, aborda-se a Língua Brasileira de Sinais e a Língua 

Portuguesa Escrita, no processo de alfabetização do aluno surdo. 

O quarto e último capítulo constitui-se de uma apresentação e análise de 

dados obtidos a partir de duas entrevistas. A última seção deste trabalho denomina-

se considerações finais, na qual se tecem algumas reflexões no sentido de finalizar 

este trabalho.  
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2 CONCEITOS DE SURDEZ E CARACTERÍSTICAS DA PESSOA SURDA 

 

Estima-se que no Brasil, segundo dados do Censo Demográfico do IBGE do 

ano de 2010 (CENSO DEMOGRÁFICO, 2010), 9,7 milhões de brasileiros 

apresentam deficiência auditiva, e destes números, 1 milhão são deficientes 

auditivos na faixa etária de 0 a 19 anos. No âmbito médico, a surdez é tratada como 

uma deficiência. Porém, nesta pesquisa pretende-se tratá-la como uma diferença, 

sem desconsiderar os aspectos fisiológicos, mas ressaltando que envolve a 

identidade desse sujeito.  

Este capítulo tratar-se-á de apresentar conceitos sobre surdez, o sistema 

auditivo humano, as causas e as características da surdez, a história do surdo no 

Brasil e sua identidade na comunidade surda e na sociedade.  

 

2.1 AUDIÇÃO, SOM E OUVIDO HUMANO 

 

Inicialmente, para tratar dos aspectos da surdez e da pessoa surda, é 

necessário conceituar a audição e seus aspectos anatômicos. Segundo Nielsen e 

Tortora (2013, p. 784): “A audição é a capacidade de perceber sons”. Também 

pode-se entender que,  

 

O Sistema Auditivo é responsável pela identificação e reconhecimento dos 
diferentes sons do nosso ambiente, se configurando como de fundamental 
importância para o nosso desenvolvimento, já que as informações coletadas 
pela audição nos auxiliam no desenvolvimento da linguagem, e na 
comunicação oral com outros indivíduos. (ALVES, 2012, p. 75) 

 

Sendo assim, a audição tem funções importantes para um indivíduo, pois é 

por meio dela que temos contato com o mundo sonoro e nos comunicamos 

oralmente com outras pessoas.  

Já o som pode ser conceituado como “[...] um fenômeno resultante da 

movimentação das partículas do ar. Qualquer evento capaz de causar ondas de 

pressão no ar é considerado uma fonte sonora.” (GOMES, 2006, p. 13). E, para 

perceber, captar, interpretar e compreender estes sons, são utilizadas diferentes 

estruturas do aparelho auditivo, que é dividido em três partes: orelha externa, orelha 

média e orelha interna. Observam-se na Figura 1 abaixo essas partes e suas 

estruturas. 
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FIGURA 1 – ORELHAS EXTERNA, MÉDIA E INTERNA 

 

FONTE: Ouviclin (2017) 

 

Observam-se na Figura 1 as três partes: A orelha externa é formada pelo 

pavilhão auricular, canal auditivo e pela membrana timpânica. As ondas sonoras 

entram pelo pavilhão auricular, são transmitidas pelo meato acústico e provocam 

vibrações da membrana timpânica. Essas vibrações são transmitidas em direção à 

orelha interna por meio dos ossículos da audição (martelo, bigorna e estribo), “[...] 

estes funcionam à maneira de um sistema de alavancas, ampliando a pressão das 

ondas sonoras que passam pela membrana timpânica.” (TITTEL, 2006, p. 364).  

A orelha média é formada pelos três ossículos da audição e a tuba auditiva. 

E a orelha interna é formada pelo labirinto, pela cóclea e pelo nervo auditivo.  

 

A orelha externa encarrega-se da captação e do direcionamento dos sons; a 
membrana timpânica e os ossículos da audição o transmitem à orelha 
interna, onde os estímulos sonoros são captados por receptores que os 
transmitem ao nervo coclear [...] este, por sua vez, os transfere ao encéfalo. 
(TITTEL, 2006, p. 363).  

 

Assim, o processo de decodificação dos impulsos auditivos começa na 

cóclea e termina nos centros auditivos do cérebro, onde acontece a compreensão.  

Segundo Kruszielski (s/d), Alexander Luria, um russo que nasceu em 1902, 

é considerado o pai da Neurociência Moderna, propôs que cada área do cérebro era 
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responsável por uma função, porém, todas estavam interligadas de alguma forma. 

Esta seria a Teoria do Sistema Funcional de Luria. O Sistema Nervoso Central é 

estruturado hierarquicamente na vertical. As estruturas inferiores servem de base 

para as superiores. Para um adequado funcionamento, as estruturas superiores 

dependem das estruturas inferiores. Assim, divide-se em três grandes unidades 

funcionais: 

 

A primeira unidade funcional foi descrita como a responsável pela vigília e 
pelo tônus cortical. A segunda unidade funcional era a encarregada de 
receber, processar e armazenar as informações que chegavam do mundo 
externo e interno. E a terceira unidade funcional regularia e verificaria as 
estratégias comportamentais e a própria atividade mental. (KRUSZIELSKI, 
s/d, p.2). 

 

Assim, Luria (1981) descreveu as unidades funcionais e pelo que as áreas 

eram responsáveis. A imagem abaixo (Figura 2) representa o cérebro e sua divisão, 

segundo Luria, em unidades funcionais.  

 

FIGURA 2 – UNIDADES FUNCIONAIS SEGUNDO LURIA 

                 
 

FONTE: KRUSZIELSKI (s/d) 

 

A segunda unidade funcional, que interessa para a compreensão da audição 

no cérebro, segundo Kruszielski (s/d, p. 3), tem a função de receber, analisar e 

armazenar as informações, sendo composta pela parte posterior do córtex cerebral. 

Entre as funções executadas está a audição, juntamente com a visão, a percepção 

tátil-cinestésica1, a orientação espacial e a linguagem receptiva. É nessa unidade 

                                                           
1
   A percepção Táctil-Cinestésica, segundo Laks, Rozenthal, Engelhardt (1996, apud SILVA, 2011), 

“é reconhecer objetos através do tato, da sua forma e tamanho sem ajuda da visão, e reconhecer 
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que ocorre a sensação e percepção por meio dos sentidos, recebendo e analisando 

as informações que chegam dos órgãos sensoriais, fazendo uma interpretação e 

dando um significado.  

Além desta divisão em unidades funcionais, Luria, segundo Kruszielski (s/d, 

p. 4), também divide em basicamente três grupos os neurônios no córtex, 

compreendendo as áreas primárias, secundárias e terciárias (Figura 3).  

 

FIGURA 3 – LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS PRIMÁRIAS, SECUNDÁRIAS E 

TERCIÁRIAS NO CÓRTEX CEREBRAL 

               

FONTE: KRUSZIELSKI (s/d) 
 

Na segunda unidade funcional, as áreas primárias, segundo Kruszielski (s/d, 

p. 4) “[...] são grupos de neurônios que respondem somente à propriedade muito 

específica dos estímulos. [...] No caso das áreas auditivas primárias, há grupos 

específicos para cada frequência sonora!”. Ainda de acordo com o autor, nessa 

área a informação ainda não se forma por completo (imagem visual ou auditiva), 

é apenas uma sensação. Já na área secundária, forma-se a imagem e podemos 

reconhecê-la (a voz do pai ao telefone, por exemplo). As áreas terciárias podem 

ser chamadas de áreas de integração, pois relacionam as informações das 

diferentes áreas, como o exemplo dado pelo autor: “As percepções auditivas se 

integram com as visuais e táteis, como quando, depois de ouvir o barulho de uma 

moeda caindo, vemos a moeda e pegamos nas mãos, sentindo-a” 

                                                                                                                                                                                     
sensações táteis em sua localização no corpo, intensidade e direção. Quem possui inteligência 
cinestésica tem a habilidade para usar a coordenação grossa ou fina na finalidade que precisar.” 
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(KRUSZIELSKI, s/d, p. 5). Pode-se concluir que na área primária ocorre a sensação, 

na secundária, a percepção, e na terciária ocorre a cognição.  

Ainda seguindo a teoria de Luria, Kruszielski (s/d) afirma que todo córtex 

posterior é formado por lobos, e é no lobo temporal que ocorre a compreensão da 

audição.  

 

No lobo temporal as áreas primárias são especializadas em ouvir 
frequências sonoras muito específicas, criando uma sensação auditiva. A 
área secundária une tais informações e consegue criar uma imagem 
auditiva, que pode ser uma palavra, um acorde musical, o timbre de uma 
voz ou algum instrumento musical ou o som característico de algum objeto, 
como o de um caminhão. As áreas terciárias integram aos outros sistemas. 
(KRUSZIELSKI, s/d, p. 6). 

 

Sendo assim, pode-se concluir que o caminho que percorre o som, desde a 

sua entrada pela orelha externa até a sua compreensão no cérebro é complexo, 

porém é fundamental para entender o fenômeno da surdez, seus conceitos, causas 

e outras classificações.  

 

2.2 SURDEZ: CAUSAS E CLASSIFICAÇÃO 

 

Segundo o documento “Educação Especial: deficiência auditiva” (BRASIL, 

1997), pode-se conceituar deficiência auditiva como a perda da percepção do som. 

A surdez possui várias características e é necessário que, para a compreensão de 

como acontece o trabalho pedagógico com a pessoa surda, deve-se identificar 

essas particularidades. 

Inicialmente, a surdez, quanto ao período de aquisição, é dividida em dois 

grupos: congênitas e adquiridas. A congênita é quando o sujeito já nasce surdo, 

sendo a surdez pré-lingual, pois ocorreu antes de adquirir a linguagem. Já a surdez 

adquirida é quando o sujeito perdeu a audição no decorrer da vida, podendo ser pré 

ou pós-lingual, adquirida após a aquisição da linguagem (GOMES, 2006). 

