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transformar a escola autorizam-nos a propor 

uma escola única e para todos, em que a 
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que se pretende é que as diferenças se 

articulem e se componham e os talentos de 

cada um sobressaiam”.  
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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo estudar e analisar o processo de inclusão 

educacional do aluno Surdo na Escola bilíngue. O tema escolhido para a pesquisa partiu de 

uma inquietação vivida por mim em ter um filho com deficiência auditiva. Investigaremos 

a relação do aluno surdo junto à escola no processo de inclusão, juntamente com 

professores, intérpretes, instrutores e todos os profissionais que estão inseridos nesse 

contexto. Será feito um breve relato histórico sobre a evolução no processo de educação do 

Surdo no Brasil. Observaremos os caminhos percorridos por eles e por pesquisadores, que 

ao longo dos anos tem buscado proporcionar uma Educação igualitária. Também serão 

destacadas as tendências que ocorreram no processo educacional como o Oralismo, a 

Educação Total e o Bilinguismo. Realizaremos uma entrevista semi-estruturada na Escola 

Bilíngue CIEP O. A., situada no bairro Parque Anchieta, Rio de Janeiro, na 6ª 

Coordenadoria de Educação, que desenvolve trabalhos educacionais com alunos Surdos, 

que foi elaborado e estruturado pelo IHA (Instituto Helena Antipoff), que é o Centro de 

Referência do Município do Rio de Janeiro. O Instituto promove cursos de capacitação e 

proporciona o suporte necessário pra o trabalho junto à escola. De acordo com essa 

pesquisa, apesar deste processo ser ainda muito lento, tem tido mudanças significativas. A 

inclusão ainda tem um longo caminho a ser percorrido, contudo, hoje já é realidade na vida 

de muitos alunos surdos, que não estão mais marginalizados dentro de um sistema, mas 

que são vistos como diferentes sim, afinal, nenhum  de nós somos iguais. E a inclusão não 

é para alguns, mas para todos.  

 

Palavras chaves:  Educação Inclusiva, Surdos, Escola Bilíngue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This work aims to study and analyze the educational inclusion process of the deaf 

student in the bilingual School. The subject chosen for this research came from a 

restlessness that I went through for having a hearing-impaired son. We will investigate the 

relationship of the deaf student with the school, in the process of inclusion, and with the 

teachers, interpreters, instructors and all professionals who are included in this context. A 

brief historical account will be made about developments in the process of education of the 

Deaf in Brazil. We will observe the paths traveled by them and by researchers that, over 

the years, have sought to provide an egalitarian Education. It will be also highlighted the 

trends that have occurred in the educational process such as Oralism, Total Education and 

Bilingualism. We will conduct a semi-structured interview at the Bilingual School CIEP O. 

A., located in the Parque Anchieta neighborhood, Rio de Janeiro, at the 6th Educational 

Coordination, which develops educational work with Deaf students, prepared and 

structured by IHA (Helena Antipoff Institute), which is the Reference Center of Rio de 

Janeiro city. The Institute promotes training courses and provides necessary support for the 

work with the school. According to this research, although this process is still very slow, 

there have been significant changes. Inclusion still has a long way to take, but today, it is 

already a reality in the lives of many deaf students who are no longer marginalized within a 

system but who are seen as different indeed, after all, none of us are equal. And the 

inclusion is not for some, but for all. 

 

 

Keywords: Inclusive Education, Deaf, Bilingual School. 
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INTRODUÇÃO. 

 

Essa pesquisa visa investigar os desafios enfrentados pelo aluno Surdo no processo 

de inclusão escolar. Falar sobre inclusão escolar é falar de Educação para Todos. A 

Declaração de Salamanca, Conferência Mundial de Educação Especial, reuniu oitenta e 

oito governos e vinte e cinco Organizações Internacionais em uma Assembleia na Espanha 

na cidade de Salamanca, nos dias 07 a 09 de junho de 1994, onde o Brasil foi um dos 

países 1signatários, assinando e reafirmando o compromisso junto com outras organizações 

internacionais o programa Educação para Todos (Declaração de Salamanca, 1994).  

Um dos compromissos que a Declaração de Salamanca ressalta é que: 

Educação Inclusiva é o modo mais eficaz para construção de solidariedade entre 

crianças com necessidades educacionais especiais e seus colegas. O 

encaminhamento de crianças a escolas especiais ou a sessões especiais dentro da 

escola em caráter permanente deveriam constituir exceções, a ser recomendado 

somente naqueles casos infrequentes onde fique claramente demonstrado que a 

educação na classe regular seja incapaz de atender às necessidades educacionais 

ou sociais da criança ou quando sejam requisitados em nome do bem-estar da 

criança ou de outras crianças. (Declaração de Salamanca, junho 1994) 

 

O interesse inicial pela temática dessa pesquisa emergia da experiência pessoal 

como mãe de filho com deficiência auditiva. Considerando as dificuldades encontradas em 

obter resultados satisfatórios nas escolas regulares, houve por mim um interesse em 

pesquisar esse tema que foi se solidificando a cada ano durante o curso de Psicologia. 

A 2deficiência auditiva foi descoberta aos quatro anos de idade e teve como causa 

3anoxia neonatal, trazendo com isso, comprometimentos no seu desenvolvimento 

educacional por não receber estímulo e acompanhamento adequado por profissionais 

capacitados que pudessem desenvolver um trabalho junto a ele e seus colegas surdos na 

escola. 

 Nesse contexto percebemos a necessidade do trabalho do interprete de LIBRAS 

como um tradutor da língua alvo (L1), a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) sendo um 

facilitador no processo de compreensão dos conteúdos educacionais. Ao longo da sua 

escolarização, esse profissional nem sempre esteve presente. Após a implementação da Lei 

                                                           
1 Que ou aquele que assina um documento, carta, recibo, etc. 

2 Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 

audiograma nas frequências  de 500Hz,1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; 

3 A anóxia neonatal é definida como a ausência de oxigênio nas células do recém-nascido. O oxigênio é um 

elemento absolutamente essencial para a atividade metabólica. 
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10.436/2002 e do decreto Lei 5626/2005 esse profissional obteve seu reconhecimento, 

embora já exercesse essa profissão ha muito tempo, mesmo antes de ser reconhecido em 

algumas unidades escolares.   

 É de suma importância à presença do intérprete na escola e sua atuação vai muito 

além da sala de aula, ou da interação entre o aluno 4surdo e este profissional, conforme 

afirma Damázio (2007).  

A atuação do tradutor/intérprete escolar, na ótica da inclusão, envolve ações que 

vão além da interpretação de conteúdos em sala.  Ele medeia a comunicação 

entre professores e alunos, alunos e alunos, pais, funcionários e demais pessoas 

da comunidade em todo âmbito da escola e também em seminários, palestras, 

fóruns, debates, reuniões e demais eventos de caráter educacional. (5DAMÁZIO 

p. 50). 

 

Como diz a autora, a mediação é a forma que leva o aluno surdo à comunicação 

com aqueles que estão a sua volta.  

Embrionariamente, a inquietação que culminou nessa pesquisa, começou tomar 

corpo a partir de uma vivência no processo educacional com meu filho, pela ausência de 

intérpretes no âmbito escolar.  

Com deficiência auditiva adquirida no período perinatal, passou por longos 

processos de adaptação no mundo de ouvintes. Aparelhos auditivos, fonoaudiólogos, tudo 

o que estava ao alcance foi investido para o seu desenvolvimento, contudo, frustrante para 

a família, por não obter os resultados esperados. Durante muitos anos foram realizadas 

várias tentativas para inseri-lo no mundo dos ouvintes, onde a fala e a audição são 

ferramentas fundamentais no desenvolvimento do indivíduo.  

 Enquanto ele se desenvolvia lentamente no processo educacional na escola regular, 

foi se distanciando cada vez mais, da possibilidade de se adaptar ao seu próprio mundo, 

utilizando a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como língua materna (L1), conforme 

prevê a Lei 10.436/2002. 

                                                           
4 O termo surdo-mudo é totalmente incorreto. O deficiente auditivo é a pessoa que não tem surdez profunda, 

sua limitação sensorial é parcial. Por outro lado, o surdo é a pessoa com limitação sensorial de forma total. 

(NOVAES, 2010, p. 39)  

5Graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Uberlândia (1992), mestrado em Educação pela 

Universidade Federal de Uberlândia (1997), mestrado em Educação para a Diversidade Humana pela 

Universidade de Salamanca (1997) e doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas - 

Unicamp (2005). Atualmente é professora Adjunta da Universidade Federal da Grande Dourados - Faculdade 

de Educação – FAED É conteudista e coordenadora da área da surdez do Projeto de Formação Continuada à 

Distância de Professores para o Atendimento Educacional Especializado do Programa Educação Inclusiva 

Direito à Diversidade do MEC/SEESP/SEED/UAB/UFC 
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Sendo assim, o processo educacional do primeiro segmento foi uma fase de 

sofrimento tanto para ele como para a família. A falta de profissionais que trabalhassem 

com surdos dentro da escola, o fez ficar reprovado para a série seguinte por muitas vezes, 

trazendo um atraso significativo no seu desenvolvimento. 

 Procurando respostas e soluções que pudessem de alguma forma, faze-lo ingressar 

no mundo do conhecimento, fui encaminhada a uma escola no município de Japeri Escola 

Municipal S. D., que trabalhava com surdos. Havia intérpretes, sala de recursos, 

instrutores, enfim, supriu temporariamente suas demandas educacionais. E para aquele 

momento foi, sem dúvida a melhor opção. 

Entendendo agora quais foram os recursos que deveriam ser utilizados, e tendo 

contato direto com profissionais que oferecessem outra forma de comunicação que 

contemplasse sua especificidade linguística, foi nítido verificar sua evolução após esse 

conhecimento. 

No ensino médio, foi estudar em uma escola com profissionais qualificados que 

pudessem traduzir os conteúdos de sala de aula aos alunos surdos e traduzir suas dúvidas 

ao professor dentro de uma escola regular. Mas, recentemente não houve permanência 

desses profissionais na escola, ou seja, os intérpretes foram suspensos pelo Governo do 

Estado do Rio de Janeiro. Sendo assim, hoje estão vivenciando na pele o que é não 

entender e não ser entendido, uma falha no sistema que é capaz de prejudicar todo 

desenvolvimento educacional. 

O fato de alguns alunos (surdos ou deficientes auditivos) serem oralizados, muitas 

vezes dá ao professor a falsa sensação que este aluno consegue de uma forma clara, 

absorver o conteúdo programático que esta sendo administrado em sala de aula. 

Apesar de ser um tema recorrente nos últimos anos por educadores, o processo de 

inclusão escolar envolve muitas questões que precisam ser observadas. 

Diante de inúmeros impasses vividos pelo surdo no processo de inclusão escolar, 

pontuaremos questões concernentes ao desenvolvimento educacional desse grupo que tem 

crescido a cada dia, segundo Fernandes (2013, p. 1), no censo de 2000 havia 5,7 milhões 

de brasileiros com algum tipo de deficiência auditiva.  

Para tanto, o campo de pesquisa será a Escola Bilíngue CIEP O. A. em Anchieta, 

localizada na 6º Coordenadoria Regional de Educação no município do Rio de Janeiro, 

onde desde 2013 desenvolve trabalhos com alunos Surdos, naquela região.  

Numa revisão de literatura, verificou-se que o número de profissionais capacitados 

para desenvolver um trabalho com surdos ainda é muito pequeno. A falta de incentivo, a 
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falta de investimento financeiro, a indisponibilidade de tempo, tem sido uma das principais 

causas enfrentadas por aqueles que fazem parte do convívio com esse grupo dentro da 

escola.  

Segundo 6Dutra (2007), Secretária da Educação Especial MEC/SEESP, a educação 

é direito de todos os cidadãos brasileiros, sendo esses surdos ou não, cabendo ao sistema 

de ensino à responsabilidade de viabilizar condições que garantam a comunicação desses 

alunos dando a esses acessos à informação. 

A língua expressa à comunicação dos seres humanos,  através dela desenvolvemos 

a linguagem, formando assim a identidade e a cultura de um povo. (MEC, 2007, p. 7). 

 Visando a dificuldade de encontrar profissionais que possam dar suporte 

necessário a esses alunos, essa pesquisa vem de encontro a estes, que não escolheram 

nascer com o diagnóstico de surdez, mas que precisam adequar-se, se desenvolver, se 

comunicar, agregar conhecimento, transmitir informações, viver de uma forma digna como 

qualquer outro ser humano sem precisar se esquivar, se esconder ou se anular por não ser 

entendido pela maioria das pessoas que estão a sua volta. Muitas vezes eles só querem ser 

ouvidos.  

 O que fazer para amenizar as demandas vividas muitas vezes por esses alunos, que 

estão segregados no processo educacional vivendo em um processo paralelo aos demais. 

Esse público específico muitas vezes se isola no mundo do silêncio, por não 

compreender aqueles que estão a sua volta e por não serem compreendidos também. 

No primeiro capítulo realizaremos um breve relato histórico sobre o processo de 

desenvolvimento do surdo no Brasil. No segundo capítulo, abordaremos Inclusão Escolar 

para pessoas com surdez, O que é Inclusão, O que é a Escola Inclusiva e o Atendimento 

Educacional Especializado na Área da Surdez. No terceiro capítulo será feito Relatos da 

vivência na Escola Bilíngue de LIBRAS CIEP O. A.  

 

 

 

 

 

                                                           
6 Possui graduação em História pela Universidade Federal de Santa Maria (1987) e Mestrado em História 

pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2002). Atualmente é professora da Secretaria 

Municipal de Educação de Santa Maria. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação em 

Direitos Humanos, Diversidade e Inclusão, atuando principalmente nos seguintes temas: educação especial, 

formação de professores, gestão em políticas pública no Brasil. 
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1. BREVE HISTÓRICO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO DE SURDOS 

 

Para entendermos um pouco sobre o contexto histórico no desenvolvimento do 

surdo, gostaria de salientar o que diz Strobel (2009), sobre o que é a história. 

