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RESUMO  

Esse artigo surgiu de observações e constatação, de que o aluno surdo se matricula na 

escola, mas tem poucas chances de aprendizagens, fazendo-se necessário investigar quais 

fatores contribuem para realidade observada. E a escolha se justifica pela relevância com 

que os teóricos discutem a temática e como suas teorias podem contribuir com a prática 

pedagógica do corpo docente visando à inclusão do aluno com surde. A aprendizagem só 

acontece à medida que a escola tem o aluno como centro de suas ações, acredita no seu 

potencial e valoriza a sua história de vida Os pais tem o direito de escolher, na medida do 

possível, o tipo de educação que almejam para seus filhos. E ainda propõe que a escola 

encoraje os pais a participarem em atividades educacionais no lar e na escola, onde eles 

podem observar técnicas efetivas e aprender como organizar atividades extracurriculares, 

bem como supervisionar e apoiar à aprendizagem de suas crianças. Os maiores desafios a 

serem superados pela escola para o atendimento educacional do aluno é a parceria dos 

pais e o apoio dos familiares, a acessibilidade dos alunos surdos na sala regular de ensino, 

mas também em que condições os professores trabalham para atender as necessidades 

educacionais dos alunos surdos, de quais recursos dispõem, bem como, a disponibilidade 

de uma equipe de apoio especializada para subsidiar a sua prática docente.  

 

Palavras-chave: Aluno surdo; ensino-aprendizagem; pais; professores  

 
ABSTRACT  

This article arose from observations and finding, that the deaf student enrolls in school, 

but has little chance of learning, making it necessary to investigate which factors 

contribute to observed reality. And the choice is justified by the importance that the 

theoretical discuss the theme and how their theories can contribute to the pedagogical 

practice of the teaching staff in order to include the student with surde. The learning only 

takes place as the school has the student as the center of their actions, believe in your 

potential and value your life story Parents have the right to choose, as far as possible, the 

type of education that aims for its children. And also suggests that the school encourages 

parents to participate in educational activities at home and at school, where they can 

observe effective techniques and learn how to organize extracurricular activities, and to 

supervise and support the learning of their children. The biggest challenges to be 

overcome by the school for the educational service of the student is the partnership of 

parents and the support of family, the accessibility of deaf students in the regular school 

room, but also the conditions under which teachers work to meet the educational needs of 

deaf students, what resources have, as well as the availability of a team of specialized 

support to support their teaching practice. 
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INTRODUÇÃO  

O interesse pela educação das pessoas surdas surgiu pela percepção da 

necessidade de aprofundar conhecimentos e construir novos saberes sobre a inclusão na 

rede regular. 

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

professores e profissionais ligados à educação, surgindo como um grande desafio para 

todos, pois, uma escola inclusiva deve oferecer, ao aluno surdo possibilidades reais de 

aprendizagem, caso contrário estará realizando uma inclusão precária. 

A partir da Declaração de Salamanca (1994), que em consonância com os 

princípios norteadores de justiça social, humanização, tolerância de forma a enriquecer a 

convivência de grupos sociais e a cooperação internacional proclamado pela Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos, (1990) o mundo voltou-se com mais veemência 

para as causas dos excluídos, entre eles os alunos com surdez (KONZEN, et al 2000). 

Pressupõe-se que os debates em nível de Brasil e de mundo que envolve questões de 

inclusão social e educacional requerem visibilidade sobre a própria condição dos 

marginalizados, não apenas das pessoas deficientes, mas também sobre elas.  

             A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

Inclusiva preconiza uma educação em que todos os alunos 

devem aprender em condições de igualdade, sem sofrer nem 

um tipo de preconceito e discriminação. E que as 

aprendizagens por eles desenvolvidas sejam significativas para 

sua formação pessoal enquanto seres dotados de 
potencialidades e habilidades (BRASIL, onlaine, 2007).  

Neste ponto surge a questão: será possível, fazer inclusão totalizadora nos 

sistemas de ensino de um país social e historicamente onde existem tantos segregados, 

como o Brasil?  Ao se tratar da universalização do ensino, há que se levarem em 

consideração os determinantes de um ensino de qualidade, nem sempre claros na lei; 

condições regionais, sociais, culturais e econômicas dos alunos, suas fragilidades e 

potencialidades, bem como as condições e fragilidades da instituição família e escola, 

devem ser considerados.   