Quanto às etiologias (causas) da surdez, elas se dividem em três: pré-natal, 

perinatal e pós-natal. A pré-natal é aquela em que a criança adquire a surdez 

durante a gestação, por desordens genéticas ou hereditárias; relação de parentesco 

entre os pais da criança (consanguinidade); com relação ao fator Rh; com relação a 

doenças infectocontagiosas; sífilis, herpes; drogas e alcoolismo materno; pressão 

alta e diabetes (BRASIL, 1997, p. 34). 



16 
 

Já a perinatal é quando ocorrem problemas no parto, como: prematuridade, 

pós-maturidade, anóxia2, fórceps e infecção hospitalar, a partir dos quais a criança 

acaba ficando surda. E as causas pós-natais referem-se à surdez após o 

nascimento da criança, quando surgem problemas como: meningite, remédios 

ototóxicos3, sífilis adquirida, sarampo, caxumba, exposição constante a ruídos muito 

altos e traumatismos cranianos (BRASIL, 1997, p. 34). 

A surdez também pode ser caracterizada quanto à localização da lesão (tipo 

de perda auditiva): Condutiva, quando a lesão ocorreu no ouvido externo e/ou médio 

por causas, como: rolha de cera, otites e acúmulo de secreções, e na maioria dos 

casos é reversível após tratamento; neurossensorial, quando a lesão está localizada 

no ouvido interno (cóclea ou fibras do nervo auditivo) e as causas geralmente são a 

meningite e a rubéola materna. Este tipo de perda auditiva é irreversível; a mista é 

quando ocorre no ouvido externo e/ou médio e o ouvido interno e a causa 

geralmente é genética motivada por má formação; e a central é quando a lesão pode 

ocorrer desde o tronco cerebral até as regiões subcorticais e córtex cerebral. Neste 

tipo de lesão, o som entra normalmente pelos ouvidos, porém não ocorre o 

processamento no cérebro (GOMES, 2006, p. 16). 

Até o momento, conceituou-se a surdez, o período de aquisição, as causas e 

o tipo de perda auditiva, quanto a sua localização. Outra classificação possível é 

sobre o grau de comprometimento (intensidade da perda auditiva). Sabe-se que o 

nível de intensidade sonora é medido em decibel (dB). Abaixo pode-se observar o 

Quadro 1 em que aparecem os graus de perda auditiva, segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS, 2014): 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
    A anóxia, segundo Gomes (2006, p. 16), designa “falta de oxigenação no cérebro logo após o 

nascimento”. 
 
3
   Segundo Gomes (2006, p. 16), ototóxicos significa “medicamentos que podem afetar a audição”. 
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QUADRO 1 – CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DA PERDA AUDITIVA 

 

Graus de perda 

auditiva 

Média entre as 
frequências de 
500, 1K, 2k, 4kHz 

 

Desempenho 

Criança 

Audição Normal 0 – 15 dB Nenhuma ou pequena dificuldade; capaz 
de ouvir cochichos 

Leve 16 – 30 dB Capaz de ouvir e repetir palavras em 
volume normal a um metro de distância 

Moderado 31 – 60 dB Capaz de ouvir e repetir palavras em 
volume elevado a um metro de distância 

Severo 61 – 80 dB Capaz de ouvir palavras em voz gritada 
próximo à melhor orelha 

Profundo >81 dB Incapaz de ouvir e entender mesmo em 
voz gritada na melhor orelha 

FONTE: Organização Mundial da Saúde (2014), citado pelo Guia de Orientações na Avaliação 
Audiológica Básica (SISTEMA DE CONSELHOS DE FONOAUDIOLOGIA, 2017). 

 

Observa-se neste Quadro os graus de perda auditiva. É importante para o 

profissional da educação conhecer essa classificação, que difere da surdez de grau 

leve para a surdez de grau profundo, pois assim, é feito um planejamento adequado.  

E uma última classificação para a surdez é que, segundo Gomes (2006, p. 

17), a surdez pode ser unilateral ou bilateral. Na unilateral se apresenta em apenas 

um ouvido, e na bilateral, nos dois.  

Com relação a esses graus de perda auditiva, hoje existem dispositivos que 

auxiliam na melhora da qualidade da audição do homem, no qual destacam-se os 

Aparelhos de Amplificação Sonora Individual (A.A.S.I.) e o Implante Coclear. Souza 

(2006) caracteriza o A.A.S.I como 

 

[...] um dispositivo eletroacústico que converte o sinal sonoro, como o som 
de fala, em um sinal elétrico. O circuito do aparelho manipula o sinal elétrico 
e o converte novamente em um sinal acústico, encaminhando o som 
amplificado, através do molde auricular, para o conduto auditivo externo do 
deficiente auditivo. (SOUZA, 2006, p. 24). 

 

Este aparelho pode ser indicado para perdas leves até profundas. E é 

esteticamente aceitável. Já o implante coclear é uma prótese auditiva com 

componentes internos e externos, substituindo as células sensoriais do órgão de 
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Corti4, ativando assim as terminações nervosas do nervo auditivo. Os componentes 

externos têm a função de captar os sinais acústicos e converter em sinais elétricos. 

Já o componente interno é o implante coclear que é formado por um magneto 

(receptor-estimulador) e um conjunto de eletrodos que vão desde o receptor-

estimulador até a parte interna da cóclea. Nesta fase, segundo Souza (2006, p. 28), 

“[...] o receptor-estimulador processa a informação elétrica e estimula os vários 

eletrodos inseridos na cóclea, ativando o nervo auditivo, que transmite a informação 

ao cérebro, promovendo a sensação auditiva.”. O implante coclear é indicado para 

pessoas em que o A.A.S.I. não foi eficaz.  

Todas essas classificações caracterizam a surdez segundo sua natureza 

neurofisiológica, porém, faz-se necessário compreender a surdez e o surdo como 

ser que vive em sociedade. O próximo subtítulo tratará sobre a identidade do surdo 

e seu espaço na sociedade. 

 

2.3 IDENTIDADE DO SURDO 

 

Quando se trata de conceituar a surdez, pensa-se: será deficiente auditivo 

ou surdo? Como se deve encarar a surdez? Como deficiência ou como diferença? 

Este capítulo aborda estas questões e como essa discussão ocorre no meio 

acadêmico e para o surdo.  

Segundo Santana (2007), essa discussão sobre como tratar a surdez, como 

deficiência ou diferença, possui duas bases: uma do âmbito das ciências biológicas 

e outra das ciências humanas. Para as ciências biológicas, o surdo é visto como 

uma pessoa com deficiência, buscando a melhora da qualidade da audição, 

utilizando os dispositivos disponibilizados a ele (próteses auditivas e implantes 

cocleares, este sendo utilizado somente para o grau de surdez profunda). Já as 

ciências humanas veem o surdo como diferente, defendendo a língua de sinais 

como língua materna. Santana (2007) aponta que esse embate entre essas frentes 

busca a concordância na decisão sobre o “normal” e a capacidade de transformar 

“anormalidade” em “normalidade”. “Se por um lado, normalizar implica fazer ouvir 

                                                           
4
   Segundo Paulucci (2005 p. 5): “O órgão de Corti é a estrutura transdutora de energia mecânica 

para energia elétrica; localiza-se ao longo e sobre a membrana basilar, sendo formado por cinco 
tipos básicos de células: 1) Células ciliadas internas (CCI): são as principais células receptoras 
auditivas. Formam a coluna mais interna ao longo do órgão de Corti (aproximadamente 3500 
células).” 
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para fazer falar, por outro, implica assumir o estatuto dos gestos [...] como língua, 

afirmando que “aqui há língua, uma língua diferente, como nós”.”. (SANTANA, 2007, 

p. 22). Para a autora, é importante discutir o conceito de normal e anormal, que diz 

respeito tanto às questões biológicas quanto as questões sociais. Segundo 

Canguilhem (1995), citado por Santana (2007)  

 

[...] o anormal não é o ser humano, destituído de norma, e sim aquele que 
possui características diferentes e não faz parte da média considerada 
normal, que segue as normas estabelecidas socialmente. Características 
individuais distintas do esperado não são bem-vistas. Esse processo ocorre 
tanto no contexto social [...] quanto clínico [...] que faz que o indivíduo deixe 
de pertencer ao normal para integrar o patológico. (SANTANA, 2007, p. 23) 

  

Segundo Foucault (2001, apud SANTANA, 2007), há um “avaliador” que 

delimita o que é considerado normal e o que é anormal. Qualquer comportamento 

diferente, qualquer individualidade já foge da norma. Assim, a individualidade é 

considerada um desvio, devendo ser corrigida para evitar a discriminação.  

Acerca do implante coclear, Roots (1999, apud SANTANA, 2007) afirma que 

o implante localizado na cóclea estimula “poucos nervos” por impulsos elétricos. O 

ouvido tem mais de 35 mil células nervosas, enquanto o aparelho mais sofisticado 

tem 24 canais, fazendo com que uma minúscula fração de células seja estimulada. 

Segundo Santana (2007, p. 28), “[...] a maioria dos pais que opta pelo implante 

coclear é ouvinte”. Assim, é um desejo de ter seu filho ouvinte. Porém, o uso do 

implante acaba sendo não uma possibilidade, mas uma imposição, para que o filho 

fale, e fale “bem”.  