A história é a ciência que estuda a forma de como os homens se organizaram e 

viveram no passado e entender o processo de constante transformação, no caso 

da história de surdos, estudamos de como os povos surdos se organizaram e 

viveram no passado e entender o processo e de transformações de como as 

comunidades surdas surgiram. (STROBEL7, 2009, p. 5) 

 

Ao analisarmos os materiais bibliográficos sobre o assunto, fica claro que apesar de 

tantos obstáculos vividos pela comunidade surda no decorrer dos anos, a educação de 

Surdos aos poucos está se desenvolvendo, e por consequência disto, acaba mudando a 

própria história, e isso não é feito por um grupo isolado de surdos, mas também por 

pesquisadores, professores e profissionais que estão dispostos a lutar por um único 

objetivo: buscar a inclusão do surdo dentro e fora da escola. 

A história da educação de surdos não é uma história difícil de ser analisada e 

compreendida, ela evolui continuamente apesar de vários impactos marcantes, no 

entanto, vivemos momentos históricos caracterizados por mudanças, turbulências 

e crises, mas também de surgimento de oportunidades. (PERLIN & STROBEL, 

2008, p. 5). 

 

Essas oportunidades levam a uma evolução capaz de marcar toda uma geração. É 

necessário entendermos os caminhos percorridos pelo surdo no processo educacional ao 

longo da história, só assim compreenderemos os desafios, os percursos e sua trajetória 

histórica.  

Segundo Strobel (2009), existe uma forma diferenciada de olhar o “8povo surdo e a 

comunidade surda”, levando em conta o contexto histórico que este está inserido. 

                                                           
7 . Doutora na área de educação em Universidade Federal de Santa Catarina UFSC (bolsista CNPq), formada 

em pedagogia da UTP (Universidade Tuiuti do Paraná) e com especialização em área de surdez. Autora do 

livro:As imagens do outro sobre a cultura surda", editora UFSC, Florianópolis, 1ª ed. 2008, 2ª ed. 2009 e 3ª 

ed. 2014. O livro traz uma série de questionamentos e reflexões acerca da forma como a sociedade vê os 

indivíduos surdos. Um deles diz respeito à cultura e à existência de um povo surdo ou de uma comunidade 

surda . 

8  O povo surdo é grupo de sujeitos surdos que tem costumes, história, tradições em comuns e pertencentes 

às mesmas peculiaridades, ou seja, constrói sua concepção de mundo através da visão.  

A comunidade surda, na verdade não é só de surdos, já que tem sujeitos ouvintes junto, que são família, 

intérpretes, professores, amigos e outros que participam e compartilham os mesmos interesses em comuns em 

um determinado localização que podem ser as associação de surdos, federações de surdos, igrejas e outros.” 

(STROBEL,2009, p. 6) 
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Podemos dividir a história de Surdos em alguns momentos importantes, que foram 

destacados por Strobel (2009, p. 12), são eles: 

Revelação Cultural, nesse período a comunidade surda não possuía problemas na 

área da educação, a escrita era dominada por eles e há evidências de que antes do 

Congresso de Milão existiam surdos bem sucedidos, como também artistas, professores, 

escritores.  

Isolamento Cultural, por consequência do Congresso de Milão, onde a Língua de 

Sinais foi proibida no processo educacional de Surdos, houve um total isolamento tanto 

dos profissionais surdos como da comunidade surda, contudo, ainda resistiam à imposição 

do uso da língua oral. Destacaremos abaixo o que foi o Congresso de Milão segundo 

Strobel (2009). 

Realizou-se Congresso Internacional de Surdo-Mudez, em Milão-Itália, onde o 

método oral foi votado o mais adequado a ser adotado pelas escolas de Surdos e 

a Língua de Sinais foi proibida oficialmente alegando que a mesma destruía a 

capacidade da fala dos Surdos, argumentando que os Surdos são “preguiçosos” 

para falar, preferindo a usar a Língua de Sinais. O Alexander Graham Bell teve 

grande influência nesse congresso. Este congresso foi organizado, patrocinado e 

conduzido por muitos especialistas ouvintes na área da surdez, todos defensores 

do oralismo puro (a maioria já havia empenhado muito antes do congresso em 

fazer prevalecer o método oral puro de ensino dos Surdos). Na ocasião de 

votação da Assembleia geral realizada no congresso todos os professores surdos 

foram negados o direito de votar e excluídos, dos 164 representantes ouvintes, 

apenas 5 dos estados Unidos votaram contra o oralismo. (STROBEL, p.26). 

 

 9Perlin e Strobel (2008) afirmam que, nunca houve um evento na comunidade 

surda, que pudesse trazer tantas consequências no atraso do desenvolvimento do surdo 

como o Congresso de Milão, onde o surdo além de ter que abandonar sua própria cultura e 

língua 10(L1), teve que ser submetido a prática do oralismo (L2). 

Após o congresso, as maiorias dos países adotaram rapidamente o método oral 

nas escolas para surdos proibindo oficialmente a língua de sinais e ali começou 

uma longa e sofrida batalha do povo surdo para defender o direito linguístico 

cultural. (PERLIN & STROBEL, 2008, p. 7). 

 

Conforme Capovilla & Raphael (2002, p. 1479), a linguagem é o que norteia a 

comunicação social, e faz com que o indivíduo entenda e seja entendido no mundo. É 

através dela, que compartilhamos experiências e adquirimos conhecimento. Coloca o 

indivíduo no mundo histórico, cultural, fazendo com que este obtenha experiências capazes 

de inseri-lo em uma sociedade que não tem limites dentro da comunicação, sendo assim, a 

                                                           
9 A Profª Drª Gladis Perlin é uma figura lendária e reconhecida como uma das maiores especialistas 

brasileiras na temática da surdez. Primeira Doutora Surda do país. 

10 Quando nos referirmos a língua do surdo como primeira língua usaremos (L1), neste caso LIBRAS e (L2) 

como  segunda língua, ou seja, Língua Portuguesa. (TAVEIRA, et al,  2012, 1) 
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ausência da linguagem traz sérias consequências no processo de desenvolvimento 

emocional, social e intelectual. 

Até o início dos anos 60, havia uma falsa crença “de que a linguagem falada é a 

única forma de linguagem” (CAPOVILLA & RAPHAEL, 2002, p. 1480), com essa 

afirmação fica claro o motivo de ocorrer muitos preconceitos envolvendo o Surdo.  

No passado entendiam que o Surdo era um ser incapaz de assumir seus próprios 

atos e não tinha a capacidade de ser educável. No século IV a.C., Aristóteles supunha que 

todos os processos envolvidos na aprendizagem ocorressem através da audição e que, em 

consequência, os Surdos seriam menos educáveis que os cegos. (CAPOVILLA & 

RAPHAEL, 2002, p. 1480). 

No período da Idade Média, imaginava-se que nem ser salvo o surdo poderia ser, 

porque este estaria impedido de acordo com uma carta que o Apóstolo Paulo escreve aos 

romanos que dizia que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, confirmado assim o que 

antes já se imaginava. (p. 1480). 

Ainda nos séculos XVIII e XIX, filósofos que trabalhavam com a linguagem ainda 

defendiam que o Surdo era um ser incapaz de aprendizado e que não era capaz de 

desenvolver algum tipo de pensamento.  No século XVIII, havia duas formas de ensino de 

Surdos: uma se baseava no sistema de algo artificial de sinais e o método alemão que seria 

o desenvolvimento da oralização. Com a inserção dos dois métodos no processo da 

educação com surdos, os professores Surdos foram expulsos e a Língua de Sinais banida, 

como consequência, e a Comunidade Surda foi banida das instituições de ensino por 

entenderem que os Surdos eram um perigo para o desenvolvimento da língua oral. 

(CAPOVILLA & RAPHAEL, 2002, p. 1480-1481). 

Nessa cultura, o ser diferente era arriscado, e os Surdos passaram a esconder-se e 

a isolar-se. Em consequência de sua falta de participação e representação 

política, seus interesses e cultura foram desconsiderados e sua imagem social foi 

sendo progressivamente prejudicada. Os Surdos passaram a ser vistos 

unicamente como deficientes, e não como um povo de cultura própria. 

(CAPOVILLA & RAPHAEL, 2002, p. 1481).  

 

O isolamento foi algo que trouxe consequências ao povo surdo e sua cultura. 

Segundo 11Capovilla & Raphael (2002), o desenvolvimento da cultura foi comprometida, 

levando a crença de que realmente o Surdo era um ser incapaz de aprendizado. 

                                                           
Tem graduação em Psicologia, mestrado em Psicologia pela Universidade de Brasília (1984), doutorado PhD 

Experimental Psychology pela Temple University of Philadelphia (1989), e livre docência em 

Neuropsicologia pela Universidade de São Paulo (2000). É professor titular (MS-6) do Instituto de Psicologia 

da Universidade de São Paulo. Atua na área de Avaliação de Desenvolvimento e Distúrbios de Cognição e 

Linguagem com Intervenção Preventiva e Remediativa, principalmente nos seguintes temas: avaliação de 
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 O método então apresentado denominado de oralismo, trouxe comprometimentos 

desastrosos a essa comunidade. 

Como resultado, foi observado um rebaixamento significativo no desempenho 

cognitivo dos Surdos. Infelizmente, no entanto, em vez de ser percebido como 

consequência do método, tal rebaixamento passou a ser usado como prova de 

imprescindibilidade da linguagem oral para o desenvolvimento cognitivo dos 

Surdos. (CAPOVILLA & RAPHAEL, 2002, p.1481). 

 

Despertar Cultural, que ocorreu nos anos 60 onde houve um renascimento da 

aceitação da Língua de Sinais depois de anos de proibição. 

1.1. História da Educação de Surdos no Brasil 

 

Segundo Strobel (2009, p. 24), o início de relatos da Educação de Surdos no Brasil, 

ocorreu quando D. Pedro II em 1855 fez um convite ao professor francês Ernest Huet 

(surdo), para que este viesse ao Brasil desenvolver trabalho junto ao povo surdo. Ernest 

elaborou um documento que pudesse trabalhar com Surdos usando o alfabeto manual e a 

língua de sinais da França. Não havendo um local que pudesse ser utilizado como escola, o 

professor fez a solicitação de um prédio ao Imperador, e em 1857, através da Lei 939. 

Sendo assim D. Pedro II fundou o Imperial Instituto de Surdos-mudos, tendo o professor 

Huet como diretor, o ensino era uma mistura da língua de sinais francesa com a Língua de 

Sinais já existentes no Brasil. Atualmente este Instituto é chamado de INES (Instituto 

Nacional de Educação de Surdos) no Rio de Janeiro. Em 1861, o professor Huet deixa o 

Rio de Janeiro e segue para o México para lecionar aos surdos, mas antes de ir apresenta o 

resultado do seu trabalho a D. Pedro II causando boa impressão.  

O aluno surdo Flaustino José da Gama em 1875, publica o “Iconografia dos 

Signaes dos Surdos-mudos”, o primeiro dicionário de língua de sinais, sendo considerado o 

documento mais importante sobre a Língua Brasileira de Sinais. (p. 26). 

Em 1880, no Congresso de Milão fica determinada a extinção do uso da língua de 

sinais, tendo grande influência no mundo inteiro inclusive no Brasil, sendo adotado o 

método da oralização.  

O método oralista objetivava levar o Surdo a falar e a desenvolver competência 

linguística oral, o que lhe permitiria desenvolver-se emocional, social e 

cognitivamente do modo mais normal possível, integrando-se como um membro 

produtivo ao mundo dos ouvintes. (CAPOVILLA & RAPHAEL, 2002, p. 1481). 

 

                                                                                                                                                                                
competências de leitura e escrita, diagnóstico e prevenção de dislexia, métodos de alfabetização, 

dicionarização da língua de sinais brasileira, avaliação de desenvolvimento escolar de surdos, avaliação do 

desenvolvimento e distúrbios de competências lingüísticas de fala e escrita e sinais. 
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Perlim e Strobel (2008, p. 8) afirmam que mesmo com a proibição da língua de 

sinais na Educação de Surdos no Brasil, que sofreu influência pelo Congresso de Milão em 

1880, onde foi proibida por mais de 100 anos, a LIBRAS esteve sempre viva na mente dos 

povos surdos.  

O oralismo segundo Novaes (2010) é fazer com que o surdo se aproxime o máximo 

do modelo dos ouvintes, através da aprendizagem da língua, trazendo assim a integração 

social e a comunicação global. (p. 47).  

Já em 1975, é introduzido no Brasil a Comunicação Total, que segundo Capovilla 

& Raphael (2002) esse método  

[...] advoga o uso de um ou mais desses sistemas, juntamente com a língua 

falada, com o objetivo básico de abrir canais de comunicação adicionais. É uma 

filosofia que se opõe ao Oralismo escrito do que propriamente um método. 

(CAPOVILA & RAPHAEL, p. 1483).   

 

Foi criado no Rio de Janeiro, a Federação Nacional de Integração dos deficientes 

Auditivos (FENEIDA), em 1977. ( STROBEL, 2009, p. 28). 

  O bilinguismo chega ao Brasil em 1980, mas de fato só em 1990. Entre 1981 e 1982 

começam as pesquisas sobre a Língua de Sinais no Brasil. É criada a Comissão de Luta 

Pelos Direitos dos Surdos em 1983. Em 1991 a LIBRAS é oficialmente reconhecida pelo 

Governo de Minas Gerais (Lei nº 10.397 de 10/01/91). Em 2002 a LIBRAS é reconhecida 

como língua oficial das comunidades Surdas, e é promulgada a lei 10.436, mas só em 2005 

o decreto 5626 regulamenta a lei 10.436. Em 2010 inicia-se o Curso Superior de Letras-

Libras Bacharelado e Licenciatura presencial UFSC, em 01 de setembro do mesmo ano foi 

regulamentado o exercício da profissão de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de 

Sinais, promulgada a lei 12.319. (ANDERSON, 2010, p.1) 

Com a aprovação e regulamentação de várias legislações, tanto em nível estadual 

como nacional, demonstrou-se o início da quebra de vários tabus, crenças e 

mitos que circundavam o uso da Língua de Sinais pela Comunidade Surda e 

pelos ouvintes envolvidos, sejam os profissionais da interpretação/tradução, os 

missionários, amigos e os familiares.  (NOVAES, 2010, p. 55e 56). 