O tema escolhido surgiu de observações e constatação, de que o aluno surdo se 

matricula na escola, mas tem poucas chances de aprendizagens, fazendo-se necessário 

investigar quais fatores contribuem para realidade observada. E a escolha se justifica pela 

relevância com que os teóricos discutem a temática e como suas teorias podem contribuir 

com a prática pedagógica do corpo docente visando à inclusão do aluno com surdez na 

escola.  

Diante dos fato surgem alguns questionamentos tais como: seria a linguagem do aluno 

um empecilho para sua comunicação e aprendizagem no contexto escolar? Qual a 

importância de ter os pais como parceiros do processo ensino-aprendizagem? Quais os 
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maiores desafios a serem superados pela escola para o atendimento educacional do aluno 

surdo? Essas foram algumas questões instigantes que impulsionaram a realização dessa 

investigação dentro do propósito de uma educação de qualidade.  

A presente pesquisa tem como objetivo investigar não apenas o acesso e 

acessibilidade dos alunos surdos na sala regular de ensino, mas também em que 

condições os professores trabalham para atender as necessidades educacionais dos alunos 

surdos, de quais recursos dispõem, bem como, a disponibilidade de uma equipe de apoio 

especializada para subsidiar a sua prática docente.    

A busca de base teórica para dar suporte aos temas envolvidos neste estudo 

baseou-se em alguns conceitos de temas fundamentais para a compreensão da temática. 

Desta forma, os tópicos foram divididos em: (i) Educação Escolar Inclusiva para Pessoas 

com Surdez; (ii) Participação da família no Contexto Escolar; (iii) Formação de 

Professores para o Atendimento de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais e 

(iv) Tendências Subjacentes à Educação das Pessoas com Surdez.   

1. EDUCAÇÃO ESCOLAR INCLUSIVA PARA PESSOAS COM SURDEZ  

No final do século XX e início do século XXI, diversos estudiosos apresentaram com 

suas teorias grandes contribuições à educação de surdos na escola comum, enaltecendo a 

valorização da diversidade no contexto social para o surdo e reconhecimento do potencial 

de cada um.  

Educar para diversidade advém de concepções de 

desenvolvimento que consideram as crianças nos seus 

contextos sociais, ambientais, culturais, nas interações e 

práticas sociais que lhe fornecem elementos relacionados às 

mais diversas linguagens e ao contato com os mais variados 

conhecimentos para construção de sua identidade e autonomia. 
(CARVALHO et al 1998, p.23).  

Segundo Pacheco et al (2007, p.14) um sistema educacional que fornece inclusão 

total baseia-se nas seguintes crenças e princípios:  todas as crianças conseguem aprender; 

todas as crianças frequentam classes regulares adequadas à sua idade em escolas locais, 

“[...] recebem programas educativos adequados, [...] recebem um currículo relevante às 

suas necessidades, [...] participam de atividades curriculares e extracurriculares, [e] 

beneficiam-se da cooperação e da colaboração entre seus lares, sua escola e sua 

comunidade.”  

Entende-se que a aprendizagem só acontece à medida que a escola tem o aluno como 

centro de suas ações, acredita no seu potencial e valoriza a sua história de vida. É um 

espaço acolhedor, seguro e agradável, além de ter a capacidade de inovar nas suas 

práticas pedagógicas.  Nesse sentido se concebe a escola como um lugar privilegiado para 

troca de experiências, informações, comunicação e interação da pessoa com surdez. 

Conforme Damázio (2007) a inclusão do aluno com surdez deve acontecer desde a 

educação infantil até a educação superior, garantindo-lhe, desde cedo, utilizar os recursos 
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de que necessita para superar as barreiras no processo educacional e usufruir seus direitos 

escolares, exercendo sua cidadania, de acordo com os princípios constitucionais do nosso 

país.   

2. PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NO CONTEXTO ESCOLAR 

A participação da família no processo de inclusão do aluno surdo é um fator 

essencial para interação, comunicação e aprendizagem escolar do aluno, visto que é no 

ambiente familiar que a pessoa com surdez desenvolve as diferentes formas de 

comunicação.  