Sempre houve o preconceito para com as pessoas surdas, pois a principal 

característica humana eles não possuíam, a linguagem (oral). A língua de sinais era 

apenas uma mímica gestual. Essa é a principal distinção entre surdos e ouvintes: a 

linguagem oral (SANTANA, 2007). Porém, de fato essa separação está relacionada 

à sua construção dentro da sociedade, como esta a constrói e propaga para os 

outros. Por isso, faz-se necessário que se construa o que autores propõem: que a 

surdez passe de um termo patológico para um fenômeno social ou político-social, 

deixando o termo deficiente auditivo para surdo, ou Surdo. Assim, os surdos passam 

a não ser mais considerados somente deficientes auditivos, mas possuem uma 

integração em uma comunidade, que se comunica de sua forma, por meio de uma 

linguagem específica:  
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Conferir à língua de sinais o estatuto de língua não tem apenas 
repercussões linguísticas e cognitivas, mas também sociais. Se ser anormal 
é caracterizado pela ausência de língua e de tudo que ela representa 
(comunicação, pensamento, aprendizagem etc.), a partir do momento em 
que se tem a língua de sinais como língua do surdo, o padrão de 
normalidade já muda. Ou seja, a língua de sinais legitima o surdo como 
“sujeito de linguagem” e é capaz de transformar a “anormalidade” em 
diferença. (SANTANA, 2007, p. 33). 

 

Ainda segundo a autora, “[...] a concepção de comunidade surda busca unir 

a surdez e a língua em comum a fim de definir uma realidade social que deve ser 

entendida também como unidade social.” (SANTANA, 2007, p. 33). Porém, é pela 

comunidade que há a tentativa de separar deficiente de diferente. Bueno (1998, 

apud SANTANA, 2007) afirma que também não de pode negar que diferença e 

doença são aspectos conceituais e teóricos. Portanto, a perda auditiva não pode ser 

ignorada, tratando-a como uma diferença, pois assim sua incidência não será 

combatida.  

Assim, observa-se que são duas as posições a respeito da surdez: uma 

clínica e outra educativa, e são discussões presentes entre teóricos e os próprios 

surdos (SANTANA, 2007). Defensores da língua de sinais afirmam que é apenas por 

meio da aquisição da língua de sinais, como primeira língua, que se formará uma 

“identidade surda”. Mas há também a concepção de que a identidade surda não 

precisa necessariamente da língua de sinais, mas de qualquer linguagem que o faça 

se moldar para construir sua identidade como surdo. Sendo assim, Santana afirma 

que 

 

[...] dificilmente podemos falar de uma “identidade surda”. A constituição de 
uma identidade do sujeito está relacionada às práticas discursivas – e não a 
uma língua determinada – e às diversas interações sociais no decorrer de 
sua vida: na família, na escola, no trabalho, nos cursos que faz, com os 
amigos. (2007, p. 44).  

 

O mesmo ocorre com a cultura surda, que de um lado afirma que só a língua 

de sinais não caracteriza uma “cultura” e que isso apenas ajuda a segregar os 

surdos dos ouvintes, e do outro lado, que a cultura surda não engloba só a língua, 

mas os hábitos, a socialização entre os surdos que formam essa cultura. Enfim, são 

visões diferentes sobre a mesma questão, cujo principal instrumento é a língua 

(SANTANA, 2007).  
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Ao caracterizar a surdez e a pessoa surda neste capítulo, observaram-se 

todas as classificações, fisiológicas e conceituais acerca da surdez, do ouvido e da 

audição, e a pessoa surda, sua identidade e sobre como ela é vista e se vê na 

sociedade. O próximo capítulo iniciará uma contextualização acerca dos marcos 

normativos da educação especial e da educação de surdos no Brasil. Também 

serão destacados aspectos relacionados à inclusão escolar de alunos surdos. 
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3 EDUCAÇÃO ESPECIAL E EDUCAÇÃO DE SURDOS: HISTÓRIA E 

LEGISLAÇÃO 

 

Ao longo da história e com o passar dos anos, a educação de pessoas com 

deficiência foi tomando espaço na sociedade. Foram se construindo e conquistando 

direitos, e hoje essas pessoas são amparadas pelas leis do nosso país. Este 

capítulo tratará sobre estes marcos legislativos que regem a educação especial e de 

surdos em nosso país, um breve histórico sobre a educação de surdos no Brasil e 

no mundo e como estão as discussões acerca da educação especial e inclusiva. 

 

3.1 MARCOS LEGISLATIVOS ACERCA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E EDUCAÇÃO 

DE SURDOS NO BRASIL 

 

Atualmente no Brasil, temos muitas leis e decretos que garantem a 

educação inclusiva como direito. Segundo a Constituição Federal do Brasil de 1988, 

em seu artigo 208: “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de: [...] III - atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.” (BRASIL, 1988).  

Mas foi ao longo dos anos que essa temática, tão importante, foi obtendo 

espaço e atenção nas discussões acerca das políticas públicas educacionais. 

Segundo Kassar (2010, p. 19): “O conjunto de leis de um determinado país pode ser 

concebido como uma forma de discurso e, como tal, está intimamente ligado à 

sociedade na qual se encontra imerso.” 

Em ordem cronológica, temos em 1989, a Lei nº 7.853/89 (BRASIL, 1989), 

que dispõe sobre normas gerais acerca dos direitos dos portadores de deficiência5. 

Nesta lei encontra-se no Inciso I, a garantia da inclusão no sistema educacional, a 

modalidade da Educação Especial. Também no Art. 8º, ressalta a constituição, com 

crime punível, com multa e reclusão de 2 a 5 anos, situações como “I - recusar, 

cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar inscrição 

de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou 

privado, em razão de sua deficiência.” (BRASIL, 1989).  

                                                           
5
   Hoje, de acordo com Portaria SEDH (Secretaria de Direitos Humanos) nº 2.344 (BRASIL, 2010), de 

3 de novembro de 2010, no art. 2º, Inciso I – “Onde se lê "Pessoas Portadoras de Deficiência", 
leia-se "Pessoas com Deficiência". 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7853.htm
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Outro documento que trata da Educação Especial é o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/90: “Art. 54. É dever do Estado assegurar à 

criança e ao adolescente: (...) III - atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 

1990). 

Um marco importante para a Educação Especial é a Declaração de 

Salamanca de 1994, que trata dos princípios, políticas e práticas na área das 

necessidades educativas especiais. Acerca da educação inclusiva acredita-se que:  

 

[...] escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os 
meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se 
comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e 
alcançando educação para todos; além disso, tais escolas proveem uma 
educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, em 
última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional. 
(UNESCO, 1994) 

 

Anterior a LDB 9.394/96, a LDB nº 4.024/61 também abordou a temática da 

Educação Especial: 

 

Em 1961, o atendimento educacional às pessoas com deficiência passa a 
ser fundamentado pelas disposições da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDBEN, Lei nº 4.024/61, que aponta o direito dos 
“excepcionais” à educação, preferencialmente dentro do sistema geral de 
ensino. (BRASIL, 2008, p. 2) 

 

Na LDB de 9.394/96, já podemos observar que o discurso sobre a Educação 

Especial mudou bastante. Novamente, ela traz a educação como “dever do Estado e 

da família” (BRASIL, 1996, p. 15). No entanto, segundo Kassar: 

  

Podemos dizer que há, nesse momento, uma inversão dos papéis do 
Estado e da família diante da responsabilidade do oferecimento da 
educação. Em outras palavras, parece haver no texto da legislação 
educacional um certo “distanciamento” do Estado em relação e esse 
“dever”. (KASSAR, 2010, p. 34).  

 

São vários os artigos na LDB 9.394/96 que tratam da educação especial, 

além do capítulo V: Art. 58, § 3º; art. 4, III; art. 58, § 1º, assegurando direitos às 

pessoas com deficiência. E mais precisamente tratando das normativas da 

educação de surdos, temos:  
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A Lei nº 10.436/02 reconhece a Língua Brasileira de Sinais – Libras 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. (BRASIL, 
2010, p. 4).  

 

Em 2005, é determinado o Decreto nº 5.626, que regulariza a Lei 10.436/02. 

Segundo o documento “Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva”, este decreto:  

 

[...] visando o acesso à escola aos estudantes surdos, dispõe sobre a 
inclusão da Libras como disciplina curricular, a formação e a certificação de 
professor de Libras, instrutor e tradutor/intérprete de Libras, o ensino da 
Língua Portuguesa como segunda língua para estudantes surdos e a 
organização da educação bilíngue no ensino regular. (BRASIL, 2008, p. 10). 

 

Ainda, este Decreto, em seu capítulo VI, “Da Garantia do Direito à Educação 

das Pessoas Surdas ou com Deficiência Auditiva”, trata de garantir uma proposta 

bilíngue para os alunos surdos:  

 

Art. 22. As instituições federais de ensino responsáveis pela educação 
básica devem garantir a inclusão de alunos surdos ou com deficiência 
auditiva, por meio da organização de: 

I - escolas e classes de educação bilíngüe, abertas a alunos surdos e 
ouvintes, com professores bilíngües, na educação infantil e nos anos iniciais 
do ensino fundamental; 

II - escolas bilíngües ou escolas comuns da rede regular de ensino, 
abertas a alunos surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino 
fundamental, ensino médio ou educação profissional, com docentes das 
diferentes áreas do conhecimento, cientes da singularidade lingüística dos 
alunos surdos, bem como com a presença de tradutores e intérpretes de 
Libras - Língua Portuguesa. 

§ 1
o
 São denominadas escolas ou classes de educação bilíngüe aquelas 

em que a Libras e a modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam 
línguas de instrução utilizadas no desenvolvimento de todo o processo 
educativo. (BRASIL, 2005). 

 

Percebe-se que o ensino bilíngue para alunos surdos é amparado pela lei, o 

que o torna importante para um aprendizado mais amplo do aluno. 

Em 2008, institui-se o Dia Nacional do Surdo, por meio da Lei nº 11.796, de 

29 de outubro de 2008 (BRASIL, 2008). No ano seguinte, em 2009, por meio da 

Resolução nº4/2009, institui-se as Diretrizes Operacionais para o Atendimento 

Educacional Especializado na Educação Básica, que aborda o AEE (Atendimento 
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Educacional Especializado) e, em 2011, o Decreto nº 7.611 dispõe sobre a 

educação especial e o Atendimento Educacional Especializado.  