 

Antônio de Campos Abreu, é um militante no que diz respeito ao direito dos surdos 

no Brasil. Como representante da Federação de Surdos no Conselho Nacional da Pessoa 

com Deficiência.  

Preservar a cultura da comunidade surda é necessário e importante. Usar a 

Língua Brasileira de Sinais é cidadania para toda a comunidade surda. Respeitar 

a forma de comunicação do surdo é um dever da sociedade e de todos. Os surdos 

sonham com um mundo pelas mãos que falam. Foi Antônio quem cedeu os 

textos de sua autoria para serem publicados em conjunto com a legislação em 

vigor sobre a Libras. (AZEREDO, 2006, p. 5).  
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  Segundo Eduardo Azeredo Senador da República, é de suma importância que em 

todos os lugares no Brasil, haja interesse entre os poderes públicos e a sociedade civil, 

parcerias com associações. que possam proporcionar ao Surdo conviver em uma sociedade 

sem segregação, sem isolamentos, mas em uma sociedade onde todos tenham 

possibilidades de construir um futuro juntos.  

Espera-se que cada município deste País, em ampla articulação entre os governos 

municipal, estadual e federal, entre os Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário, entre o Poder Público, sociedade civil e principalmente em ampla 

parceria com as associações de surdos tornem a Libras uma língua presente na 

vida social, política e econômica brasileira, favorecendo a construção da 

sociedade inclusiva. Que todos leiam e se apropriem destas leis. Cumpra-se a lei. 

Eduardo Azeredo, Senador da República. (AZEREDO, 2006, p. 6). 

 

A partir do momento em que houver uma conscientização daqueles que estão no 

poder, e daqueles que trabalham no processo educacional, haverá mudanças significativas 

na vida do Surdo e da Comunidade Surda. 

A Língua Brasileira de Sinais  LIBRAS, graças à luta sistemática e persistente 

das pessoas com deficiência auditiva, foi reconhecida pela Nação brasileira como 

a Língua Oficial da Pessoa Surda, com a publicação da Lei nº 10.436, de 24-4-

2002 e a Lei nº 10.098, de 19-12-2002. A conquista deste direito traz impactos 

significativos na vida social e política da Nação brasileira. O provimento das 

condições básicas e fundamentais de acesso à Libras se faz indispensável. 

Requer o seu ensino, a formação de instrutores e intérpretes, a presença de 

intérpretes nos locais públicos e a sua inserção nas políticas de saúde, educação, 

trabalho, esporte e lazer, turismo e finalmente o uso da Libras pelos meios de 

comunicação e nas relações cotidianas entre pessoas surdas e não-surdas. 

(AZEREDO, 2006, p. 5) 

 

Nas últimas décadas têm sido desenvolvidas novas práticas na área da Educação de 

Surdos visando “... desnudar os efeitos devastadores do fracasso escolar massivo, produto 

da hegemonia de uma ideologia clínica dominante na educação de Surdos”. (12Skliar, 2013, 

pg.07) 

Importante destacar que as mudanças ocorridas nos últimos anos geraram um olhar 

diferenciado na área educacional. A Educação Bilíngüe, por exemplo, tem sido uma das 

ferramentas utilizadas nesse processo, pode-se afirmar que  

 Educação bilíngue envolve pelo menos, duas línguas no contexto educacional. 

As diferentes formas de proporcionar uma educação bilíngue a uma criança em 

uma escola dependem de decisões político-pedagógicas. Ao opterse em oferecer 

uma educação bilíngue, a escola está assumindo uma política linguística em que 

                                                           
12 Carlos Bernardo Skliar concluiu o doutorado em Ciências da Recuperação Humana - Universidad Del 

Museo Social Argentino em 1988. Atualmente é Pesquisador Principal - Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales - Argentina. Publicou 37 artigos em periódicos especializados e 7 trabalhos em anais de 

eventos. Possui 21 capítulos de livros e 8 livros publicados. Participou de 5 eventos no exterior e 15 no 

Brasil. Orientou 9 dissertações de mestrado e orientou 8 teses de doutorado nas áreas de Educação e Letras. 

Recebeu 4 prêmios e/ou homenagens. Atua na área de Educação, com ênfase em Filosofia da Educação. Em 

suas atividades profissionais interagiu com 17 colaboradores em co-autorias de trabalhos científicos. 
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duas línguas passarão a co-existir no espaço escolar, além disso, também será 

definido qual será a primeira língua e qual será a segunda língua, bem como as 

funções que cada língua irá representar no ambiente escolar. (QUADROS & 

SCHIMIEDT, 2009, p. 18). 
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2. INCLUSÃO ESCOLAR PARA PESSOAS COM SURDEZ 

 

Antes de surgirem estas discussões sobre a educação, os sujeitos surdos eram 

rejeitados pela sociedade e posteriormente eram isolados nos asilos para que 

pudessem ser protegidos, pois não se acreditava que pudessem ter uma educação 

em função da sua ‘anormalidade’, ou seja, aquela conduta marcada pela 

intolerância obscura na visão negativa sobre os surdos viam-nos como 

‘anormais’ ou ‘doente’. (PERLIN & STROBEL, 2008, p. 5). 

 

Para falarmos sobre Inclusão escolar para pessoas com surdez, precisamos discorrer 

caminhos que nos levem a compreender questões ligadas a esse processo. Caminhos esses 

que estão sendo trilhados por anos por pesquisadores ligados a educação e a educação  

inclusiva como Skliar (2013), Mantoan (2004), Capovilla e Raphael (2002), Quadros 

(2009), Strobel (2009), Perlin (2003), Cavalcante (2011), Damázio (2007),  entre outros. 

Segundo Damázio (2007, p. 19), existe uma tendência na educação escolar para 

Surdos, que concentram na inserção do aluno Surdo na escola regular em classes especiais 

ou em escolas especiais para Surdos. Neste contexto realizando uma revisão na literatura 

verificamos que existem três tendências que envolvem a educação de Surdos.  São elas: 

Oralismo, Comunicação Total e o Bilinguismo.  

Vejamos quais os objetivos de cada uma dessas tendências, segundo. 

 

1) Oralismo - Tanto as escolas regulares como as especiais que optam pelo uso do  

oralismo como método de ensino no processo educacional de Surdos, utilizam a língua oral 

da comunidade de ouvintes a fim de capacita-los a uma leitura labial ou a própria língua 

desta comunidade como uma única forma de comunicação, tanto na escola como fora dela. 

Segundo Damázio, op. Cit. Sá, (1999), “o oralismo, não conseguiu atingir resultados 

satisfatórios, porque ocasiona déficits cognitivos, provocam dificuldades nos 

relacionamentos familiares, não aceita o uso da língua de sinais, discrimina a cultura surda 

e nega a diferença entre surdos e ouvintes”. 

Em resultado da concentração exclusiva da educação na oralização, o nível 

educacional do Surdo caiu muito abaixo daquele dos ouvintes. Isso só começou a 

mudar em 1980 no mundo todo, inclusive na própria terra do método oralista, de 

onde partia boa parte das resistências ao avanço da Língua de Sinais na 

educação. (CAPOVILLA & RAPHAEL, 2002, p. 1481). 

 

O oralismo nesse período era visto como única forma de comunicação, porque só 

através deste método que o indivíduo poderia ter avanços no seu desenvolvimento 

educacional e social. 



21 
 

É preciso reconhecer que o papel central da linguagem para o desenvolvimento 

humano nunca foi negado por qualquer método, quer oralista ou de sinal. De 

fato, a ênfase no ensino intensivo da língua oral por parte dos oralistas era 

consequência direta de sua consciência da devida importância da linguagem e da 

competência linguística. O método oralista objetivava levar o Surdo a falar e a 

desenvolver competência linguística oral, o que lhe permitiria desenvolver-se 

emocional, social e cognitivamente do modo mais normal possível, integrando-se 

como um membro produtivo ao mundo dos ouvintes. (CAPOVILLA & 

RAPHAEL, 2002, p. 1481) 

 

2) Comunicação total - Na Comunicação Total, o próprio nome já exprime sua  

característica. É o método que utiliza toda e qualquer forma de comunicação que possa 

potencializar a interação do Surdo em todas as áreas que este está inserido, levando em 

consideração a cognição, a linguística e a afetividade destes. Esse método é questionável 

quando esses alunos se deparam com desafios no seu dia a dia, como por exemplo, não é 

satisfatório o resultado de textos escritos e orais dos alunos surdos que se utilizam deste 

método de ensino, a interação social também é comprometida, portanto, existe uma 

segregação dentro desse processo educacional. O fato é que tanto o oralismo como a 

comunicação total, nega a língua de sinais como língua natural do surdo, fazendo com que 

este quando inserido em um desses dois métodos, acabam tendo perdas consideráveis em 

todas as áreas da sua vida. (DAMÁIO 2007, p. 19) 

“A Comunicação Total advoga o uso de um ou mais desses sistemas, juntamente 

com a língua falada, com o objetivo básico de abrir canais de comunicação adicionais.” 

(CAPOVILLA & RAPHAEL, 2002, p. 1483) 

[...] Comunicação Total, que propunha fazer o uso de todo e qualquer meio de 

comunicação (quer palavras ou símbolos, quer sinais naturais ou artificiais) para 

permitir o desenvolvimento da linguagem da criança surda. Sob a proteção dessa 

nova filosofia educacional, nessa época começaram a surgir diversos sistemas de 

sinais cujo objetivo central era aumentar a visibilidade da língua falada, para 

além  

da mera leitura labial. (p. 1438)  

 

3) Bilínguismo 

A educação bilíngue envolve, pelo menos, duas línguas no contexto educacional. 

As diferentes formas de proporcionar uma educação bilíngue a uma criança em 

uma escola dependem de decisões político-pedagógicas. Ao optar-se em oferecer 

uma educação bilíngue, a escola esta assumindo uma política linguística em que 

duas línguas passarão a coexistir no espaço escolar, além disso, também será 

definido qual será a primeira língua e qual será a segunda língua, bem como as 

funções que cada língua irá representar no ambiente escolar. (13QUADROS, 

2006, p.19). 

                                                           
13 Possui graduação em Pedagogia pela Universidade de Caxias do Sul (1992), mestrado (1995) e doutorado 

(1999) em Linguística e Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com estágio na 

University of Connecticut (1997-1998). Pós-doutorado na University of Connecticut e Gallaudet University 

(2009-2010). Atualmente é professor associado da Universidade Federal de Santa Catarina; pesquisadora 1D 

do CNPq; líder do Grupo de Pesquisa do CNPQ, Corpus de Libras; participa no Grupo de Pesquisa do CNPQ 

de Literatura em Línguas de Sinais; é membro editorial dos seguintes periódicos: Espaço (INES) (0103-
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No bilinguismo, o Surdo é capacitado para utilizar como forma de comunicação a 

sua língua natural (L1), e a língua da comunidade de ouvintes (L2). Esse método no Brasil 

é muito recente, a falta de literatura sobre o assunto e a dificuldade de encontrar 

professores bilíngues, faz com que ambientes que desenvolvam esse método estejam 

escassos. 

As propostas educacionais desta natureza começam a estruturar-se a partir do 

decreto 5.626/05 que regulamentou a lei de Libras. Esse Decreto prevê a 

organização de turmas bilíngues, constituídas por alunos surdos e ouvintes onde 

as duas línguas, Libras e a Língua Portuguesa são utilizadas no mesmo espaço 

educacional. Também define que para os alunos com surdez a primeira língua é a 

Libras e a segunda é a Língua Portuguesa na modalidade escrita, além de 

orientar para a formação inicial e continuada de professores e formação de 

intérpretes para a tradução e interpretação da Libras e da Língua Portuguesa. 

Contrariando o modelo de integração escolar, que concede o aluno com surdez, a 

partir dos padrões dos ouvintes, desconsiderando a necessidade de serem feitas 

mudanças estruturais e pedagógicas nas escolas para romper com as barreiras 

que se interpõe entre esse aluno e o ensino, as propostas de atendimento a alunos 

com surdez, em escolas comuns devem respeitar as especificidades e a forma de 

aprender de cada um, não impondo condições à inclusão desses alunos no 

processo de ensino e aprendizagem.  Também, a escola especial é segregadora, 

pois os alunos isolam-se cada vez mais, ao serem excluídos do convívio natural 

dos ouvintes. (DAMÁZIO, 2007, p. 20) 

 

 “A Educação Especial, como modalidade da educação escolar, organiza-se de 

modo a considerar uma aproximação sucessiva dos pressupostos e da prática pedagógica 

social da educação inclusiva...”. (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2001, 

p.03). 

Destacaremos o que é a escola inclusiva, o que é inclusão educacional, sua 

importância e o atendimento especializado. Não acredito que alcançaremos respostas 

suficientes para todas as questões que serão aqui abordadas dentro desse processo, visto 

que ainda anda em passos lentos segundo Skliar (2003). O fato é que houve grandes 

mudanças dentro do processo educacional na escola inclusiva, mais também é fato que 

ainda existe muita coisa a ser realizada.  

“Para acessarmos aquilo que é novo, precisamos estar dispostos a quebrar 

paradigmas, refazer caminhos, propor ideias, aprimorar conhecimento, mudar a 

concepção de visão do mundo. Só assim seremos capazes de aprender e 

compreender o mundo e a nós mesmos”. (MANTOAN, 2015, p. 20,21). 

 

 

                                                                                                                                                                                
7668), Journal of Deaf Studies and Deaf Education (1465-7325) e Sign Language & Linguistics (1387-9316). 