A entrada da criança nas instituições de ensino é permeada de 

ansiedade expectativas tanto para criança quanto para os pais e 

professores podendo trazer graves problemas de interação, e 

comunicação quando as organizações não estão preparadas 

para receber o aluno deficiente auditivo (CARVALHO et al., 

1998, p.79).  

Em relação à criança com surdez, os pais são parceiros privilegiados no processo 

ensino aprendizagem do aluno deficiente auditivo, podendo colaborar com a escola 

informando como ela se comunica e interage, bem como suas dificuldades nesse 

processo.  A Declaração de Salamanca expressa que; aos pais deveria ser dado o direito 

de escolher, na medida do possível, o tipo de educação que almejam para seus filhos. E 

ainda propõe que a escola encoraje os pais a participarem em atividades educacionais no 

lar e na escola, onde eles poderiam observar técnicas efetivas e aprender como organizar 

atividades extracurriculares, bem como supervisionar e apoiar à aprendizagem de suas 

crianças. (BRASIL,onlaine, 1994).          

Comumente as crianças enfrentam muitas barreiras ao ingressarem na escola em 

decorrência da perda de audição e da forma como a escola organiza sua proposta 

educacional, podendo prejudicá-los nas suas potencialidades cognitivas sócio afetivas, 

linguístico e político cultural e consequentemente no desenvolvimento da sua 

aprendizagem. Neste sentido, Mattos (2001) citado por Pereira e Marostega (2002), 

afirma:  no contexto dessas dificuldades encontradas pelos surdos, considera relevante 

questionar como os surdos se encontram “incluídos” nas salas de aula no ensino regular. 

“Quase sempre, a prática nos mostra que esses alunos encontram sérias dificuldades de 

aprendizagem, alterações comportamentais, em abandono num canto da sala de aula, ou 

em tantas outras situações de dificuldades (MATTOS, 2001 apud PEREIRA; 

MAROSTEGA, 2002, p. 16).   

No sentido de encorajar os pais a participarem mais da educação dos seus filhos, a 

escola produz mudanças significativas no processo de inclusão da criança surda, 

revertendo sua prática segregadora em inclusiva quando promove por meio do seu 

Projeto Político Pedagógico a participação ativa e regular das famílias (OLIVEIRA, 

2006).  
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A luta por edificar uma sociedade inclusiva é um processo que começa na família 

e se constitui como um dos maiores desafios da educação na atualidade.  Compreende-se 

que as relações estabelecidas entre professores, dirigentes, alunos e pais, e a dinâmica das 

manifestações em sala de aula, os aspectos afetivos e emocionais fazem parte das 

condições organizativas do trabalho docente, implicando na qualidade do processo 

ensino-aprendizagem.  

 As tomadas de decisão em conjunto se constituem em atitudes positivas para o 

processo ensino aprendizagem do aluno surdo, visto que a família é a primeira instituição 

social a qual a criança pertence e nela desenvolve as mais diversificadas formas de 

comunicação. Ressalta-se aqui a importância de se conhecer a historicidade de vida da 

criança surda para que juntos; pais e escola possam traçar estratégias de ensino que 

melhor se aplique as necessidades educacionais da criança deficiente auditiva, bem como 

buscar apoio de serviços especializados com objetivo de melhorar o processo ensino-

aprendizagem.   

3. FORMÇÃO DE PROFESSORES PARA O ATENDIMENTO DE ALUNOS 

COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS.  

A formação docente regulamentada pela atual Lei de Diretrizes e Base de 

Educação Nacional (9934/96, art. 59. III) prevê em seu dispositivo atuação de professores 

com especialização em nível médio ou superior, para o atendimento educacional 

especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para atuarem com 

alunos especiais na classe comum (LDB, 1996).  

Percebe-se, portanto uma discordância da lei no concernente a sua aplicabilidade, 

uma vez que admite formação em nível médio para atuação com alunos especiais quando 

se cogita uma estrutura montada por especialistas para o atendimento educacional 

especializado. 