Em 2014, O Plano Nacional de Educação (PNE) dispõe das metas a serem 

alcançadas em um período de dez anos e, entre elas, está a universalização da 

educação infantil, como meta 1, tendo como uma das estratégicas a oferta de 

atendimento educacional especializado a alunos com deficiência e atendimento 

bilíngue a alunos surdos: 

 

1.11) priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do 
atendimento educacional especializado complementar e suplementar aos 
(às) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação, assegurando a educação bilíngue para 
crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa da 
educação básica. (BRASIL, 2014). 

 

Assim, por meio deste histórico legal, podem-se compreender quais os 

aspectos que foram necessários para o estabelecimento da Educação Especial e da 

Educação Inclusiva, e quais passos foram necessários para essa conquista, a do 

direito à educação para todos. Além da legislação, é necessário compreender como 

o tema da Educação Especial e Inclusiva é discutido dentro do campo teórico, o que 

será tratado na próxima seção.  

 

3.2 A INCLUSÃO ESCOLAR: TEORIA E PRÁTICA 

 

Após um histórico sobre as determinações legais acerca da educação 

especial e inclusiva, faz-se necessário compreendê-las, tanto no âmbito conceitual 

como na prática.  

Atualmente, muito se discute sobre a inclusão escolar. Há quem defenda e 

há quem seja contra. Segundo Mantoan (2010, p.79), “Há muito ainda a ser feito 

para que se possa caracterizar um sistema como apto a oferecer oportunidades 

educacionais a todos os seus alunos [...]. Mas acreditamos que é urgente caminhar 

nessa direção”. De acordo com a autora, as propostas de inclusão foram bem 

sucedidas, pois houve uma responsabilidade da escola de acolher essa diversidade 

de alunos. Ainda, 

 

Ensinar é, de fato, uma tarefa complexa e exige dos professores 
conhecimentos novos que muitas vezes contradizem o que lhes foi 
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ensinado e o que utilizam em sala de aula. Acreditamos que não são os 
especialistas nem os métodos especiais de ensino escolar que garantem a 
inserção de todos os alunos à escola regular, mas que é necessário um 
esforço efetivo e coletivo, visando transformar as escolas e aprimorar a 
formação dos professores. (MANTOAN, 2010, p. 79-80) 

 

Segundo Mantoan (2010), a profissão do professor é interessante, pois não 

trabalhamos apenas com o velho, com aquilo que já sabemos e vamos ensinar para 

nossos alunos. A autora coloca a profissão como humildade, pois sempre estamos 

aprendendo algo que não sabemos, com o aluno com deficiência ou aquele que é 

muito inteligente, ou mesmo com aquele que tem dificuldades. Assim, a inclusão 

envolve tudo isso. Encarar o desafio e a descoberta diante do outro.  

Segundo Mantoan (2010, p. 81), “Cumprir o dever de incluir todas as 

crianças na escola supõe considerações que nos remetem à Ética, à Justiça e ao 

direito de todos ao acesso ao saber e à formação”. E, nesta área, há muitos 

professores que se empenham em realizar este papel, porém há outros que ainda 

tem o preconceito enraizado que não lhe permite “inovar”. Este preconceito do 

professor pode estar ligado ao “medo” de enfrentar o novo. E é necessário que o 

professor receba ajuda para poder encarar a situação da melhor maneira. Assim, 

conforme Mantoan (2010, p. 82), “Essa ajuda deve vir de outros colegas mais 

experientes e mesmo de pessoas que compõe o grupo de trabalho pedagógico das 

escolas: diretor, especialistas.”  

Outro fator importante que limita a inclusão é o ensino tradicional nas 

escolas. Métodos e técnicas tradicionais limitam a expressão e a diversidade dentro 

da sala de aula. Segundo Mantoan (2010, p. 84), “Ninguém faz milagres e pode 

assumir uma turma com crianças com e sem deficiência, em uma classe de cadeiras 

enfileiradas, de uma só tarefa na lousa e de uma só resposta válida.” Assim, é 

necessário que o ensino seja integrador, cooperativo, sendo que o interesse e 

aprendizado se farão espontâneos.  

 

A cooperação cria laços muito fortes entre os alunos e propicia interações 
que encorajam os menos habilitados. Muitas vezes acontece a um aluno ser 
tutorado naturalmente por outro colega mais capacitado em uma matéria. 
Esse apoio espontâneo é mais um meio de se fazer com que a turma 
reconheça que cada um tem suas habilidades, talentos, competências, 
dons, facilidades para abordar o leque dos conteúdos acadêmicos. 
(MANTOAN, 2010, p. 85). 
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A avaliação do desempenho escolar que se observa em muitas escolas, 

aquela em que os alunos devem responder às questões de acordo com o que foi 

transmitido pelo professor, e que o conteúdo transmitido por ele deve ser 

inteiramente apreendido pelo aluno, também é um fator que, segundo Mantoan, 

precisa sofrer mudanças. De acordo com a autora 

 

Em uma palavra, a avaliação educacional não pode ser reduzida a 
números, conceitos ou a desempenho frente a tarefas precisas, como não 
desbotar ou encolher, lavar a roupa com capricho, não derrapar. Na 
perspectiva de um ensino para todos e aberto às diferenças, avaliamos a 
aprendizagem pelo percurso do aluno no decorrer de um curso. Levamos 
em conta o que ele é capaz de fazer para ultrapassar suas dificuldades, 
construir os conhecimentos, tratar informações, organizar seu trabalho e 
participar ativamente da vida escolar. Consideramos o sucesso do aluno a 
partir dos seus avanços em todos os aspectos do seu desenvolvimento. 
(MANTOAN, 2010, p. 86). 

 

Então, faz-se necessário que o professor também faça uma autoavaliação 

para modificar constantemente seu trabalho e adequar as diferentes particularidades 

de cada aluno.  

A Educação Inclusiva, como é possível observar, vem sendo amplamente 

discutida no meio acadêmico e educacional, porém, nem sempre foi assim. Portanto 

é necessário compreender o histórico da educação de surdos, alvo deste trabalho, e 

como ela foi ganhando espaço ao longo dos anos.  

 

3.3 HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DE SURDOS: NO MUNDO E NO BRASIL 

 

Conhecer a história que permeia os surdos, sua educação ao longo do 

tempo e quais as filosofias educacionais que foram se desenvolvendo, é uma forma 

de entender as consequências disso para os dias atuais (GOLDFELD, 2002).  

Ao longo do tempo, a ideia de que a sociedade possuía em relação ao surdo 

era negativa. Segundo Goldfeld (2002, p. 27), “Na antiguidade os surdos foram 

percebidos de formas variadas: com piedade e compaixão, como pessoas 

castigadas pelos deuses [...] e por isso eram abandonados ou sacrificados”. Assim, 

a educação do surdo nunca foi levada em consideração, pois o surdo era 

considerado uma pessoa primitiva, os surdos não tinham direito nenhum e viviam à 

margem da sociedade (GOLDFELD, 2002).  
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As notícias sobre os primeiros educadores de surdos surgem a partir do 

século XVI. Foram criadas diferentes metodologias na educação dos surdos. 

Utilizava-se a língua oral, outros a língua de sinais e outros criaram códigos visuais, 

para facilitar a comunicação entre si. Na Espanha, o monge beneditino Pedro Ponce 

de Leon ensinou quatro surdos a falar três línguas, o grego, latim e italiano, e 

também conceitos de física e astronomia. Ele desenvolveu uma metodologia que 

utilizava a datilologia, que é a representação manual das letras do alfabeto, e 

também a escrita e a oralização, criando uma escola de professores de surdos 

(GOLDFELD, 2002). 

No ano de 1620, o livro Reduccion de las letras y artes para enseñar a 

hablar a los mudos, de Juan Martin Pablo Bonet, publicado na Espanha, trata da 

criação do alfabeto manual de Ponce de Leon. O primeiro livro em inglês sobre a 

língua de sinais, chamado Chirologia, de J. Bulwer, foi publicado em 1644, e em 

1648, o mesmo autor publica o livro Philocopus, que trata da língua de sinais como 

capaz de manifestar as mesmas concepções que a língua oral (GOLDFELD, 2002), 

Uma pessoa bastante importante para a educação de surdos foi Abade 

Charles Michel de L’Epée. Em torno do ano de 1750, na França, L’Epée aprendeu 

com surdos que viviam nas ruas de Paris, sua língua de sinais, criando os “Sinais 

Metódicos”, uma junção da língua de sinais com a gramática sinalizada francesa. 

Transformou sua casa em escola pública e em 14 anos passou a atender 75 alunos, 

número alto para a época. Assim, acreditava que todo surdo deveria ter acesso a 

educação gratuita. Neste mesmo ano, 1750, na Alemanha, surgem as ideias de 

Samuel Heinick, que hoje é a filosofia educacional Oralista, que acredita no ensino 

da língua oral, sem uso da língua de sinais, para a educação dos surdos. Ele fundou 

a primeira escola pública baseada no método oral e tinha nove alunos. 

As metodologias de Abade Charles Michel de L’Epée e de Samuel Heinick 

foram analisadas pela comunidade científica, porém os pressupostos de L’Epée 

foram mais fortes, e à Heinick foi negado os recursos para ampliar seu instituto 

(GOLDFELD, 2002). 

O século XVIII, segundo Goldfeld (2002, p. 29), é marcado por uma grande 

evolução na educação dos surdos, “[...] nesse século, ela teve grande impulso, no 

sentido quantitativo com o aumento de escolas para surdos, e qualitativo, já que, 

pela língua de sinais os surdos podiam aprender e dominar diversos assuntos e 

exercer várias profissões.”  
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No ano de 1815, o professor americano Thomas Hopkins Gallaudet seguiu 

para a Europa em busca de informações sobre a educação de surdos, se 

aprofundando no método manual de L’Epée. Em 1817, juntamente com Laurent 

Clerc, aluno de L’Epée, fundou a primeira escola permanente para surdos nos 

Estados Unidos. A partir do ano de 1821, as escolas públicas americanas iam em 

direção da American Sign Language (ASL), a língua de sinais americana, que 

possibilitou um grande avanço na escolarização dos surdos, utilizando-se da língua 

de sinais (GOLDFELD, 2002). 