Tem experiência na área de Lingüística, com ênfase em Psicolinguística e Linguística Aplicada, atuando 

principalmente nos seguintes temas: língua de sinais brasileira, aquisição da língua de sinais, bilinguismo 

bimodal, línguas de herança, educação de surdos e tradução e interpretação de língua de sinais. 
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2.1. Escola Inclusiva 

 

Segundo 14Cavalcante (2011, p.1), movimentos sociais contra a discriminação nos 

meados do século XX, fez surgir a luta em defesa de uma sociedade inclusiva, que 

proporcionasse a pessoa com deficiência o exercício da cidadania. Esses movimentos 

ganharam força no âmbito mundial. Durante muitos anos foram fortalecidos métodos de 

segregação de estudantes, que eram retirados de sala de aula (regular) para que pudessem 

ser conduzidos a ambientes especiais dentro da escola gerando muitas vezes, a exclusão.  

Buscando mudanças que pudessem transformar o cenário da educação não só no 

Brasil mais no mundo, a Declaração Mundial de Educação para Todos ( Jomtien, 1990) 

pontua questões que corroboram para que  de fato a educação seja direito de todos. Segue 

abaixo alguns dos compromissos firmados nesta Conferência. 

 
Essas novas forças, combinadas com a experiência acumulada de reformas, 

inovações, pesquisas, e com o notável progresso em educação registrado em 

muitos países, fazem com que a meta de educação básica para todos – pela 

primeira vez na história- seja uma meta viável.  

Em consequência, nós, os participantes da Conferência Mundial sobre a 

Educação para Todos, reunidos em Jomtien, Tailândia, de 5 a 9 de março de 

1990: 

Relembrando que a Educação é um direito fundamental de todos, mulheres e 

homens de todas as idades, no mundo inteiro; 

Entendendo que a educação pode contribuir para conquistar um mundo mais 

seguro, mais sadio, mais próspero e ambientalmente mais puro, que, ao mesmo 

tempo, favoreça o progresso social, econômico e cultural, a tolerância e a 

cooperação internacional; 

Sabendo que a Educação, embora não seja condição suficiente, é de importância 

fundamental para o progresso pessoal e social; 

Reconhecendo que o conhecimento tradicional e o patrimônio cultural têm 

utilidade e valor próprios, assim como a capacidade de definir e promover o 

desenvolvimento; 

Admitindo que, em termos gerais, a educação que hoje é ministrada apresenta 

graves deficiências, que se faz necessária torna-la mais relevante e melhorar sua 

qualidade, e que ela deve estar universalmente disponível. 

(DECLARAÇÃO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO PARA TODOS, 1990, p. 

2, 3). 

 

Essa conferência foi o ponto de partida para que o Brasil optasse pela construção de 

um sistema educacional inclusivo, onde foi observado o alto índice de crianças, 

                                                           
14Mestra e doutoranda em Educação e Inclusão pela Unicamp (Campinas/SP) e bacharel em Comunicação 

Social pela Faculdade Cásper Líbero (São Paulo/SP). Sócia-diretora da So Ham (consultoria especializada 

em educação inclusiva), coordenadora do Fórum Nacional de Educação Inclusiva (região Sudeste) e 

fundadora do Portal Inclusão Já! Consultoria em Educação Especial (Educação Inclusiva), Portal Inclusão 

Já!, So Ham Comunicação para Educação Ministério da Educação, Secretaria Municipal da Pessoa com 

Deficiência e Mobilidade Reduzida de São Paulo, Mais Diferenças - Educação e Inclusão Social 

Universidade Estadual de Campinas 
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adolescentes e jovens sem escolarização. O objetivo era fazer com que estes tivessem 

acesso à escola e permanecessem nela com um ensino de qualidade, compreendendo que 

mudanças na política da educação precisariam ser feitas para se obter resultados 

satisfatórios. 

As políticas educacionais deverão levar em conta as diferenças individuais e as 

diversas situações. Deve ser levada em consideração, por exemplo, a importância 

da língua de sinais como meio de comunicação para os Surdos, e ser assegurado 

a todos os Surdos acesso  ao ensino da língua de sinais do seu próprio país. Face 

as necessidades específicas de comunicação de Surdos e de Surdos-cegos, seria 

mais conveniente que a educação que lhes fosse ministrada em escolas especiais 

ou em classes ou unidades especiais nas escolas comuns. (CONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 17/08/2001, p.05). 

  

O objetivo da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva destaca que: 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

tem como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino 

para promover respostas às necessidades educacionais especiais, garantindo: 

Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação 

superior; 

1. Atendimento educacional especializado; 

2. Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino; 

3. Formação de professores para o atendimento educacional especializado e 

os demais profissionais da educação para a inclusão escolar; 

4. Participação da família e da comunidade; 

5. Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, 

nos transportes na comunicação e informação; 

6. Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. (MEC, 

2008, p. 16)  

 

Os surdos têm lutado para serem “ouvidos”, defendendo as escolas específicas para 

sua Comunidade surda, acreditando que através de um ensino especializado poderão ser 

atendidos de forma eficaz, pois só assim suas necessidades linguísticas e culturais os 

integrarão de forma igualitária com os ouvintes. Quanto à prática do bilinguismo nas 

escolas é vivenciada de maneiras diferentes. Existem as escolas específicas e as chamadas 

regulares. Na primeira, os professores são especializados em ensinar LIBRAS e são 

exclusivas para exclusivas para alunos Surdos. Na segunda chamada de regular, surdos e 

ouvintes ocupam o mesmo espaço, existem salas exclusivas para o atendimento 

especializado com surdos (sala de recursos), dentro do mesmo ambiente escolar, com a 

presença de intérpretes, monitores, instrutores que os auxiliam na sua rotina escolar. 

(NOVAES, 2010, p. 52-53)  
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Para ter um modelo cultural realmente venturoso, os povos surdos aspiram pela 

valorização de língua de sinais como a primeira língua e tendo suas opiniões 

respeitadas, pois os sujeitos ouvintes continuam sempre decidindo por sujeitos 

surdos, disputando em relação de poder acima dos lideres surdos em diversas 

áreas, onde eles são importantes participar e acima de tudo querem a ‘dignidade’ 

de Ser Surdo!(PERLIN & STROBEL, 2008, p. 18)  

 

 

2.2.O que é inclusão 

 

Inclusão segundo o minidicionário Soares Amora quer dizer: ação ou efeito de 

incluir (p. 380). 

Inclusão Escolar pode-se dizer então que é, a ação ou ato de incluir todo e qualquer 

aluno no processo educacional. Não é um movimento que se destaca somente no Brasil, 

mais em todo o mundo. Defender o direito a educação de forma igualitária sem qualquer 

tipo de descriminação, é a função da escola inclusiva, que por sua vez, precisa oferecer a 

possibilidade a todos os alunos o direito de estarem juntos com o objetivo de aprender e se 

desenvolver no processo educacional. O fato é que existe empasses dentro da escola hoje 

que precisam ser superados, como por exemplo, a lógica da exclusão. (MEC, 2008, p. 9) 

Macedo (2007, p. 2) destaca que a lógica da exclusão é a logica das classes, onde 

separamos os iguais, os que se desenvolvem na mesma proporção, os que apresentam 

características semelhantes, ou seja, aqueles que possuem algo em comum que são capazes 

de serem substituídos uns pelos outros. Em nossa vida diária acabamos por classificar 

pessoas, coisas, situações, que respondem a algum critério já estabelecido. Ele menciona a 

metáfora da “caixa”, onde existem aqueles que estão dentro, que são iguais (normais) e 

aqueles que estão fora da “caixa”, os diferentes, os excluídos, ou seja, aqueles que não se 

adequaram ao critério estabelecido.  

Dizer que a exclusão se apoia na lógica da classe não significa que classificar 

seja algo errado. Classificar é necessário e, por isso, bom. Todos necessitamos 

classificar: a classificação é uma fonte de conhecimento. Pela classificação, 

pode-se separar, por exemplo, as frutas maduras das que ainda estão verdes, 

pode-se formar agrupamentos segundo certo critério. Sem a classificação, é 

difícil aprender ou conhecer. O problema então não reside em agrupar as coisas 

por classe, o problema reside no uso político, nas visões educacionais 

decorrentes de um raciocínio de classe, que cria preconceitos, separa, aliena. 

(15MACEDO, 2007, p. 3). 

                                                           
15 É graduado (1966) em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de São José do Rio Preto, 

mestre (1970), doutor (1973) e livre docente (1983) em Psicologia pela Universidade de São Paulo. É 

membro da Academia Paulista de Psicologia e docente aposentado (a partir de agosto de 2011) do Instituto 

de Psicologia da Universidade de São Paulo onde exercia o cargo de professor titular. É professor e 

orientador no Programa de Pós- graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, neste 

instituto, tendo orientado 70 teses de doutorado e dissertações de mestrado. Sua linha de pesquisa é sobre o 
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 Falar sobre inclusão é falar sobre exclusão. Não tem como entendermos a inclusão 

se não descobrirmos de fato aquilo que muitas vezes está tão perto, mas não a percebemos, 

ou, “fingimos que não vemos” a exclusão. Segundo Gentili 

Em nossas sociedades fragmentadas, os excluídos devem se acostumar à 

exclusão. Os não excluídos também. Assim, a exclusão desaparece no silêncio 

dos que à sofrem e no dos ignoram... Ou a temem. [...] o medo não nos faz “ver” 

a exclusão. O medo nos leva a temê-la. E o temor é sempre, de uma forma ou de 

outra, aliado do esquecimento, do silêncio. (GENTILI, 2003, p 30-31) 

 

Mas como evitar a exclusão,  se a todo o momento nos deparamos com ela? Seja na 

escola, na rua, na família, na igreja, nas redes sociais, em qualquer lugar em qualquer 

momento o indivíduo pode ser excluído, pode se sentir excluído e também pode excluir. 

Mas quando falamos no âmbito Educacional esperamos por mudanças. Mudanças que 

façam a diferença na vida daqueles que ainda estão sendo formados dentro de um sistema 

que muitas vezes exclui. Por que não incluir? Hoje a inclusão está muito mais perto da 

realidade que há anos atrás. “... expulsar a exclusão de nossas escolas e até de fora delas, e 

que os desafio são necessários a fim de que possamos avançar, progredir, em nossos 

empreendimentos”. (MONTOAN, 2015, p. 33).  

Existem leis de diretrizes e bases, que norteiam e amparam alunos que apresentam 

algum tipo de dificuldade no aprendizado, tendo como objetivo obter resultados 

satisfatórios não há um grupo de alunos dentro da escola, mas a todos, independente de 

suas dificuldades ou limitações nesse processo, sem nenhum tipo de discriminação. 

Gostaria de destacar o fragmento abaixo para fundamentar o que esta sendo pontuado.   

Que todas as crianças, sempre que possível, possam aprender juntas, 

independente de suas dificuldades e diferenças... as crianças com necessidades 

educacionais especiais deve receber todo apoio adicional necessário para garantir 

uma educação eficaz. A escolarização de crianças em escolas especiais- ou 

classes especiais na escola regular- deveria ser uma exceção, só recomendável 

naqueles casos, pouco frequentes, nos quais se demostre que a educação nas 

classes comuns não pode satisfazer às necessidades educativas ou sociais da 

criança, ou quando necessário para o bem estiver da criança. (MEC, 2001, p. 

15,16). 

 

Como a escola pode amenizar os danos em um aluno que tem algum tipo de 

dificuldade no aprendizado, separando-o dos demais, mostrando a ele e aos outros que é 

especial, provocando com isso a exclusão. Afinal, é fundamental que medidas educacionais 

provoquem mudanças nesse sistema que muitas vezes ainda exclui, segundo Mantoan 

(2015) 

                                                                                                                                                                                
valor dos jogos na Psicologia e Educação como recurso de observação e promoção de processos de 

aprendizagem e desenvolvimento, na visão de Piaget. Atualmente, é integrante do Instituto de Pesquisa do 

Hospital Infantil Sabará - Pensi.  
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A inclusão implica uma mudança de perspectiva educacional, pois não atinge 

apenas alunos com deficiência e os que apresentam dificuldades de aprender, 

mas todos os demais, para que obtenham sucesso na corrente educativa geral. 

[...] As escolas inclusivas atendem a todos os alunos sem discriminar, sem 

trabalhar à parte com alguns deles, sem estabelecer regras específicas para 

planejar, ensinar e avaliar alguns por meio de currículos adaptados, atividades 

diferenciadas, avaliação simplificada em seus objetivos. ...Pode-se, pois, 

imaginar o impacto da inclusão nos sistemas de ensino! (MONTOAN, 2015, 

p.28) 

 

Segundo a autora, o método utilizado pela escola já tem se mostrado ultrapassado, 

causando com isso, um esgotamento e uma insatisfação nos resultados obtidos. 

 A velocidade de informações rompem fronteiras em todas as áreas da vida do ser 

humano, e no processo educacional, não é diferente. Com isso se estabelecem novos 

caminhos que proporcionam a compreensão entre o indivíduo e o mundo.  

Gostaria de destacar o que seria a exclusão no âmbito escolar, porque não temos 

como falar de inclusão sem ao menos entendermos o que é exclusão. 

“A exclusão escolar manifesta-se das mais diversas e perversas maneiras, e quase 

sempre o que está em jogo é a ignorância do aluno diante dos padrões de cientificidade do 

saber escolar”. (Ibid. p. 22). 

Os sistemas escolares relutam muito em mudar de direção porque também estão 

organizados em um pensamento que recorta a realidade, que permite dividir os 

alunos em normais e com deficiência, as modalidades de ensino em regular e 

especial, os professores em especialistas nesse e naquele assunto. A lógica dessa 

organização é marcada por uma visão determinista, mecanicista, formalista, 

reducionista, própria do pensamento científico moderno, que ignora o subjetivo, 

o afetivo, o criador – sem os quais é difícil romper com o velho modelo escolar e 

produzir a reviravolta que a inclusão impõe. (MANTOAN, 2004, p.22- 23). 

 

Para que haja uma transformação no método de ensino no processo de inclusão, é 

necessária uma mudança de paradigmas que possam unificar e não dividir, realmente 

incluir e não excluir. Durante anos os métodos tradicionais engessaram a escola regular, 

trazendo muitas vezes com isso o preconceito na vida daqueles que são vistos como 

diferentes. (MANTOAN, 2015). 