 No sentido de preparar o professor para o ensino com alunos especiais, a exemplo 

dos surdos cabe ao sistema de ensino promover cursos de formação continuada para o seu 

corpo docente assegurando-lhes aptidões e inovações nas suas práticas pedagógicas de 

forma a atender as necessidades educacionais dos alunos surdos (PRIETO, 2006).   

A formação continuada do professor deve ser um compromisso dos sistemas de 

ensino comprometidos com a qualidade do ensino, que nessa perspectiva, devem 

assegurar que sejam aptos a elaborar e implantar novas propostas e práticas de ensino 

para responder às características de seus alunos, incluindo aquelas evidenciadas pelos 

alunos com necessidades educacionais especiais (PRIETO, 2006).  

De acordo essa autora os professores devem ser capazes de analisar os domínios 

de conhecimento atuais dos alunos, as diferentes necessidades demandadas nos seus 

processos de aprendizagem, bem como, elaborar atividades, criar ou adaptar materiais, 

além de prever formas de avaliar os alunos para que as informações sirvam para 
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retroalimentar seu planejamento e aprimorar o atendimento aos alunos (PRIETO, 2006, p. 

58). Os cursos de formação se constituem um espaço propício para o desenvolvimento de 

habilidades e capacidades para identificação dos mecanismos do processo de 

aprendizagem e conhecimento dos alunos, onde o professor passará a desenvolver uma 

visão crítica sobre sua prática pedagógica, além de diversificar a metodologia de ensino, e 

usar instrumentos de avaliação compatíveis com as habilidades e potencialidades de cada 

um. Para Glat e Nogueira (2002 apud PRIETO, 2006, p. 60) se a pretensão é “garantir 

educação para todos independente de suas especificidades”, deve-se asseverar “oferta de 

uma formação que possibilite aos professores analisar, acompanhar e contribuir pra o 

aprimoramento dos processos regulares de escolarização, no sentido de que possam dar 

conta das mais diversas diferenças existentes entre seus alunos”.    

4. TENDÊNCAIS SUBJACENTES À EDUCAÇÃO DAS PESSOAS COM 

SURDEZ.  

A surdez é uma deficiência que leva o indivíduo a ter perda total ou parcial da 

percepção sonora devendo ser verificado também em que momento ela se manifestou, se 

antes ou após a aquisição da linguagem oral e quais as prováveis causas como também os 

diferentes graus de perda auditiva, entre outros determinantes (MILANEZ, 2011). 

Atualmente muitos pesquisadores, assim como pessoas surdas, consideram que o termo 

“surdo” refere-se ao indivíduo que percebe o mundo por meio de experiências visuais e 

opta por utilizar a língua de sinais, valorizando a cultura e a comunidade surda (LIMA et 

al. 2006, p. 20).  

Conforme observado por Damázio (2007) há uma inconstante definição quanto às 

propostas educacionais do surdo no sistema de ensino. Ora tais propostas estão para sua 

inserção na escola regular ou classes especiais, ora na escola especial.  As políticas 

educacionais adotadas pelo sistema de ensino do país para inclusão do surdo nas suas 

instituições de ensino regular parecem pouco eficazes aos olhos de diversos segmentos da 

sociedade, inclusive de surdos, que rejeitam as propostas por acreditarem que invés de 

inclusão o sistema passa a promover ainda mais a exclusão, por não ter em sua rede 

escolas estruturadas para atender as suas peculiaridades. O embate sobre essas questões é 

polêmico e requer dos órgãos gestores posicionamentos firmes e definidos quanto às 

políticas educacionais adotadas para promover a inclusão e a aprendizagem do aluno 

surdo no cenário educacional e social, conforme os direitos constitucionais do país. As 

tendências linguísticas difundidas no meio educacional visando prover a inclusão do 

surdo de forma a promover a sua interação, comunicação com os membros de sua 

comunidade vão se alternando ao longo da história. 

 As escolas comuns ou especiais, que adotaram o oralismo defendiam a linguagem 

oral como única possibilidade linguística tanto no contexto social como no escolar, 

rejeitando o uso da Língua de Sinais em quaisquer circunstâncias, assim os alunos surdos 

eram instruídos a desenvolverem a oralidade como os alunos ouvintes (ALVEZ, et al. 