A partir do ano de 1860, o método oral começou a ganhar espaço, e 

enfatizava-se a ideia de que a língua de sinais atrapalhava a aprendizagem da 

língua oral. Alexander Graham Bell foi defensor do Oralismo e teve forte influência 

na votação do Congresso Internacional de Surdos, no ano de 1880, em Milão. Na 

votação seria decidido qual método deveria ser utilizado para a educação dos 

surdos, porém professores surdos foram proibidos de votar. O Oralismo ganhou a 

votação e o uso da língua de sinais foi proibido. A educação dos surdos passa a ser 

oralizada e, para que obtivessem sucesso na oralização, as disciplinas, como a 

matemática e a história, foram colocadas em segundo lugar (GOLDFELD, 2002). 

Novamente, a educação dos surdos passa a ser discutida com a publicação 

do artigo de William Stokoe, em 1970, intitulado Sign Language Structure: An Outline 

of the Visual Communication System of the Americam Deaf, que tratava como a ASL 

é uma língua que possui todas as características da língua oral. Assim, surgiram 

vários debates acerca dos métodos para a educação de surdos. Em 1968, surge a 

filosofia da Comunicação Total, que aborda a língua de sinais, em conjunto com a 

língua oral, leitura labial, treino auditivo e outras técnicas para a comunicação com 

os surdos. “A Universidade Gallaudet6, que já utilizava o inglês sinalizado, adotou a 

Comunicação Total e se tornou o maior centro de pesquisa dessa filosofia.” 

(GOLDFELD, 2002, p. 32).  

A partir da década de 70, países como a Suécia e a Inglaterra passaram a 

utilizar a língua de sinais independente da língua oral, ou seja, as duas poderiam ser 

utilizadas separadamente, dependendo da situação. Assim, surge a filosofia 

bilíngue, que até os dias atuais, é discutida e apropriada nas escolas em todo o 

mundo (GOLDFELD, 2002). 

                                                           
6
   Fundada em 1864, a Universidade Gallaudet foi a primeira universidade nacional para surdos 

(GOLDFELD, 2002, p. 30). 
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Em relação à educação de surdos no Brasil, em 1855 o professor surdo 

francês Hernest Huet, chegou ao Brasil conduzido pelo imperador D. Pedro II, para 

trabalhar com a educação de duas crianças surdas, com bolsas pagas pelo governo. 

“Em 26 de setembro de 1857 é fundado o Instituto Nacional de Surdos-Mudos, atual 

Instituto Nacional de Educação dos Surdos (Ines), que utilizava a língua de sinais.” 

(GOLDFELD, 2002, p. 32). Em 1911, seguindo toda a influência mundial, passou a 

utilizar o Oralismo em suas disciplinas. Mas a língua de sinais continuava sendo 

utilizada por alunos nos corredores e pátios da escola. No final da década de 70, 

com a visita da educadora de surdos Ivete Vasconcelos, da Universidade Gallaudet, 

chega ao Brasil a Comunicação Total. Sobre o bilinguismo e a língua de sinais: 

 

Na década seguinte começa no Brasil o bilinguismo, com base nas 
pesquisas da professora linguista Lucinda Ferreira Brito, sobre a língua 
brasileira de sinais. No início de suas pesquisas, seguindo o padrão 
internacional de abreviação das línguas de sinais, a professora abreviou 
esta língua de Língua de Sinais dos Centros Urbanos Brasileiros (LSCB) 
para diferenciá-la da Língua de Sinais Kaapor Brasileira (LSKB), utilizada 
pelos índios Urubu-Kaapor no Estado do Maranhão. A partir de 1994, Brito 
passa a utilizar a abreviação Língua Brasileira de Sinais (Libras), que foi 
criada pela própria comunidade surda para designar a LSCB. (GOLDFELD, 
2002, p. 33).  

 

No Brasil, essas abordagens estão presentes na esfera educacional dos 

surdos e todas tem sua relevância, mas sempre há discordância sobre qual seria a 

“melhor”, o que pode se perceber ao longo do tempo, em escala brasileira e mundial. 

Segundo Goldfeld (2002), países como a Venezuela adotam a filosofia bilíngue 

como oficial, devendo ser utilizada em todas as escolas públicas para surdos. No 

Brasil e na maioria dos países, há uma variedade de visões sobre a educação dos 

surdos, portanto, não há uma filosofia oficial, todas têm espaço para serem 

utilizadas e estudadas.   

 

3.4 FILOSOFIAS EDUCACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO DOS SURDOS 

 

As filosofias educacionais para a educação dos surdos subsidiam métodos 

que foram sendo desenvolvidos ao longo dos anos, sempre buscando uma melhor 

qualidade de ensino para os surdos. Nos próximos tópicos, serão abordadas as 

filosofias educacionais do oralismo e comunicação total, a sua descrição e suas 

características. 
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3.4.1 Oralismo 

 

Segundo esta filosofia, a criança surda deve estar integrada a comunidade 

ouvinte, desenvolvendo a língua oral, sendo que esta deve ser a única comunicação 

utilizada pelos surdos. Assim, a surdez é vista como uma deficiência e é por meio da 

estimulação auditiva que pode ser minimizada (GOLDFELD, 2002).   

Para desenvolver a linguagem oral, a criança passa a executar atividades 

que irão estimulá-la a desenvolver a fala. Segundo a autora 

 

A criança surda deve, então, submeter-se a um processo de reabilitação 
que inicia com a estimulação auditiva precoce, ou seja, que consiste em 
aproveitar os resíduos auditivos que quase a totalidade dos surdos 
possuem, e possibilitá-las a discriminar os sons que ouvem. Pela audição e, 
em algumas metodologias, também com base nas vibrações corporais e da 
leitura oro-facial, a criança deve chegar à compreensão da fala dos outros e 
por último começar a oralizar. (GOLDFELD, 2002, p. 35).  

 

Porém, este processo depende de cada tipo de surdez, o período que foi 

iniciado as atividades, o grau da perda auditiva, entre outros fatores. Com relação ao 

aprendizado, especialistas no Oralismo acreditam que quando mais cedo a criança 

começar o aprendizado melhor, e não deve ter contato com a Língua de Sinais, pois 

acreditam que essa linguagem prejudica o aprendizado da linguagem oral 

(GOLDFELD, 2002). 

Ao relembrar a história da educação dos surdos, percebe-se que o Oralismo 

acabou sendo deixado em segundo plano, quando começou a ser difundida a língua 

de sinais. Apenas o aprendizado da língua oral, acaba sendo insuficiente para o 

desenvolvimento cognitivo, social e profissional do indivíduo (GOLDFELD, 2002).   

No próximo subitem, será apresentada outra filosofia educacional para a 

educação dos surdos, a comunicação total.  

 

3.4.2 Comunicação Total 

 

Esta filosofia compreende a aprendizagem da linguagem oral pela criança, 

porém também se acredita que deve haver um desenvolvimento cognitivo, 

emocional e social do surdo, e para isso também são utilizados recursos espaço-

viso-manuais para a comunicação. Uma das principais diferenças da Comunicação 

Total para com as outras filosofias é que na Comunicação Total, toda forma de 
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comunicação é aceita, não é preciso ser necessariamente uma língua, podendo ser 

a língua de sinais, ou um código manual (GOLDFELD, 2002).  

No Brasil, a Comunicação Total utiliza de diferentes formas de comunicação, 

que, segundo Goldfeld (2002), são: 

 

[...] a datilologia, também chamada de alfabeto manual (representação 
manual das letras do alfabeto), o cued-speech (sinais manuais que 
representam os sons da língua portuguesa), o português sinalizado (língua 
artificial que utiliza o léxico da língua de sinais com a estrutura sintática do 
português e alguns sinais inventados, para representar estruturas 
gramaticais do português que não existem na língua de sinais) e o pidgin 
(simplificação da gramática de duas línguas em contato, no caso, o 
português e a língua de sinais). (GOLDFELD, 2002, p. 40-41). 

 

A utilização destas formas de comunicação pode ser simultânea, visto que 

obedece a estrutura gramatical da língua oral, que não é o caso da língua de sinais, 

que possui estrutura gramatical própria. Sendo assim, esta filosofia educacional 

“denomina esta forma de comunicação de bimodalismo e é um dos recursos 

utilizados no processo de aquisição da linguagem pela criança e na facilitação da 

comunicação entre surdos e ouvintes.” (GOLDFELD, 2002, p. 41). Segundo a 

autora, esta filosofia se mostra mais eficaz do que somente o Oralismo, pois leva em 

consideração vários aspectos do desenvolvimento da criança, porém, a língua de 

sinais não é utilizada plenamente.  

Outra filosofia para a educação dos surdos é o bilinguismo, que será 

apresentado e discutido com maior ênfase, a partir da compreensão da 

alfabetização bilíngue, no próximo capítulo.  
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4 A ALFABETIZAÇÃO DENTRO DE UMA PROPOSTA BILÍNGUE 

 

A proposta bilíngue busca a utilização da língua de sinais como língua 

materna e a Língua Portuguesa como segunda língua. Neste capítulo será abordado 

como o bilinguismo surgiu e como funciona este método, aliando a língua de sinais e 

a Língua Portuguesa, e também como ocorre a alfabetização de alunos surdos.  

 

4.1 BILINGUISMO 

 

Segundo Guarinello (2007), a proposta bilíngue propõe o acesso das duas 

línguas à criança surda. A língua de sinais é considerada natural e é por meio do 

seu conhecimento que a Língua Portuguesa é adquirida. “As línguas de sinais são 

consideradas naturais porque se desenvolvem naturalmente com o passar do tempo 

pelos membros de uma comunidade e são adquiridas mediante exposição à língua.” 