Nos dias atuais essa mesma escola sente a necessidade de mudança mais encontra 

dificuldades para fazê-lo. “A reforma do ensino deve levar a reforma do pensamento, e a 

reforma do pensamento a reforma do ensino”. (Morin, 2001, p.20). 

“Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 

organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades 

educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação 

de qualidade para todos. (MEC/SEESP, 2001).” 
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Mudar o pensamento não é fácil, precisa dispor de um desejo muito grande de 

romper com aquilo que até então entendia ser a solução e que hoje se tornou obsoleto e 

ultrapassado. Entender que algo precisa ser feito não é muito difícil, mas encarar os 

desafios que geram a mudança, isso sim é um impasse para aqueles que querem fazer a 

diferença. 

No paradigma da inclusão, ao afirmar que todos se beneficiam quando as escolas 

promovem respostas às diferenças individuais de estudantes, são impulsionados 

os projetos de mudanças nas políticas públicas. A partir dos diversos 

movimentos que buscam repensar o espaço escolar e da identificação das 

diferentes formas de exclusão, geracional, territorial, étnico racial, de gênero, 

dentre outras, a proposta de inclusão escolar começa a ser gestada. 

(CAVALCANTE, 2011, p. 01). 

 

“Na perspectiva da inclusão, o sistema de ensino é provocado, desestabilizado, pois 

o objetivo é não excluir ninguém, melhorando a qualidade do ensino das escolas e 

atingindo todos os alunos que fracassam nas salas de aula”. (MANTOAN, 2004, p. 28).  

Existem dois termos distintos que são utilizados no processo educacional, 

integração e inclusão, que segundo 16Mantoan, apesar de serem termos semelhantes, dentro 

desse processo são divergentes. 

O objetivo da integração é inserir um aluno, ou um grupo de alunos, que foi 

anteriormente excluído. O mote da inclusão, ao contrário, é o de não deixar 

ninguém no exterior do ensino regular, desde o começo da vida escolar. As 

escolas inclusivas propõe um modo de organização do sistema educacional que 

considera as necessidades de todos os alunos, estruturando em função dessas 

necessidades. (MANTOAN, 2004, p. 28). 

 

Se conseguirmos identificar e diferenciar, a integração da inclusão, já será um 

começo para transformar as escolas regulares em escolas inclusivas, proporcionando não 

somente há um grupo de alunos, mas a todos os alunos o acesso às salas de aulas em todos 

os níveis no processo educacional. (Ibid. 29). 

Compete à escola, acolher toda diversidade que envolve o processo de aprendizado.  

Segundo Novaes (2010), no que tange o direito a educação, destaca que: 

A escola ideal que acolhe toda a diversidade é uma escola desenvolvida, em 

nossos dias, por uma política educacional que procura a prática do aprendizado 

em contato com as diferenças e os arraigados conceitos, como socialização e 

trocas de experiências. Tudo isto ocorre em um contexto escolar, entre livros, 

matérias, teorias e agora línguas totalmente diferentes em suas modalidades, que 

                                                           
16 Pedagoga, mestre e doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de 

Campinas, Professor colaborador da Universidade Estadual de Campinas. Dedica-se, nas áreas de pesquisa, 

docência e extensão, ao direito incondicional de todos os alunos à educação escolar de nível básico e superior 

de ensino.Oficial da Ordem Nacional do Mérito Educacional no Grau de Cavaleiro - Reconhecimento a 

contribuição à Educação no Brasil  
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são forçadas a conviverem pacificamente, em detrimento, muitas vezes, de sua 

valorização interacionista, contextualizada por fatores linguísticos, sociais e  

históricos. (17NOVAES, 2010, p. 63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Mestre em Gestão Integrada do Território (Universidade Vale do Rio Doce). Tem especializações em 

Docência para o Ensino Superior; Educação e Inclusão - Linha de Formação: Libras; Gênero e Diversidade 

na Escola; Direito Público e em Gestão Pública. Possui MBA em Administração Pública e Gestão de 

Cidades. Bacharel em Direito e Licenciando em Filosofia (Universidade Federal de Lavras). Atualmente é 

Professor Universitário na Universidade Vale do Rio Doce e na Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce. É 

trabalhador do SUAS - Sistema Único de Assistência Social, como Diretor Regional na SEDESE (Secretaria 

de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social de Minas Gerais) em Governador Valadares - Regional 

Vale do Rio Doce. Foi Gerente da Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência de 

Governador Valadares no período de 2009-2015. Autor do livro "SURDOS: Educação, Direito e Cidadania" 

(WAK Editora/2010). Trabalha com as seguintes temáticas: Educação Social; Juventudes e Sistemas 

Socioeducativos; Educação Especial e Inclusiva: ênfase em Língua Brasileira de Sinais; Direitos Humanos e 

Educação; Gênero e Diversidade na Escola; Direito e Políticas Públicas; Políticas de Assistência Social; 

Ciências Humanas.  
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3.  FUNCIONALIDADE DA ESCOLA BILINGUE DE LIBRAS 

CIEP O. A. 

 

As Diretrizes ampliam o caráter da educação especial para realizar o atendimento 

educacional especializado complementar ou suplementar à escolarização, porém, 

ao admitir a possibilidade de substituir o ensino regular, não potencializam a 

adoção de uma política de educação inclusiva na rede pública de ensino, prevista 

no seu artigo 2ºO Plano Nacional de Educação – PNE, Lei nº 10.172/2001, 

destaca que “o grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a 

construção de uma escola inclusiva que garanta o atendimento à diversidade 

humana”. Ao estabelecer objetivos e metas para que os sistemas de ensino 

favoreçam o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, 

aponta um déficit referente à oferta de matrículas para alunos com deficiência 

nas classes comuns do ensino regular, à formação docente, à acessibilidade física 

e ao atendimento educacional especializado. (MEC/SEESP, 2007, p.3) 

 

Neste capítulo destacaremos o trabalho desenvolvido pela Prefeitura do Rio de 

Janeiro, para alunos com deficiência auditiva, denominado Escolas- Piloto de Educação 

Bilíngue, que proporciona ao aluno Surdo um atendimento especializado sobre esse 

assunto, Fernandes (2013) menciona que 

Para garantir um bom atendimento educacional especializado para os alunos com 

deficiência auditiva, a Prefeitura do Rio, criou em 2012, o projeto Escolas-Piloto 

de Educação Bilíngue. Desenvolvido pelo Instituto Municipal Helena Antipoff  

(IHA), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Educação, o programa 

funciona em 21 escolas da rede municipal. Atualmente, fazem parte do projeto 

767 alunos que apresentam algum nível de surdez, 35 deles totalmente Surdos. 

(FERNANDES, 2013, p. 1) 

  

Segundo Fernandes (2013), para que o trabalho com alunos surdos produza 

resultados satisfatórios, precisa existir uma equipe atuante em sala de aula composta por 

instrutores surdos e intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras), que através desta 

língua possa proporcionar ao aluno surdo, a facilidade de comunicação e a definição de sua 

identidade. A Libras foi “oficializada em 2002 como a língua mãe de cerca de 5,7 milhões 

de brasileiros que, segundo o censo de 2000, apresentam algum nível de surdez. Em 2013, 

quando o programa completa um ano, mais duas escolas da rede devem se tornar bilíngues, 

com o uso de Libras. ( idem).  Segundo a diretora Kátia Nunes do Instituto (IHA), que é 

referência na capacitação de profissionais das Escolas-Piloto, afirma que: “ 

“A Escola Bilíngue vem ao encontro da política de educação para surdos vigente na 

rede municipal de ensino, que tem o objetivo de favorecer a aprendizagem dos alunos com 

surdez, garantindo o acesso de todos ao currículo regular”. (FERNANDES, 2013. p. 1) 

O objetivo do projeto acima citado esta centralizado em 

Proporcionar um ganho na aquisição do conhecimento por parte dos alunos 

surdos. O contato com os intérpretes e instrutores tem oferecido um 

aprofundamento no desempenho linguístico. O retorno das escolas que fazem 

parte do programa demonstra que os alunos com deficiência auditiva têm 
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apresentado ganhos em relação à aprendizagem e à autoestima – explica a 

diretora, acrescentando que o contato com profissionais surdos amplia os 

horizontes dos alunos e seus familiares. (FERNANDES, 2013, p. 1). 

   

O bilinguismo é a abordagem utilizada nas unidades educacionais, que capacita o 

aluno com surdez a possibilidade de obter duas línguas, tanto na escola como fora dela que 

é a língua de sinais (L1), e a língua da comunidade ouvinte (L2). Essa abordagem é a que 

melhor se adequa na vida do aluno surdo, porque respeita a sua própria língua natural 

criando assim um ambiente favorável para o aprendizado na escola. O trabalho é 

desenvolvido da seguinte forma: 

[...] 127 intérpretes e 120 instrutores de Libras da rede municipal de ensino 

acontece em dois momentos distintos: com o instrutor, que auxilia o aluno na 

sala de recurso, onde se reforça o conteúdo dado em classe, a partir do uso de 

métodos mais visuais que possibilitam uma melhoria no processo de 

aprendizagem; e com o intérprete, elo de comunicação entre o estudante com 

deficiência auditiva, o professor e o restante da turma de sala de aula. 

(FERNANDES, 2013, p. 2) 

 

 

3.1. Atendimento Educacional Especializado 

 

As Diretrizes ampliam o caráter da educação especial para realizar o atendimento 

educacional especializado complementar ou suplementar à escolarização, porém, 

ao admitir a possibilidade de substituir o ensino regular, não potencializam a 

adoção de uma política de educação inclusiva na rede pública de ensino, prevista 

no seu artigo 2º.O Plano Nacional de Educação – PNE, Lei nº 10.172/2001, 

destaca que “o grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a 

construção de uma escola inclusiva que garanta o atendimento à diversidade 

humana”. Ao estabelecer objetivos e metas para que os sistemas de ensino 

favoreçam o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, 

aponta um déficit referente à oferta de matrículas para alunos com deficiência 

nas classes comuns do ensino regular, à formação docente, à acessibilidade física 

e ao atendimento educacional especializado. (MEC/SEESP, 2007, p.3) 

 

Para entendermos melhor a proposta de Educação Bilíngue para pessoas com 

surdez no Município do Rio de Janeiro, estaremos destacando alguns pontos inerentes a 

esse projeto segundo a Secretaria Municipal de Educação, TAVEIRA (2012) et al. 

 

1) O objetivo – É de suma importância a construção de uma Equipe de 

Educação Bilíngue em cada uma das Escolas-Piloto de Educação Bilíngue 

(LIBRAS/Língua Portuguesa) em escolas com maior número de alunos com surdez. 

 

2)  Quem faz parte da equipe de Educação Bilíngue – Fazem parte do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) da Sala de Recurso, uma equipe composta 
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pelo Instrutor Surdo, pelo Intérprete Educacional de LIBRAS, por Professores de Classe 

Especial e Comum, são  profissionais que estão sendo capacitados a trabalhar com o aluno 

surdo e são apoiados pelo Coordenador Pedagógico e pela Direção Escolar. 

 

3) Sala de Recursos e Oficinas bilíngues – Essa equipe é referência nas 

Unidades Escolares multiplicando as técnicas utilizadas com o surdo, com práticas 

pedagógicas e orientação. Essa sala precisa atender todos os dias o aluno com surdez 

dando todo suporte pedagógico enfatizando, 

LIBRAS como primeira língua (L1) e o letramento em Língua Portuguesa, ou 

seja, escrita do português como segunda (L2) e, de forma complementar e 

permeando o processo de escolarização, deve haver oferecimento de oficinas e/ 

ou dinâmicas direcionadas a Cultura Surda (vivencia da LIBRAS, teatro e 

cotidiano na experiência dos surdos, história e poesia surda). (TAVEIRA et al, 

2012, p. 1)  

 

4) Instrutor Surdo e Intérprete Educacional em LIBRAS – Esses dois 

profissionais de LIBRAS cumprem o papel do modelo linguístico, e o profissional surdo 

adulto se torna referência para o aluno surdo, pois a cultura e a língua são nativas. 

Precisam ter ética para trabalhar com a criança, jovem ou adulto surdo, são esses 

profissionais que observam se os alunos precisam de algum tipo de mediação em sala de 

aula, ou na comunicação dentro ou fora de sala, nas atividades pedagógicas, lembrando que 

é imprescindível que esses profissionais de LIBRAS proporcionem ao aluno surdo a 

tradução/ interpretação português-LIBRAS dos fatos que ocorrem no contexto que este 

aluno esta inserido. 

 

5) Atuação da Equipe de Educação Bilíngue. 

 O Instrutor Surdo e o Professor de AEE são os responsáveis pelo 

planejamento voltado ao aluno e, além disso, os dois profissionais assumem o 

compromisso com o processo de ensino- aprendizagem e  o mesmo não se 

destina somente ao ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

 O AEE que é fluente em LIBRAS (ou que está em processo de aquisição) 

é responsável pelo planejamento voltado ao aluno surdo no que se refere a 

organização de estratégias, adequações pedagógicas e elaboração de materiais. O 

compromisso deste profissional vai além da transmissão de conteúdos por meio 

da LIBRAS, pois a sala de recursos funciona em caráter complementar e/ou 

suplementar a sala de aula. 

 O AEE para o aluno surdo tem como uma das funções o de ensino da 

Língua Portuguesa. O AEE que está em processo de aquisição da LIBRAS, ou 

seja, que não domina a Língua de Sinais, não se isenta de organizar, produzir e 

dinamizar o estudo da Língua Portuguesa construindo estratégias de acesso ao 

currículo. O Instrutor de LIBRAS é que lhe dará suporte e facilitará estratégias 

por meio da LIBRAS. 
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 O Instrutor Surdo e o Intérprete de LIBRAS devem se ater as tarefas e 

atividades relacionadas a prática pedagógica e como quaisquer funcionários não 

devem se ausentar da escola. 