(GUARINELLO, 2007, p. 46).  

No bilinguismo, a criança é revelada às duas línguas de forma simultânea ou 

sucessiva, porém com interlocutores distintos, na língua de sinais com surdos, e na 

Língua Portuguesa com ouvintes (GUARINELLO, 2007). Porém, há duas formas de 

definir o bilinguismo. Uma em que a criança aprende a língua majoritária na 

modalidade escrita e outra, na modalidade oral. Sanches (1993, apud GOLDFELD, 

2002) acredita que o surdo deve adquirir a língua majoritária na modalidade escrita, 

e não a oral. Mas isso pode variar de acordo com o país, como aponta a 

pesquisadora sueca Svartholm (1994, 1997, apud GUARINELLO, 2007), que afirma 

que na Suécia, a segunda língua (majoritária) do surdo é na modalidade escrita. Já 

na França, esta língua é exibida na modalidade oral.  

Segundo a proposta bilíngue, a criança surda deve adquirir a língua de 

sinais como a primeira língua, sendo que ela precisa ser exposta a surdos que 

utilizem a língua de sinais fluentemente. Sendo assim, segundo Guarinello (2007), a 

proposta educacional bilíngue apresenta diversas atitudes positivas quanto à 

educação de surdos e à língua de sinais, valorizando também o adulto surdo que 

possibilita a criança surda a exposição da língua de sinais.  
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4.2 LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

 

A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), segundo Guarinello (2007, p. 51) “é 

uma língua viso-espacial que se articula por meio das mãos, das expressões faciais 

e do corpo”. Assim, segundo Quadros (1997), sendo uma língua viso-espacial, é 

estabelecida por meio da visão e do espaço. De acordo com a autora, a língua de 

sinais é um sistema linguístico autônomo se desenvolvendo no meio da comunidade 

surda, por isso, trata-se de uma língua natural, não derivando das línguas orais.  

A manipulação da LIBRAS é espacial, sendo utilizado o espaço do topo da 

cabeça até a cintura e uma distância da mão direita a esquerda (GUARINELLO, 

2007). Segundo Kubaski e Moraes (2009), a LIBRAS para os surdos brasileiros é 

considerada a língua materna.  

Sendo assim, em uma proposta bilíngue, conforme Quadros (1997, p. 67), 

“[...] a LIBRAS deve ser a L1 (primeira língua) da criança surda brasileira e a Língua 

Portuguesa deve ser sua L2 (segunda língua).” 

Na fase da alfabetização, geralmente as crianças encontram algumas 

dificuldades, e com as crianças surdas essa dificuldade aumenta. Ao estar em uma 

escola inclusiva, o aluno surdo se depara com a dificuldade de alfabetização e uma 

barreira encontrada é a falta de conhecimento da LIBRAS pela maioria da 

sociedade. “Há, ainda, estados em que professores desconhecem libras e a escola 

não tem estrutura ou recursos humanos para garantir aos alunos surdos o direito à 

educação, à comunicação e à informação.” (QUADROS; SCHMIEDT, 2006, p. 19).  

A educação dos surdos condiciona-se à escola inclusiva, onde haja 

intérpretes de LIBRAS qualificados e capacitação de professores para o ensino de 

surdos (QUADROS, 2007, citado por NASCIMENTO, 2015). Ainda sobre a educação 

dos surdos, Fernandes (2006), afirma que o ensino da LIBRAS deve acontecer 

desde o início da escolarização, na educação infantil, pois isso colabora na 

aprendizagem da Língua Portuguesa como segunda língua. Já no processo de 

alfabetização, o surdo não consegue relacionar o grafema/fonema, pois não houve o 

som da letra e/ou sílaba. Por isso, deve-se utilizar diferentes métodos na 

alfabetização desse aluno, com o uso da LIBRAS, e outras formas apresentadas por 

Pereira (2009), como o uso de imagens relacionadas a palavra escrita, vídeos, 

objetos concretos, entre outros.  
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Segundo Capovilla (2008), a língua de sinais auxilia tanto no 

desenvolvimento cognitivo do aluno surdo, quanto para o seu desenvolvimento 

social, pois por meio dessa comunicação, integra-se ao mundo.  

Sendo assim, é importante que a criança saiba a língua de sinais, para que 

haja uma compreensão do mundo a sua volta. Com relação à aquisição da segunda 

língua, o aluno que possui o domínio da LIBRAS consegue compreender as palavras 

e a organização textual por já possuir uma língua estruturada, pois ela consegue 

diferenciar uma língua da outra (FERNANDES, 2006). Para Guarinello (2007, p. 47) 

afirma que “[...] a criança só deve aprender uma segunda língua quando já tiver 

domínio da primeira”.   

Após todos esses conceitos, cabe entendermos como ocorre a 

aprendizagem da Língua Portuguesa na modalidade escrita (alfabetização) dos 

alunos surdos, o que será tratado no próximo tópico. 

 

4.3 ALFABETIZAÇÃO DE ALUNOS SURDOS: A AQUISIÇÃO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA ESCRITA 

 

Como visto, a LIBRAS dentro de um contexto bilíngue é fundamental para 

que o aluno surdo consiga compreender e adquirir uma segunda língua. Segundo 

Nascimento (2015), não há um método na literatura para a alfabetização de alunos 

surdos, o que há são recomendações de como os alunos surdos adquirem a Língua 

Portuguesa escrita.  

De acordo com Quadros e Karnopp (2004), a relação da escrita com seu 

significado, para as crianças surdas, acontece visualmente. Sendo que, por meio da 

língua de sinais, uma língua espaço-visual, que ela irá compreender o sentido das 

palavras escritas na Língua Portuguesa.  

Ao iniciar o processo de alfabetização, os professores utilizam uma 

metodologia que usa o som da sílaba, os fonemas, para transcrever as palavras. 

Mas com os alunos surdos, já não acontece essa relação som-grafia.  

 

O primeiro contato sistematizado com a escrita não é significativo, já que 
não há como perceber o mecanismo da relação letra-som. Assim, as 
crianças surdas começam a copiar o desenho de letras e palavras e 
simulam a aprendizagem, prática que se perpetua ao longo da vida escolar. 
(FERNANDES, 2006, p. 7) 
 



36 
 

Conforme Pereira (2009), as atividades escritas desenvolvidas com os 

alunos surdos devem ser apresentadas por meio de imagens, juntamente com o 

sinal em LIBRAS, pois assim, o aluno observa a imagem e relaciona o sinal a 

palavra escrita na Língua Portuguesa. Durante todo o período de aprendizado da 

segunda língua, a LIBRAS deve estar inserida nas atividades, até que o aluno tenha 

dominado a segunda língua. Assim, o aluno irá perceber que os sinais em LIBRAS 

possuem um registro escrito na Língua Portuguesa.  

Pires (2014) acrescenta que é por meio dos recursos viso espaciais que os 

alunos surdos adquirem a Língua Portuguesa escrita, desenvolvendo também uma 

memória visual perspicaz.  

Quadros e Schmiedt (2006) afirmam que se utilizando desta aprendizagem 

por meio do visual, as metodologias de ensino de surdos devem explorar ao máximo 

os recursos visuais: narrativas, fábulas e outros textos podem e devem ser utilizados 

com uma proposta bilíngue, onde a narrativa é contada por meio de imagens, e os 

gestos em língua de sinais, além das palavras escritas em Língua Portuguesa. 

Outras atividades também podem ser realizadas para contribuir com a alfabetização 

dos surdos como: saco das novidades, onde uma vez por semana o aluno leva o 

saco e pode colocar nele algo que fez no final de semana, na segunda-feira irá 

contar para os colegas sobre o objeto e os colegas deverão criar uma história em 

quadrinhos sobre aquele objeto; outra variação é o saco surpresa, onde a professora 

coloca qualquer objeto, podendo os alunos juntamente com a professora, 

desenvolver diversas atividades de escrita; atividade de “vivências” onde os alunos 

possuem um determinado conteúdo, por exemplo, o reino vegetal, e realizam um 

passeio ou observação em algum espaço que possam ser observados vida vegetal, 

e após essa pesquisa desenvolver álbuns de sementes, registro em forma de texto, 

receitas com algum alimento vegetal, entre outros; jogo da memória; baralho de 

letras; bingo, enfim, essas são algumas das diversas atividades que podem ser 

trabalhadas na fase de alfabetização de surdos.  

Algumas expressões e textos mais complexos utilizados pelos professores 

em sala de aula podem ser difíceis para a compreensão dos surdos. Assim, faz-se 

necessário que o professor adapte seu material, fazendo resumos menos complexos 

para que o aluno surdo possa compreender e adquirir as informações passadas por 

esses materiais. Quadros e Schmiedt (2006) afirmam que, ao trabalhar um texto, é 

importante que o professor após fazer a leitura dele, escreva no quadro as palavras 
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chave, para que os alunos conheçam a escrita delas. Segundo Fernandes (2006) 

uma atividade interessante é a escrita de um diário em sala. Por meio dele, os 

alunos surdos terão um acompanhamento do que aprenderam na aula, obtendo um 

contato com a escrita, e é importante que o professor acompanhe essa escrita para 

colaborar com a introdução de novas palavras e com a coesão do texto.  

Concluindo-se, a alfabetização dos alunos surdos depende de vários fatores 

para um aprendizado concreto. O ambiente bilíngue, com a introdução da língua de 

sinais é determinante para que a segunda língua seja adquirida. O professor deve 

ser um facilitador, buscando criar um ambiente estimulador e rico, oferecendo apoio 

para este processo de aprendizado (CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2002). É necessário 

que o professor utilize suas metodologias de acordo com a resposta dos alunos, 

adequando às necessidades e preferenciais. A aquisição da língua escrita pelos 

surdos, segundo Quadros (1997) ocorre por meio de um processo que começa na 

Língua de Sinais e o objetivo é a Língua Portuguesa na modalidade escrita. 

Compreende-se que o processo de alfabetização dos surdos é complexo, 

envolvendo vários fatores, como a importância da aquisição da LIBRAS como 

primeira língua, que será fundamental para a aquisição da segunda língua. As 

metodologias de alfabetização na Língua Portuguesa escrita devem ser 

consideradas dentro do contexto de cada aluno, e o professor deve estar 

empenhado para que o processo de aprendizagem seja significativo. O próximo 

capítulo trata da pesquisa de campo, que foi desenvolvida com o objetivo de 

compreender como ocorre a alfabetização de aluno surdo no município de 

Araucária-PR. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Esta pesquisa de campo é de caráter qualitativo. Minayo afirma que a 

pesquisa qualitativa   

 

[...] responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências 
sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, 
ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis. (MINAYO, 1995, p. 21-22) 

 

O campo de pesquisa foi um Centro Municipal de Atendimento Educacional 

Especializado a Surdez – CMAEES, e uma escola municipal pública, ambas 

localizadas no município de Araucária. A técnica utilizada para a coleta de dados foi 

a entrevista que, segundo Gil, pode ser conceituada como 

 

[...] a técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe 
formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que interessam à 
investigação. A entrevista é, portanto, uma forma de interação social. Mais 
especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das 
partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de 
informação. (2008, p. 109). 

 

A entrevista realizada com a profissional do CMAEES, no espaço físico do 

próprio centro, teve duração de aproximadamente uma hora. Essa entrevista foi 

realizada sem um questionário pré-estabelecido, sendo uma entrevista informal, a 

partir da qual foi possível coletar dados gerais acerca da inclusão da população de 

os alunos surdos matriculados no ensino regular no município de Araucária. Por 

meio desses dados, foi possível realizar o contato com a escola que possui um 

aluno surdo incluso, quando foi marcada uma entrevista com a professora desse 

aluno.  

A entrevista com a professora, a partir de um roteiro semiestruturado de 

questões (em Apêndice), foi realizada na Escola Municipal na qual a professora 

atuava, na sala da pedagoga, no período da manhã. As perguntas foram sobre o 

histórico desse aluno, a formação acadêmica da professora, as relações inclusivas 

em sala de aula, e sobre a metodologia de alfabetização aplicada pela professora. 

Diante da concordância em participar, a docente assinou o “Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido” (Apêndice 2).  
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A seguir, observam-se as informações coletadas sobre o atendimento aos 

educandos surdos no município de Araucária, a partir da entrevista realizada com a 

profissional do CMAEES.  

 

5.1 ENTREVISTA REALIZADA NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO 

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO À SURDEZ 

 

De acordo com a profissional do CMAEES, o Centro oferece atendimento 

para indivíduos com deficiência auditiva, matriculados desde a educação infantil até 

o ensino superior. Possui programas de: Educação Infantil; Apoio Pedagógico; 

Língua Portuguesa; LIBRAS (Instrutora, que insere a LIBRAS na sala de aula 

regular); e Itinerante. 

Assim, observa-se que o município se encontra em consonância com a 

legislação, ao oferecer o atendimento especializado a esses alunos, pois segundo o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/90: “Art. 54. É dever do 

Estado assegurar à criança e ao adolescente: (...) III - atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino” (BRASIL, 1990). E, de acordo com a Resolução nº4/2009, que institui 

Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação 

Básica,  

 

Art. 5º O AEE é realizado, prioritariamente, na sala de recursos 
multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino regular, no 
turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, 
podendo ser realizado, também, em centro de Atendimento Educacional 
Especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais 
ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com a Secretaria de 
Educação ou órgão equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos 
Municípios. (BRASIL, 2009). 

 

Conforme a profissional do CMAEES, em todas as escolas públicas 

mantidas pelo município, que tenham incluso algum aluno com deficiência auditiva, 

há os intérpretes presentes em sala de aula. O CMAEES atende 39 alunos, sendo 5 

alunos matriculados do 1º ao 3º ano do ensino fundamental. Todas as professoras 

que trabalham no Centro possuem pós-graduação em LIBRAS. Desta forma, o 

atendimento ao surdo nesse município está de acordo com o Decreto nº 5.626 de 
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2005, no seu artigo 23, que institui o trabalho do intérprete de LIBRAS dentro se sala 

de aula. 

 

Art. 23. As instituições federais de ensino, de educação básica e superior, 
devem proporcionar aos alunos surdos os serviços de tradutor e intérprete 
de Libras - Língua Portuguesa em sala de aula e em outros espaços 
educacionais, bem como equipamentos e tecnologias que viabilizem o 
acesso à comunicação, à informação e à educação. (BRASIL, 2005) 

 

Segundo as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica, acerca da organização das classes comuns, é previsto que haja “[...] 

professores das classes comuns e da educação especial capacitados e 

especializados, respectivamente, para o atendimento às necessidades educacionais 

especiais dos alunos”. (BRASIL, 2001, p. 47). Observa-se que no CMAEES, de 

acordo com as informações da profissional do Centro, todas as professoras que lá 

trabalham possuem formação especializada. Porém, nas classes comuns, como 

observou-se na entrevista com a professora da rede regular, essa não é bem a 

realidade. Há o intérprete dentro da sala de aula, mas as professoras regentes das 

classes não possuem especialização na área, não estando capacitadas para o 

atendimento a esses alunos.  

O Centro iniciou suas atividades em 1991 como CAEDA (Centro de 

Atendimento Especializado ao Deficiente Auditivo). Em 2001 iniciou-se o PERAE 

(Programa de Escolaridade Regular com Atendimento Especial). Por meio do 

Decreto nº29.008/2015, torna-se CMAEES, que atende alunos surdos, com implante 

coclear e deficientes auditivos. O objetivo do CMAEES é 

 

[...] efetivar apoio pedagógico especializado a crianças e estudantes surdos, 
possibilitando o seu desenvolvimento linguístico, bem como a constituição 
da identidade e cultura surda, visando garantir a apropriação do 
conhecimento por meio de metodologia diferenciada, a formação de sujeitos 
críticos, participativos, autônomos, independentes e responsáveis em 
relação à coletividade, como também garantir o acesso à Educação Básica. 
(PROPOSTA PEDAGÓGICA CMAEES, 2017, p. 27) 

 

O horário de atendimento para cada aluno é de geralmente 1 hora e 30 

minutos, duas vezes por semana, frequentemente individual, mas há também 

atividades em grupo. O professor do CMAEES sempre está trabalhando em conjunto 

com o professor da instituição onde o aluno está matriculado. Esse dado pode ser 

relacionado à Resolução nº4/2009, que afirma: 
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Art. 13. São atribuições do professor do Atendimento Educacional 
Especializado: 
VIII – estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, 
visando à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de 
acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos 
nas atividades escolares. (BRASIL, 2009) 

 

Pode-se observar por meio desta entrevista e análise das informações 

embasadas nas legislações, que o município se empenha em oferecer um 

atendimento educacional especializado para esses alunos, ofertando o atendimento 

no CMAEES, onde os docentes possuem qualificação para atendê-los, e o intérprete 

dentro das salas de aula regular, porém o que ainda precisa ser efetivado é a 

formação continuada de professores regentes para que ao receberem algum aluno 

com deficiência possam estar preparados para atendê-los, em parceria com os 

demais profissionais, e proporcionar uma educação de qualidade.  

A partir desta entrevista, considerou-se necessária a realização de entrevista 

com uma professora de um aluno surdo incluso na rede regular de ensino do 

município. O próximo subtítulo apresenta a entrevista realizada com a professora e 

considerações teóricas acerca dos dados obtidos.  

 

5.2 ENTREVISTA COM A PROFESSORA DE UM ALUNO SURDO DO MUNICÍPIO 

DE ARAUCÁRIA 

 

A entrevista apresentada abaixo foi realizada com uma professora de um 

aluno surdo incluso em uma escola municipal da cidade de Araucária-PR. Foi 

gravada por meio de gravador e logo em seguida foi transcrita. Ao ser citadas as 

falas dos participantes da entrevista, a pesquisadora será indicada por P, e a 

professora entrevistada P1. 

Acerca da formação acadêmica e profissional da professora, ela é formada 

em Pedagogia, tem especialização em Educação Infantil e atualmente iniciou o 

curso de LIBRAS, na Universidade Federal do Paraná. Assim, segundo as Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, é previsto que haja “[...] 

professores das classes comuns e da educação especial capacitados e 

especializados, respectivamente, para o atendimento às necessidades educacionais 

especiais dos alunos.” (BRASIL, 2001, p. 47).  
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Durante a entrevista questionou-se sobre a inclusão de alunos surdos, ao 

que a docente participante da pesquisa respondeu: 

 

P – Qual a sua opinião em relação à inclusão dos alunos surdos nas 
escolas regulares, se os professores e a escola estão preparados para 
recebê-los?  
P1 - Na verdade é um desafio para nós, professores que não temos, eu não 
me sinto capacitada para trabalhar com aluno de inclusão, não tenho 
especialização, só que assim, a gente tem que estar pesquisando, a gente 
corre atrás né?! A escola faz o que pode, tenta ajudar da forma como pode, 
nós temos lá contato com pessoal lá do CMAEES, então eles estão fazendo 
essa aula de LIBRAS pra ajudar, elas se proporam a ajudar nessa 
adaptação de atividades, então quando eu tenho alguma dificuldade eu 
peço pra elas, a intérprete me ajuda muito, fala “ai prof, faça assim”, eu não 
tinha experiência nenhuma mesmo. 

 

Pode-se observar, que a professora, como ela mesma afirmou, não tem 

capacitação específica para trabalhar com esse aluno. Porém, mesmo sem a 

especialização na área, recebe ajuda do CMAEES e da intérprete que trabalha 

juntamente com ela na sala, para atender esse aluno surdo. Esse auxílio é 

necessário para que consiga oferecer um ensino de qualidade para esse aluno. 