 O Interprete Educacional de LIBRAS não somente realiza a mera 

tradução do conteúdo. O Intérprete Educacional de LIBRAS precisa realizar a 

mediação da comunicação, o que envolve: a negociação das informações, dos 

conteúdos e algumas sugestões de adequações nas práticas pedagógicas em sala 

de aula. (TAVEIRA et al, 2012, p.2) 

 

6) Atuação do Instrutor Surdo – O profissional Surdo que também pode ser 

denominado de Instrutor e trabalha juntamente com o professor de AEE, desenvolvendo as 

seguintes funções:  

 Colaborar com AEE na contextualização significativa de temas e 

conteúdos, por meio da LIBRAS.  

 Auxiliar o AEE no estudo dos termos científicos próprios das áreas 

específicas, em LIBRAS, inclusive, na necessidade de criação de novos sinais 

respeitando a consulta a grupos surdos na área de conhecimento específico, 

lideranças surdas, surdos adultos mais experientes e mais velhos como também 

intérpretes mais experientes e que vivenciem a comunidade surda. 

  Contribuir na criação de recursos visuais e linguísticos dentro de 

metodologias apropriadas ao ensino do surdo. 

 Alavancar a divulgação e o ensino da LIBRAS na escola, num modelo de 

iniciativa bilíngue, conforme orientado pelo Laboratório de LIBRAS-IHA/ Área 

de Estudos Específica de Surdez-IHA. 

 Auxiliar na transformação da ideia de “pouca fluência na LIBRAS” por 

parte dos alunos surdos (mito do surdo não saber LIBRAS), desenvolvendo a 

LIBRAS dos alunos Surdos das escolas municipais enfatizando a vivência 

trazida por eles. 

 Auxiliar o AEE na orientação aos pais sobre o aprendizado e o uso da 

LIBRAS respeitadas as decisões da família (e do próprio aluno surdo), de outros 

incentivos, como do apoio ao surdo por meio de intervenções terapêuticas ou 

clínicas. Explicitar que o uso da LIBRAS não impede ou atrapalha o aluno surdo 

na aquisição de outras línguas. (p. 3-4) 

 

7) Atuação do Intérprete Educacional – esses profissionais exercem as 

seguintes atribuições: 

 Auxiliar o aluno surdo na construção de conceitos possibilitando a 

ampliação das competências linguísticas e acadêmicas no dia-a-dia da sala de 

aula por meio do uso da LIBRAS ou de recursos linguísticos, em conjunto com o 

professor. 

 Incentivar/Colaborar na criação de glossários em Língua Portuguesa, com 

o uso de imagens, e solicitar/utilizar dicionários de LIBRAS na sala de aula e 

consultas a internet para pesquisa de assuntos e temas das disciplinas. 

 Auxiliar o professor regente na aplicação de avaliação da aprendizagem, 

em provas e testes, por meio da LIBRAS. Testes e provas são oferecidos em 

Língua Portuguesa escrita necessitando do acesso as temáticas e aos enunciados 

(e de apoio ao vocabulário escrito) também em LIBRAS. 

 Apoiar o AEE/Professor de Classe Comum na organização dos termos em 

LIBRAS, em seus vários contextos solicitando apoio de profissional surdo para 

criação ou contextualização de sinais específicos e/ou novos. 

 Auxiliar o AEE/Coordenador Pedagógico na orientação aos pais sobre o 

aprendizado e o uso da LIBRAS respeitadas as decisões da família (e do próprio 

aluno surdo), de outros incentivos, como do apoio ao surdo por meio de 

intervenções terapêuticas ou clínicas.(p. 4-5) 
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8) Papel do Professor de sala de Recursos. 

 Divulgar a LIBRAS dentro dos espaços escolares por meio de atividades 

e oficinas em colaboração com os profissionais surdos e/ou intérpretes de 

LIBRAS, num modelo de iniciativa bilíngue, conforme orientado pelo 

Laboratório de LIBRAS IHA. 

 Discutir com as escolas as dúvidas sobre a surdez e a Educação Bilíngue. 

 Trabalhar a Língua Portuguesa escrita a partir de práticas pedagógicas 

apropriadas ao ensino da pessoa surda. A LIBRAS, como  1ª língua, precisa estar 

presente no acesso aos textos escritos em Língua Portuguesa, auxiliando na 

compreensão e na aquisição da 2ª língua. Explicitar aos pais e a comunidade 

escolar de que o uso da LIBRAS não impede ou atrapalha o aluno surdo na 

aquisição de  outras línguas.  

   Incentivar/Colaborar na criação de glossários [em repositórios, murais, 

cadernos e pastas de consulta, mídias] em Língua Portuguesa, com o uso de 

imagens, sempre imerso num contexto de significação dentro das temáticas 

abordadas na escola e solicitar/utilizar dicionário de LIBRAS [disponível na 

internet, impresso], materiais visuais concebidos para favorecer o aluno surdo, na 

sala de aula [por meio da DVD em LIBRAS, filmagem do Instrutor e do 

Intérprete Educacional de LIBRAS]. (p. 6) 

 

3.2. Escola Bilíngue de LIBRAS O. A. 

 

No decorrer de toda pesquisa sobre inclusão, diante de literaturas sobre o assunto e 

vivências, havia uma inquietação da minha parte: Será que é possível um dia haver de fato 

a inclusão para surdos, onde esses não fossem discriminados por serem diferentes, podendo 

ocupar os mesmos espaços escolares junto com os ouvintes?  

 A fim de compreendermos questões como essas, realizamos uma entrevista semi-

estruturada com perguntas abertas com a professora da sala de Recursos do CIEP Bilíngue 

de LIBRAS O. A., onde contamos também com a observação de campo, que foi agendada 

previamente. Está situada em Parque Anchieta, no Município do Rio de Janeiro.  

Para preservar a identidade da professora utilizaremos um codinome quando nos 

referirmos a ela, Rosa.  

 O contato inicial foi realizado via e-mail, e a orientadora da presente pesquisa 

passou o e-mail para a professora Rosa, sendo que após dois dias houve o primeiro contato 

pessoal com a resposta positiva, marcando assim nossa visita de observação em campo. 

 Ao chegar à escola, a professora Rosa recebeu-me com muita atenção 

apresentando-me a Sala de Recursos, onde estavam presentes alguns alunos inclusos e o 

instrutor surdo. Conversamos sobre a forma que o trabalho com surdos é desenvolvido na 

escola, os desafios, as conquistas e o histórico da escola bilíngue.  Tive a oportunidade de 

assistir uma aula da intérprete de LIBRAS em uma das turmas do primeiro seguimento. Foi 

uma experiência incrível, onde pude observar que em uma sala de alunos em que sua 
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maioria era ouvintes, todos participavam sem exceção da aula de LIBRAS. Sem perceber a 

minha presença a priori, eles tiravam suas dúvidas, explicavam uns aos outros. Com uma 

didática bem dinâmica a intérprete desenvolveu o conteúdo programático para aquele dia. 

Logo após, fui apresentada a turma, onde foi feita uma demonstração em LIBRAS do que 

havia sido trabalhado naquele dia. Foi um grande aprendizado para mim como 

pesquisadora do assunto e como aluna de LIBRAS. 

 Essa escola possui um diferencial onde a LIBRAS não foi incluída na grade 

curricular de forma oficial, mas a escola “oficializou” essa disciplina para todas as turmas 

e docentes. Gostaria de considerar questões que foram significativas para essa pesquisa de 

campo. 

 Chamou-me a atenção o interesse e a participação de todos os alunos na sala 

(maioria ouvintes) nessa aula de LIBRAS. 

 Todos os alunos faziam isso de uma forma natural, alegres e bem dispostos 

(não tinham percebido a minha presença). 

 Os alunos trocavam informações entre si para tirarem as dúvidas que eram 

levantadas. 

 A disponibilidade e a paciência da Intérprete enquanto exercia sua função 

em sala. 

 É uma escola bem estruturada, demonstrou estar bem organizada  e 

preparada para a acessibilidade ( de pequeno porte, médio porte e grande porte) para os 

alunos surdos. 

 A sala de recursos é bem estruturada, com materiais didáticos para serem 

utilizados em todas as disciplinas. 

 

Entre os materiais que estavam na sala de recursos, algo me chamou muito atenção, 

havia em uma parede a foto com todos os docentes daquela escola e com seus respectivos 

sinais em LIBRAS, ou seja, cada professor daquela instituição tem seu próprio sinal e fica 

visível aos alunos. 

A professora Rosa mencionou que tanto os docentes como os 700 alunos 

matriculados utilizam LIBRAS, e relatou algo que acredito ser enriquecedor para essa 

pesquisa. 

 No ano de 2015, uma das alunas surdas matriculadas na escola chamou a atenção 

de Rosa quando a mãe da aluna mencionou que um dia estava na rua com a filha (surda) e 
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um grupo de meninas uniformizadas conversavam normalmente, e quando se deparam com 

a sua filha e perceberam que era surda e começaram a conversar com ela em LIBRAS, mas 

as alunas eram ouvintes, e isso chamou a atenção da mãe, que procurou a escola no ano 

seguinte para matricular a filha na Escola O. A., “quando perguntei como elas sabiam 

LIBRAS, me informaram que todos os alunos na escola falavam e que era normal para 

elas conversarem em LIBRAS”. 

Realmente esse relato me chamou muito a atenção. E então porque não dizer? 

Inclusão, sim é possível. Nesse momento existem alunos que não são discriminados ou 

excluídos por serem diferentes, mas infelizmente essa não é uma realidade vivida em todas 

as escolas. 

Gostaria de ressaltar que a escola trabalha com diversos tipos de deficiência 

(autistas, deficientes visuais, deficientes físicos, surdos, entre outros). Percebemos um 

trabalho de conscientização, de cidadania entre eles, demostrando valores de solidariedade 

e ajuda ao próximo, de forma espontânea. 

 Para exemplificar o que foi dito, gostaria de destacar algo que vivenciei. Um aluno 

autista da sala de recursos estava na hora do seu lanche e ele havia esquecido onde o havia 

colocado, porque na realidade ele já havia ingerido o lanche, mas não lembrava. Uma 

aluna que estava passando pelo corredor, viu a inquietude dele e se propôs a ajuda-lo sem 

que ninguém falasse nada. Pediu autorização a professora Rosa, pegou-lhe pela mão e se 

dispôs a ajuda-lo a procurar junto com outra colega o lanche deste aluno que vou chama-lo 

de codinome Rafael. 

Diante do que foi observado na escola, os elementos previstos segundo Haddad 

(2005) na “Lei nº 10.436, de abril de 2002, e no art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000” e no documento do IHA, segundo Costin (2006), estão presentes e 

funcionam verdadeiramente no CIEP O. A.  

Na escola há intérprete de LIBRAS, instrutor, professor da sala de recurso e muito 

material didático produzido pela própria escola com materiais de baixo custo. 

Segundo a professora, desde quando foi montada a sala de recursos a 6 anos atrás 

(2010), já havia surdos na escola, surdos incluídos nas salas regulares, e pelo fato da escola 

ser horário integral, passou a ser muito procurada.  

O polo do IHA antes de ser implementado no CIEP O. A. era na Escola Municipal 

A. L., que fica algumas ruas antes desta escola, contudo, quando acabaram os surdos 

naquele polo, o polo foi direcionado ao CIEP O. A. e em 2015 foi oficializada como 

Escola Bilíngue pelo IHA (Instituto Helena Antipoff). 
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Já havia um trabalho sendo feito nesta escola antes do polo ser inserido na mesma. 

Eram feitos Encontros Bilíngues, Comemoração do dia do Surdo durante todo o mês de 

setembro, encontro com os pais, entre outros eventos. 

A escola possui 24 turmas, e durante o mês de setembro que se comemora o dia do 

surdo no dia 26, as 24 turmas assistiram vídeos sobre surdez e debateram o assunto em 

sala. A escola oferece aula de LIBRAS aos pais, aos professores (uma vez por semana), 

como prevê o IHA, Taveira, et, al, (2012). “As oficinas de LIBRAS destinadas a 

professores, familiares e comunidade em geral, facilitam a parceria entre todos da Equipe 

de Educação Bilíngue”. (p. 3) 

Ao ser indagada sobre a visão que os alunos ouvintes têm em relação ao Surdo, 

Rosa afirma que “a escola é bilíngue, e pelo fato de ser bilíngue já faz todo esse trabalho, 

os alunos têm aulas de LIBRAS (inclusive a intérprete está agora na sala dando aula em 

uma das turmas), ou seja, a escola tem 700 alunos e todos aprendem LIBRAS, para eles  é 

algo normal, todo mundo passa e se cumprimenta,  conversam, brincam, e nas  próprias 

turmas que o surdo esta incluso  os  alunos ouvintes os ajudam em suas dificuldades,  

porque eles sabem interagir com os surdos, ainda tem o intérprete, o instrutor surdo, tem a 

sala de recursos ( todo material didático produzido para trabalhar os assuntos com os 

inclusos vão também para a sala de aula), provas, testes, quando não são compreendidos 

esses alunos vão até a sala de recurso para serem auxiliados pelos interpretes, instrutores 

e tem acesso a todo recurso necessário para faze-lo compreender”. 

Ainda destaca que, “Existe uma preocupação de não deixar o aluno excluído, ou 

seja, quando um aluno surdo chega à escola, a primeira coisa a ser feita é ensinar LIBRAS 

e português, por isso a escola é bilíngue, não é ensinado só o português ou só a LIBRAS, 

mas as duas línguas simultaneamente”. 

Quanto a questões que envolvem a família nesse processo de inclusão do surdo 

Rosa destaca que, “tem famílias que se envolvem, mais, também tem aquelas que se 

envolvem menos, tem pais que querem aprender LIBRAS, outros querem, mas não tem 

tempo, por consequência disto, a comunicação em casa fica difícil. Eu passei por uma 

experiência que a mãe me procurou para que eu falasse em LIBRAS com a filha para que 

esta a obedecesse, pois a filha não a entendia até em assuntos no cotidiano dela a mãe não 

conseguia se comunicar com a filha, então perguntei a ele o porquê dela ainda não ter 

feito o curso de LIBRAS para conversar com a própria filha. Sendo assim, tem famílias 

que abraçam o curso de LIBRAS, vem nas atividades que marcamos, nos encontros não só 

com surdos mais com todos os deficientes. Umas famílias se envolvem e outras não. O 
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desejo delas é que a criança avance e elas veem o avanço das crianças, mais infelizmente 

muitas famílias não caminham juntas”. Para corroborar o que foi dito o IHA afirma que: 

As reuniões de Responsáveis são espaços necessários ao acompanhamento dos 

pais em relação ao desenvolvimento de seus filhos surdos na escola como 

também, se constitui de momentos para explicitar o que seja a Educação 

Bilíngue em escolas-Piloto (LIBRAS, Língua Portuguesa) no Município do Rio 

de janeiro. (TAVEIRA, et al, 2012, p.  3) 

 

Os docentes também fazem aula de LIBRAS, e quando falamos sobre o assunto se 

compreendem a importância que tem na vida desses alunos, Rosa diz “eu acho que as duas 

coisas, eu comecei a estudar LIBRAS e trabalhava em um polo que atendia todo o tipo de 

deficiência e tinha surdos, eu trabalhava em uma cozinha experimental e tinham muitos 

surdos e eu precisava do interprete para passara s receitas e isso me incomodava muito, 

então fui estudar LIBRAS por conta da minha necessidade, estudava aos sábados, era 

muito cansativo. Temos curso de LIBRAS para os professores toda semana, uns vem 

outros não, ate porque é uma escola bilíngue e a qualquer momento esse professor pode 

receber um aluno surdo, tudo é questão de necessidade, tem aqueles que fazem porque 

gostam. Antes havia classe de surdos, hoje não existem mais, eles são inclusos, e se a sala 

de recursos oferece cursos, palestras para eles estarem fazendo, eles precisam abraçar”.  

Quando foi indagada se a inclusão é possível e se o CIEP O. A. é uma escola 

inclusiva em sua visão, ela afirma sem qualquer duvida “sim, eu creio, porque a 

inclusão funciona quando o aluno participa de tudo, tenho alunos com outras 

deficiências, e qualquer tipo de atividade na escola o aluno incluso esta lá. Por 

exemplo, essa semana é a semana de amostra literária, eles estão lá, tem festa, estão lá, 

o que a turma faz, eles estão juntos, e entendem tudo. Todo projeto pedagógico feito na 

escola eles estão envolvidos, juntos, todas as atividades estão juntos com todos os 

outros alunos”. (SIC). Mantoan (2015), afirma que: 

As condições de que dispomos, hoje, para transformar a escola autorizam-nos a 

propor uma escola única e para todos, em que a cooperação substituirá a 

competição, pois o que se pretende é que as diferenças se articulem e se 

componham e os talentos de cada um sobressaiam. (MANTOAN, 2015, p. 58). 

Rosa destaca que seu interesse pela educação de surdos surgiu a mais de 10 anos e 

relata “quando eu tinha uma classe de escola comum uma amiga minha me convidou para 

fazer parte de um polo com múltiplas linguagens que trabalha com crianças com várias 

deficiências, isso ocorreu a mais de 10 anos, então essa amiga me disse que precisava de 

alguém para trabalhar na cozinha experimental e com informática, como eu gostava 

aceitei. Havia várias classes, autistas, DI, surdos, e quando eu tinha contato com eles me 

incomodava o fato de não conseguir falar com eles se não tivesse um interprete perto E 
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sempre me chamou atenção quando eu via um grupo de surdos na rua e cada vez mais 

surgia o interesse de aprender LIBRAS. Quando a legislação mudou e acabou com as 

classes especiais eu fui trabalhar na sala de recursos. Só sim, fui descobrir o que era 

inclusão, qual a sua importância. Os alunos em sala sem entender os conteúdos, os 

professoras pedindo socorro sem saber o que fazer, enfim, fomos vencendo cada etapa, e a 

cada ano que passa é mais alunos incluídos, hoje temos 16”.  

Ainda afirma que “a sala de recursos da o suporte para esses alunos, eu visito as 

salas para saber se eles estão acompanhando bem, se precisa de algo, qualquer coisa, eles 

são enviados para a sala de recursos. E através do polo eu fui me especializando. 

Importante destacar que a Sala de recursos que tinha sido cedida para fazermos os 

trabalhos com os alunos inclusos era pequena para ter um resultado satisfatório, e a 

Direção da escola dispôs a própria sala da direção que era maior para desenvolvermos 

nosso trabalho”. 

 

Quando foi indagada sobre o Instituto Helena Antipoff, se existe da parte do 

Instituto apoio pedagógico quando solicitado ou capacitação de profissionais, Rosa diz  

“sim,  todas as vezes que o instituto é solicitado para realizar algo na escola ou pra dar 

algum tipo de suporte está sempre a disposição. Eu ligo, vou lá, todo mês tem curso de 

capacitação, qualquer dificuldade eu recorro a eles, por exemplo, hoje eu recebi uma 

aluna de altas habilidades, nunca trabalhei com uma, então eu entro em contato para 

saber como o trabalho vai ser desenvolvido, como será a entrevista com os pais, o IHA 

presta todo suporte necessário. Menciona que qualquer professor que trabalhe com 

classes especiais tem livre acesso ao IHA. Tem vários braços lá, o da surdez, o da baixa 

visão, o da cegueira, entre outros, e à medida que eu preciso ser auxiliada eu entro em 

contato e eles me oferecem todo o suporte. Se eu precisar que eles venham analisar um 

aluno para mim eles comparecem na escola, eles têm acesso por telefone, whatsApp, o que 

eu precisar tenho acesso direto. A última experiência que tivemos é essa aluna com altas 

habilidades, nunca havia trabalhado com uma deficiência dessas. Procurei o Instituto, a 

pessoa especializada que trabalha com essa deficiência para que eu pudesse obter o maior 

número de informações sobre o assunto, e também através de pesquisas. Quando 

chegaram os autistas foi a mesma coisa, eu nunca tinha trabalhado com ele e tive que 

correr atrás para entender do assunto, e assim  vamos nos adequando a medida que novos 

alunos chegam à escola. Você não é deus para saber de todas as deficiências, são 
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inúmeras e quando elas chegam precisamos pesquisar sobre cada uma delas, me 

comunico com outros colegas que desenvolvem o trabalho como o meu e vamos trocando 

experiência”. 

A professora menciona as dificuldades que os alunos surdos têm em aprender o 

português e como é importante o trabalho de LIBRAS junto com português.  “Mas eu 

trabalho com banco de palavras, e trabalhamos a memória, eles precisam ter uma boa 

memória, associando o sinal, a imagem e a palavras, contudo, só passamos para outra 

palavra quando eles já aprenderam aquela, e assim sucessivamente. Eles hoje produzem 

textos, claro que da forma da sua própria língua. Quando o aluno não tem uma boa 

memória isso dificulta muito no aprendizado, eu já tive alunos assim com pouca memória. 

Trabalhamos com banco de palavras, por exemplo: se são animais, trabalhamos nome, 

sinal, imagem. O trabalho é longo mais tem um retorno”. Para esclarecer o trabalho que 

precisa ser desenvolvido como (L2) para o aluno surdo, gostaria de destacar o que diz o 

IHA. 

As salas de Recursos devem atender o aluno surdo diariamente, em suporte ao 

pedagógico, tendo com ênfase a LIBRAS como primeira língua (L1) e o 

letramento em Língua Portuguesa, ou seja, escrita do português como segunda 

(L2) e, de forma complementar e permeando o processo de escolarização, deve 

haver oferecimento de oficinas e/ ou dinâmicas direcionadas a Cultura Surda 

(vivencia da LIBRAS, teatro e cotidiano na experiência dos surdos, história e 

poesia surda). (TAVEIRA et al,  2012, p. 1)  

 

Quando falamos sobre o processo de inclusão e sua importância Rosa menciona que 

“todos somos diferentes e que aprendemos uns com as diferenças dos outros,” e afirma, 

“eu tenho 4 grupos, altistas, surdos, DI, altas habilidades, imagina se colocássemos todos 

os surdos juntos, ou todos altistas, eles não teria contato com aqueles que de alguma 

forma podem ensinar algo a eles e vice-versa, as pessoas se tornam mais humanas 

convivendo com as diferenças, com a deficiência, você começa a olhar para o outro, 

começa querer aprender. As colegas da aluna surda aprendem LIBRAS só para conversar, 

brincar com ela, imagine se esta aluna surda estivesse separada isso não seria possível. 

Mas para que a escola seja inclusiva precisa haver o interprete, o instrutor, a sala de 

recursos, aula de LIBRAS. O que acontece ainda hoje é que a escola coloca o aluno surdo 

em sala sem nenhum tipo de suporte, sem interprete, sem instrutor, sem sala de recursos, e 

esse aluno fica perdido, isso é covardia com o aluno”. (SIC), (não nessa escola).  

 Há alguns anos atrás esses alunos eram completamente excluídos, não podiam 

frequentar uma sala regular. Nós fazemos o nosso trabalho, mas claro que precisamos de 

mais suporte. 
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Rosa afirma “é importante que todos os alunos aprenderem LIBRAS sim, não só os 

alunos, mais todos os professores. A (L1) do ouvinte é a língua portuguesa do surdo a (L1) 

é a LIBRAS. Não adianta ensinar o português se ele não souber LIBRAS. E eu tive 

dificuldades de entender como o surdo aprendia, e essa pergunta me incomodava e eu não 

tinha respostas, no início era só o que  importava como vou ensinar português ao surdo 

Até que aprendi a trabalhar com o banco de palavras. Explica que o trabalho com o banco 

de palavras é feito pelo professor, que  escolhe um tema a ser trabalhado, exemplo, cores. 

Ele ensina todas as cores em LIBRAS, ate que eles aprendam em LIBRAS o nome das 

cores, depois mostra a cor e palavra, ele precisa memorizar até aprender. Quando 

aprende aquela cor, segue para a próxima cor, e assim por diante. Isso é feito com 

objetos, animais, e depois que eles memorizam aquele banco de palavras começas a 

formar frases, esse banco de palavras proporciona ao surdo o aprendizado na língua 

portuguesa, que é a sua maior dificuldade”. 

A professora Rosa encerra sua fala dizendo que “ainda existe muita dificuldade por 

não ter profissionais capacitados para auxiliar junto a escola, no ano anterior tínhamos 5 

na equipe, esse ano só temos 2, diminui muito o rendimento e aumenta muito o trabalho. 

Essa é uma escola do Município do Rio  de Janeiro que tem todo o suporte da Educação 

Especial pelo IHA (Instituto Helena Antipoff). O projeto político pedagógico da CIEP O. 

A. é voltado para inclusão 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa deu inicio por conta de uma  inquietação vivida por mim quando eu 

ainda cursava o 7º período da graduação do curso de psicologia. Mãe de aluno com 

deficiência auditiva devido à anóxia neonatal, passamos por diversos impasses no processo 

escolar por longos períodos por não compreender o papel da  escola no processo de 

inclusão. Entendia que tinha que inclui-lo em turmas regulares e que pudessem 

proporcionar a ele um desenvolvimento satisfatório e igualitário. Mas nos deparamos com 

outra realidade. 

O fato é que há 20 anos, não existia essa gama de informações e profissionais 

(intérpretes, instrutores surdos, educadores capacitados a exercer a LIBRAS- língua 

brasileira de sinais) que trabalhassem com surdos e que estivessem à disposição de pais e 

alunos proporcionando algum tipo de suporte educacional, e exercendo a função de 

mediador entre o aluno e a escola, favorecendo o conhecimento a estes. De alguma forma 

orientar, acolher, agregar conhecimento há anos atrás era praticamente impossível ao aluno 

surdo. Escolas despreparadas, professores sem nenhum tipo de preparo que pudesse de 

alguma forma ajuda-los a ingressar o caminho do conhecimento. 

Depois de anos, e lutas constantes para incluir o meu filho em escolas e turmas 

regulares, comecei a buscar respostas e tentar entender questões sobre a inclusão do aluno 

surdo, um problema vivido não apenas por ele, mas por muitos. 

Discriminados dentro de uma sociedade de ouvintes, não entendendo nem sendo 

entendido, foram cada vez mais se anulando e se isolando.  Claro que a luta com ele já 

atravessa a mais de 15 anos. Hoje com 20 anos, cursando o Ensino Médio, vejo o quanto a 

lutas desses profissionais somaram na vida dele e de tantos outros que passam pelas 

mesmas dificuldades. 

Segundo Taveira (2012), o censo de 2000, segundo o IBGE somam 5,7 milhões 

de pessoas com algum tipo de eficiência auditiva. Então surge a seguinte pergunta. O que 

pode ser feito para incluir de forma igualitária essas pessoas que circulam todos os dias 

entre nós? 

A presente pesquisa revelou que ao longo dos anos essa realidade foi sendo 

modificada, graças aos profissionais que se colocaram a disposição, educadores, 
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professores, pesquisadores que acabaram mudando o cenário caótico vivido por muitos 

anos. 

Conferências, Congressos foram elaborados ao longo dos anos para que fossem 

encontradas soluções que pudessem de alguma forma incluí-los não só no âmbito escolar, 

mas também na sociedade. Movimentos mundiais que trouxeram resultados desastrosos e 

benéficos foram elaborados, a fim de encontrar respostas que pudessem de alguma forma 

inclui-los. Segundo Strobel (2009), podemos citar como algo desastroso para a 

comunidade surda o Congresso de Milão em setembro de 1880, (onde proibia o uso da 

língua de sinais e obrigava a usar a oralização como a única forma de comunicação), 

importante ressaltar que inclusive o INES aderiu a esse método, que excluiu professores 

surdos e isolou os próprios alunos. 

De uma forma benéfica podemos citar a Conferência em Jomtien na Tailândia em 

março de 1990 que trouxe a importância da Educação para Todos, (UNESCO, 1990, p.2), 

se observarmos os surdos viveram o método da oralização por mais de 100 anos, só no 

decreto Lei 5.626/05 que houve a regulamentação da lei da LIBRAS. E podemos citar 

também a Declaração de Salamanca que ocorreu em 1994 enfatizando a conscientização da 

educação inclusiva. 