Segundo Mantoan (2010, p. 82), “Essa ajuda deve vir de outros colegas mais 

experientes e mesmo de pessoas que compõe o grupo de trabalho pedagógico das 

escolas: diretor, especialistas”.  

Acerca do histórico desse aluno, a professora relatou: 

 

P – E qual o histórico desse aluno? Ele tem um diagnóstico de surdez 
profunda? 
P1 - Na verdade a mãe dele, é genético, os irmãos dele também são, 
alguns falam, colocaram o aparelho e conseguem emitir a fala, ele é o único 
mais grave, porque ele não teve a língua de sinais desde o início, acharam 
que ele ia falar, então... 

 

Quanto à surdez, a partir das classificações referenciadas neste trabalho, 

pode-se entender que o aluno em questão, segundo Gomes (2006), possui surdez 

congênita, pois já nasceu surdo. Segundo a professora entrevistada, sua surdez é 

de ordem hereditária, pois a mãe é surda. O documento “Deficiência auditiva: Série 

Atualidades Pedagógicas” (BRASIL, 1997) propõe, portanto, que a causa de sua 

surdez se classifica como pré-natal, pois foi adquirida durante a gestação, como 

fator hereditário.  

De acordo com a professora, o aluno não teve conhecimento da LIBRAS 

desde pequeno, e isso provoca consequências na sua aprendizagem. Fernandes 
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(2006) afirma que o ensino da LIBRAS deve acontecer desde o início da 

escolarização, na educação infantil, uma vez que isso colabora na aprendizagem da 

Língua Portuguesa como segunda língua. Sendo assim, é importante que o aluno 

domine primeiro a Língua de Sinais, para aprender uma segunda língua.  

Ainda a respeito da inclusão e sobre a relação desse aluno na sala de aula, 

a professora relata:  

 

P – Como você vê essa integração entre o aluno surdo e o ouvinte, em 
sala?  
P1 - Na sala foi bem legal. Nós temos aula de LIBRAS na quinta-feira e a 
gente está conseguindo se comunicar com ele, se precisarem pedir 
desculpas eles sabem o sinal, então assim, a socialização deles está super 
bem, não têm problema nenhum, é como se fosse um aluno normal, ele 
interage bem com os colegas, até às vezes ele é meio fofoqueiro [risos], 
tudo ele quer contar, do jeitinho dele. 
P – E assim, a sua opinião, essa inclusão dos alunos surdos nas escolas 
regulares deve acontecer? 
P1 - Sim, deve acontecer, mas desde que seja dado esse suporte pra nós. 

 

A professora reforça o que foi dito pela profissional do CMAEES, que uma 

vez por semana, uma professora ministrava aula de LIBRAS na sala de aula onde 

esse aluno está incluso. A aula para os alunos, surdos e ouvintes, é muito 

importante, pois por meio do conhecimento em LIBRAS, o aluno surdo irá 

desenvolver-se socialmente, e por meio dessa comunicação, se integrará ao mundo 

(CAPOVILLA, 2008).  

Nas questões acerca da inclusão e da formação dos profissionais, pode-se 

concluir que a professora, apesar de não possuir formação especializada, tem vários 

suportes para efetivar seu trabalho, como a equipe do CMAEES, a intérprete que 

trabalha com ela, os colegas de sala e a escola, uma equipe trabalhando em prol 

desse aluno. 

A respeito das metodologias de ensino, a professora relata frequentemente o 

uso de imagens para a alfabetização desse aluno.  

 

P – Como é o seu trabalho de inclusão dentro da sala de aula? 
P1 - Adaptação de materiais, que acabo adaptando para ele, mas uso para 
toda a turma que é a questão que me passaram, e um pouco que eu sei, 
tem que ter muita imagem, então, por exemplo, na alfabetização, trabalha a 
imagem e a palavra, ele vai ter que no caso, decorar aquela palavra, então 
a gente vai trabalhar lá um conteúdo, pega as palavras principais sobre 
aquele conteúdo, trabalha a imagem para ele associar. [...] 
P – Qual seria sua metodologia de ensino para alfabetização desse aluno? 
P1 – O básico é a questão de imagens e a palavra, é o que mais eu 
trabalho, que eu vi que dá mais resultado para ele, então a gente trabalha a 
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imagem, a palavra e a intérprete trabalha o sinal daquela imagem, por 
exemplo vai trabalhar lá animais, traz a imagem dos animais, o nome do 
animal, por exemplo GATO, já faz o sinal, alguns ele já sabe. 

 

Sobre o que a professora relata, que o aluno surdo acaba decorando as 

palavras, Fernandes (2006) apresenta que, como o surdo não percebe a relação 

letra-som, a criança copia o desenho da letra e das palavras, e acaba decorando.  

Acerca do uso da imagem para a alfabetização, Pires (2014), Pereira (2009) 

e Quadros e Schmiedt (2006) afirmam que o aprendizado do aluno surdo se faz por 

meio do visual, com imagens, vídeos, objetos concretos, entre outros. É preciso 

fazer uso da imagem, da palavra escrita e do sinal em LIBRAS, pois assim o aluno 

irá relacionar cada um e compreender.  

Ao questionar sobre o bilinguismo, observou-se que a professora não 

compreendia bem a relação do bilinguismo com a educação de surdos.  

 

P – E o que você entende por bilinguismo? O que é bilinguismo pra você? 
P1 - Saber várias línguas, ou não? [risos] 
P – É que no CMAEES eles falaram que o município de Araucária trabalha 
com o bilinguismo, aí eu estou pesquisando essa parte. 
P1 – É, eu acredito que seja essa aquisição, do aluno surdo é ter a 
aquisição tanto da LIBRAS, quanto da Língua Portuguesa.  

 

Nota-se que a professora, segundo seus relatos, aplica o bilinguismo em 

sala de aula, pois, segundo Guarinello (2007), à criança é revelada as duas línguas 

de forma simultânea ou sucessiva, a língua de sinais e a Língua Portuguesa. Porém, 

ela pratica, mas não sabia ao certo que esse método se tratava da educação 

bilíngue.  

Portanto, por meio dessa entrevista, pode-se compreender, de forma 

sucinta, como ocorre o processo de alfabetização de alunos surdos no município de 

Araucária. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considera-se que a pesquisa bibliográfica realizada para fundamentar este 

trabalho foi eficiente para alcançar os objetivos propostos, assim como as 

entrevistas realizadas. A partir do referencial teórico, pude compreender os estudos 

que envolvem a surdez, desde a parte fisiológica, a questão da identidade do surdo, 

sua inclusão dentro da escola regular, a história e a legislação que regem a 

educação desse aluno, até a compreensão de como ocorre sua alfabetização dentro 

de uma proposta bilíngue.  

As entrevistas me possibilitaram entender na prática que esse aluno, na 

proposta de ensino no município de Araucária, está inserido dentro de uma sala de 

aula regular, amparado por profissionais da educação, seja na escola ou no centro 

de atendimento especializado, e que as metodologias de ensino utilizadas estão em 

concordância com os autores pesquisados neste trabalho.  

O município de Araucária, junto a Secretaria de Educação, busca estar em 

concordância com as legislações da Educação Especial, mantendo Atendimentos 

Educacionais Especializados, intérprete em sala de aula, porém quanto à 

capacitação de professores para atuar com esses alunos, ela ainda não está 

efetivada. 

A educação de surdos, em uma proposta bilíngue, é iniciada a partir da 

apropriação da Língua de Sinais, que deve ser sua língua materna, e a alfabetização 

em Língua Portuguesa, sua segunda língua. A aquisição da Língua Portuguesa na 

modalidade escrita deve ter como ponto principal o uso de metodologias e atividades 

visuais, pois o surdo, como não houve o som das letras e sílabas, não consegue 

realizar essa relação som/grafia. Assim, faz-se necessário o uso de imagens, 

juntamente com o gesto na língua de sinais, e a escrita da palavra, para que o aluno 

relacione e compreenda aquilo que está escrito. A professora, em sua prática, 

ressalta que utiliza essas metodologias, tendo o amparo da intérprete e do 

CMAEES, apesar de não compreender conceitualmente o que é a educação 

bilíngue.  

Por meio deste trabalho compreendi como ocorre o processo de 

alfabetização bilíngue de alunos surdos em inclusão em uma escola do município de 

Araucária. E ele também me possibilitou um estudo mais aprofundado nesta área 

que tinha grande interesse. E, ainda, me fez refletir sobre essa área da educação 
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que necessita que tenhamos especialização para interagir com o surdo, pois por 

meio dessa interação e comunicação, ele se insere e se inclui no mundo.  

Embora o presente trabalho tenha focalizado uma escola e um aluno surdo, 

é importante que se dê continuidade a pesquisas nessa área. Planejo iniciar a pós-

graduação em LIBRAS e ampliar meus conhecimentos nessa temática, tão 

admirável, e que necessita de pesquisa e valorização. 
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APÊNDICE 

 

ROTEIRO SEMIESTRUTURADO DE QUESTÕES PARA ENTREVISTA 

COM A PROFESSORA 

 

1) Há quanto tempo você trabalha no município? 

2) Qual sua formação acadêmica e profissional? 

3) Como foi assumir esta turma com uma pessoa em inclusão? 

4) Já havia trabalhado anteriormente com pessoas surdas em inclusão? Se sim, 

como foi? 

5) Qual o histórico desse aluno surdo? 

6) Como é o seu trabalho com a criança surda dentro da sala de aula?  

7) Qual a sua metodologia de ensino para a alfabetização desse aluno? 

8) O que você entende por bilinguismo?  

9) Como é o relacionamento entre aluno surdo e os ouvintes? 

10) Qual sua opinião em relação à integração dos alunos surdos nas escolas 

regulares? Os professores e a escola estão preparados para recebê-los? 