A história da educação de surdos não é uma história difícil de ser analisada e 

compreendida, ela evolui continuamente apesar de vários impactos marcantes, no 

entanto, vivemos momentos históricos caracterizados por mudanças, turbulências 

e crises, mas também de surgimento de oportunidades. (PERLIN & STROBEL, 

2008, p. 5). 

 

 Sendo assim, essa pesquisa procurou pontuar algumas implicações que envolvem o 

desenvolvimento escolar do Surdo. É clara a falta de preparo daqueles que deveriam de 

alguma forma, contribuir satisfatoriamente para o bom desempenho desses alunos, 

fazendo-os ingressar no contexto escolar, agregando conhecimento e incluindo esses no 

mundo do conhecimento. 

 A escola por sua vez tenta de alguma forma trabalhar com esse público, mas acaba 

se deparando com questões que na maioria das vezes não estão preparadas para resolver, 

como por exemplo, desenvolver trabalhos em sala de aula quando não existe um intérprete 

na mesma, onde na realidade, muitos desses trabalhos deveriam ser feitos em sala de 

recursos. Mas o que seria uma sala de recursos, ou qual seria a função do intérprete em 

sala. 

Afinal, quem é o intérprete e qual a sua função dentro da escola?  
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A atuação do tradutor/intérprete escolar, na ótica da inclusão, envolve ações que 

vão além da interpretação de conteúdos em sala.  Ele medeia a comunicação 

entre professores e alunos, alunos e alunos, pais, funcionários e demais pessoas 

da comunidade em todo âmbito da escola e também em seminários, palestras, 

fóruns, debates, reuniões e demais eventos de caráter educacional. (DAMÁZIO, 

pg. 50). 

 

A sala de recursos é um ambiente preparado não só para o aluno surdo, mas para 

qualquer aluno que tenha algum tipo de dificuldade no aprendizado dentro da sala regular, 

neste espaço reservado a eles o aluno tem como visualizar de forma mais concreta e 

simples os conteúdos dados em sala que não conseguiram assimilar de alguma forma.  

As Salas de Recursos devem atender o aluno surdo diariamente, em suporte ao 

pedagógico, tendo como ênfase a LIBRAS como primeira língua (L1) e o 

letramento em língua portuguesa, ou seja, escrita do português como segunda 

língua (L2) e, de forma complementar e permeando o processo de escolarização, 

deve haver oferecimento de oficinas e/ou dinâmicas direcionadas a Cultura 

Surda (vivência da LIBRAS, teatro e cotidiano na experiência dos surdos, 

história e poesia surda). (TAVEIRA et al,, 2012, p. 1).   

 

Quanto ao histórico que foi feito no início da pesquisa, fica evidenciado que desde 

os primeiros séculos a discriminação e a exclusão faziam parte daqueles que eram surdos. 

Quando me deparei com esse tema que me atravessava de uma forma muito particular, por 

alguns momentos pensei em desistir. Só que não sou apenas mãe de surdo mais uma cidadã 

que entende que os direitos da educação precisam estar ao alcance de todos, pois o 

problema não é de um, mas de muitos, uma grande parte da população, que simplesmente 

não tem acesso ao processo educacional de forma igualitária por serem “diferentes”. 

Mas algo não me deixou abandonar esse tema tão evidenciado nos últimos anos. 

O fato de tentar encontrar respostas era o que me movia cada vez mais para essa pesquisa. 

Tentar encontrar respostas que pudessem de alguma forma alcançar, tentar ajudar a abrir 

novos caminhos para a comunidade surda de forma satisfatória. 

 No decorrer da pesquisa e das literaturas utilizadas, existia uma pergunta que não 

queria calar. Existe a possibilidade de incluir o Surdo numa escola regular com turmas 

regulares, sem estar em classes especiais?  

Gostaria de exemplificar uma situação vivida por mim ha alguns meses atrás na 

escola do meu filho. Uma escola do Governo do Estado, situada no Município de 

Queimados. O governo do estado alegando (crise financeira), suspendeu os honorários dos 

intérpretes que trabalhavam com alunos surdos na rede de ensino acima citada. Os 

intérpretes são profissionais capacitados que traduzem para os alunos surdos o conteúdo 
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administrado em sala de aula em LIBRAS e traduz para o professor as dúvidas trazidas por 

esses alunos, portanto, são como uma ponte, que liga o surdo ao professor e o professor ao 

surdo. Esses profissionais são contratados pelo governo do estado para exercerem essa 

função junto às escolas do ensino médio, portanto, a falta destes em sala de aula traz 

consequências devastadoras no aprendizado desses alunos. Alguns já estão no terceiro ano 

do Ensino Médio e vive hoje uma situação que não podem resolver. Com isso, o 

conhecimento, a autoestima vai se perdendo, fazendo com que estes alunos sintam-se cada 

vez mais excluídos, dentro do processo de inclusão.  Interessante ressaltar, que em 

conversa com um dos funcionários a cerca da ausência dos intérpretes em sala, fui 

informada que solicitaram uma reunião com os alunos surdos para informa-los que por um 

tempo indeterminado não haveria intérpretes que pudessem trabalhar os conteúdos 

administrados em sala, alegando a indisponibilidade desses profissionais na escola. Só que 

era um ouvinte, falando para um grupo de surdos, sem que houvesse alguém que pudesse 

interpretar essa fala em LIBRAS, para que a informação fosse transmitida com clareza a 

esses alunos, ou seja, continuaram sem a informação. Era nítida a frustração do funcionário 

que tentou passar sem sucesso a informação. Essa situação é uma em meio a tantas outras 

vividas por alunos surdos nas escolas inclusivas.  

Recordo-me da fala de um aluno surdo que mencionou que durante as aulas 

administrados com textos no data show, a única vontade que ele tinha era de dormir, 

porque não entendia o que estava sendo administrado, alegando que só as imagens sem 

legendas não eram suficientes para fazê-los entender.  

Esse é mais um caso em meio a tantos, que demonstra as consequências desastrosas 

da falta de preparo da escola. Ou seja, o que poderia ser feito para solucionar problemas 

como esses aqui relatados. A existência do intérprete é primordial como profissional 

capacitado para exercer a função de mediador entre o aluno surdo/professor, 

professor/aluno, pais/alunos, alunos surdos/alunos, enfim, sua presença é fundamental para 

o bom desempenho do aluno surdo na escola e fora dela. 

É o profissional que domina a Língua de Sinais e a língua falada do país e que é 

qualificado para desempenhar a função de intérprete. No Brasil, o intérprete deve 

dominar a Língua Brasileira de Sinais e a Língua Portuguesa. [...] Além do 

domínio das línguas envolvidas no processo de tradução e interpretação, o 

profissional precisa ter qualificação específica para atuar como tal. Isso significa 

ter domínio dos processos, dos modelos, das estratégias e técnicas de tradução e 

interpretação. O profissional intérprete também deve ter formação específica na 

área de sua atuação. (QUADROS, 2003, p. 87) 
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E cada vez que havia um aprofundamento no assunto através de pesquisas 

realizadas ficava nítido que a resposta era sim, que havia uma grande possibilidade de 

incluir o aluno surdo no âmbito escolar.  

Segundo Taveira, et al,  (2012), o IHA (Instituto Helena Antipoff), sendo o Centro 

de referência no Município do Rio de Janeiro para Educação Especial, elabora projetos e 

programas capazes de capacitar, dando treinamento e todo tipo de suporte as Escolas e 

educadores para cumprir o seu papel junto ao aluno incluso. Podemos pensar que não é só 

o aluno incluso que ganha mais toda a sociedade.  

Em visita a Escola Bilíngue CIEP O. A., na 6ª Coordenadoria da Educação, onde 

foi oficializada pelo IHA como bilíngue em 2014, pude observar e fazer a entrevista 

semiestruturada com a professora Rosa, que me fez compreender como é possível a 

inclusão, não apenas em projetos, mas em uma realidade vivida hoje por alunos em 

algumas escolas inclusivas. Mas porque só em algumas escolas inclusivas? Essa pesquisa 

não trará todas as respostas necessárias para concluirmos o assunto. Precisamos sair muitas 

vezes da inércia e ver que existe um mundo além daquele que está a nossa volta, e que 

podemos sim fazer a diferença na vida de outros, lembrando que somos seres humanos e 

precisamos ser humanos, lembrar também que somos diferentes uns dos outros. Mas 

porque o ser “diferente” daquele que possui algum tipo de diferença que me incomoda de 

alguma forma, não pode ter os mesmos direitos, os mesmos conhecimentos, os mesmos 

espaços na sociedade? É um caso a pensar.  

Que a cada dia, cada um possa se colocar a disposição, e tentar de alguma forma 

marcar seu lugar na história como educador, como cidadão, como pesquisador, como pai, 

ou simplesmente como aquele que se propõe a fazer um mundo melhor.  

E quanto àqueles alunos que nos referimos no início da pesquisa? Enfim, 

continuam a luta pelo seu lugar na história, na sociedade, na sua própria comunidade, 

entendendo que o caminho a ser percorrido por eles não será um caminho fácil, mas será o 

caminho que os levará ao seu principal objetivo. Viver em um mundo de igualdade, onde o 

“ser surdo” não pode ser maior do que o “ser humano”.  

O tema desta pesquisa é longo e requer novas pesquisas futuras que pretendo 

aprofundar com novas especializações, capacitações e formações nesta área. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Você está sendo convidado a participar, como voluntário, da pesquisa intitulada, Desafios 

Educacionais no Processo de Inclusão do Surdo na Escola Bilíngue, no CIEP O. A., Parque 

Anchieta, Rio de Janeiro, 6ª Coordenadoria da Educação. 

Sua participação não e obrigatória, e, a qualquer momento, você poderá desistir de participar e 

retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador 

ou com a instituição. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e endereço do pesquisador principal, 

podendo tirar dúvidas do projeto e de sua participação. 

 

TITULO DA PESQUISA: Desafios Educacionais no Processo de Inclusão do Surdo na Escola 

Bilíngue. 

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Jane Ribeiro Neto Fernandes Senra 

ENDEREÇO: Praça João Manoel, s/n, Parque Anchieta, Rio de Janeiro.  

 

OBJETIVOS: Investigar os desafios enfrentados pela escola e pelo aluno Surdo no processo de 

inclusão na Escola Bilíngue.  

 

JUSTIFICATIVA: Procurar compreender o processo de inclusão do aluno surdo, o despreparo da 

escola e de profissionais em receber esse público que tem crescido a cada dia. E pela inquietação 

vivida  por mim, por ser mãe de aluno com deficiência auditiva. 

 

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO: Estaremos à disposição do profissional Responsável por toda 

a parte de Educação Especial e da Sala de Recursos desta Escola.  Efetuarmos uma pesquisa 

semiestruturada no CIEP O. A. em Parque Anchieta, no período e horário anteriormente acordado 

com a profissional deste serviço. 

 

RISCOS E DESCONFORTOS: O método deste estudo está associado a observação de campo e 

pesquisa semiestruturada.  

 

BENEFÍCIOS: Os benefícios serão de ordem Educacional no processo de Inclusão na Escola 

Bilíngue, sobre o conhecimento das práticas  desenvolvidas na inclusão do aluno Surdo. 

 

CUSTO/REEMBOLSO PARA O PARTICIPANTE: Não haverá nenhum gasto com sua 

participação. Todo o processo será gratuito e você não receberá nenhuma cobrança com o que será 

realizado, nem mesmo receberá pagamento com sua participação. 

 

CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Os resultados da pesquisa serão publicados, porém as 

informações prestadas serão creditadas à instituição e não à pessoa que a representar, ou seja, os 

dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação, protegendo e assegurando a 

sua privacidade. 

Assinatura do Pesquisador Responsável:  

 

________________________________________________________________  

   

Jane Ribeiro Neto Fernandes Sena 
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Eu, _________________________________________________, declaro que li as informações 

contidas nesse documento, fui devidamente informado pela pesquisadora Jane Ribeiro Neto 

Fernandes Senra dos procedimentos que serão utilizados, riscos e desconfortos, benefícios, 

custo/desembolso dos participantes, confidencialidade da pesquisa, concordando ainda em participar 

da pesquisa. 

Foi-me garantido que posso retirar o consentimento a qualquer momento, sem qualquer penalidade. 

Declaro ainda que recebi uma cópia desse Termo de Consentimento. 

 

 

Poderei consultar o pesquisador responsável, com endereço na, Rua da Independência, nº 474, Santa 

Amélia, Eng Pedreira, Japeri, no e-mail janersenra@gmail.com, telefones: 992444505 ou 

985257517, sempre que entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto 

de pesquisa e minha participação no mesmo. 

Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam 

divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam mencionados. 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, _____ , ______________ de 20_____. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

(Sujeito da Pesquisa) 
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IMAGENS REALIZADAS NO CIEP O. A. 

 

 

FIGURA1. SALA DE RECURSOS COM A INTÉRPRETE DE LIBRAS 

(ESQUERDA) E A INSTRUTORA SURDA (DIREITA). 
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FIGURA 2. AULA DE LIBRAS EM TURMA REGULAR 
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FIGURA 3. ESTUTURAÇÃO DE IMAGENS QUE FACILITAM AS AULAS DOS 

ALUNOS INCLUSOS. 
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FIGURA 4. MATERIAIS DIDÁTICOS DA SALA DE RECURSOS 
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FIGURA 5. MATERIAIS UTILIZADOS NA FORMAÇÃO DE PALAVRAS 
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FIGURA 6. MATERIAL UTILIZADO PARA AULAS DE MATEMÁTICA 
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FIGURA 7. FOTO DO CORPO DOCENTE DA ESCOLA O. A. COM SEUS 

RESPECTIVOS SINAIS EM LIBRAS, VISÍVEL PARA TODOS OS ALUNOS. 
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FIGURA 8. FOTO DA PROFESSORA ROSA (ESQUERDA) AO LADO DA 

PESQUISADORA. 

 

 

 

 

 

 

 