2010). De acordo com Sá (1999 apud DAMÁZIO 2006, p. 19) o oralismo, não conseguiu 
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atingir resultados satisfatórios, porque além de ocasionar déficits cognitivos, legitimar a 

manutenção do fracasso e provocar dificuldades no relacionamento familiar, não aceitava 

o uso da Linguagem de Sinais, discriminava a cultura surda e negava a diferença entre 

surdos e ouvintes.  

A proposta educacional da comunicação total diferentemente do oralismo 

concebia a pessoa surda de forma natural, reconhecia suas particularidades aceitando o 

uso de todos os recursos que viabilizassem a sua comunicação. Entretanto, foi 

questionada por não atender aos desafios da vida cotidiana da pessoa com surdez, 

chegando a ser comparada com o oralismo (ALVEZ et al 2010).  

A abordagem educacional bilíngue, ao contrário dos enfoques anteriores, visa 

capacitar a pessoa surda para utilização de duas línguas (Libras e Língua portuguesa oral 

e escrita) na rotina escolar e na vida social, em que surdos e ouvintes convivem no 

mesmo espaço e partilham das mesmas situações de aprendizagem. Para Damázio e 

Ferreira (2010) enquanto as discussões ficam centradas na aceitação de uma língua ou de 

outra, as pessoas com surdez não têm o seu potencial individual e coletivo desenvolvido, 

ficam relegadas a segundo plano, descontextualizadas das relações sociais das quais 

fazem parte, por conseguinte excluídas.   

[...] desenvolver uma pedagogia centrada na criança, 

capaz de educar com sucesso todos os meninos e meninas, 

inclusive os que sofrem de deficiência graves. O mérito 

dessas escolas não está só na capacidade de dispensar 

educação de qualidade a todas as crianças; com sua 

criação, dar-se-á um passo muito importante para tentar 

mudar atitudes de discriminação, criar Comunidades que 

acolham a todos (BRASIL,onlaine 2001).    

 O Decreto 5.626/05 que regulamentou a Lei nº 10436/2002 da Língua Brasileira 

de Sinais, prevê a organização de turmas bilíngue, constituídas por alunos surdos e 

ouvintes onde as duas línguas: Libras e Língua Portuguesa são utilizadas no mesmo 

espaço educacional. A lei 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, formação de intérpretes para a tradução e 

interpretação da Libras e o ensino bilíngue na escola regular (MEC/SEESP, 2001). 

Kozlowski (1998 apud LIMA, 2006, p. 24), afirma que “trabalho numa proposta 

bilíngue”, quer dar o direito e condições ao indivíduo surdo de poder utilizar duas 

línguas; portanto, não se trata de negação, mas de respeito; o indivíduo escolherá a língua 

que irá utilizar em cada situação linguística em que se encontrar.  

A proposta educacional bilíngue proporciona ao deficiente auditivo o 

desenvolvimento tanto da língua portuguesa escrita e oral quanto da linguagem de libras 

com ganhos significativos de aprendizagem e comunicação, devendo as escolas 

organizarem o serviço complementar para atendimento educacional especializado.  Na 

prática o acesso do aluno surdo à escola e ao atendimento educacional especializado 



 

9 
 

geralmente tem sido tratado por método que visam basicamente à comunicação oral. Ou 

dependendo do grau de surdez alguns surdos se beneficiam dessa prática enquanto que as 

pessoas com surdez profunda continuam segregadas e discriminadas no contexto 

educacional.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A inclusão da pessoa surda no contexto escolar é um assunto muito importante 

que deve se levado com mais consideração nas escolas, pois o aluno se matricula na 

escola, e tem poucas chances de aprendizagens, fazendo-se necessário investigar quais 

fatores contribuem para realidade observada. Os teóricos discutem a temática e 

fundamenta-se a importância do assunto a partir dos resultados da prática pedagógica do 

corpo docente visando à inclusão do aluno com surdez.  

Diante dos fatos observados surgiram alguns questionamentos pelos quais 

podemos ter segurança que a aprendizagem só acontece à medida que a escola tem o 

aluno como centro de suas ações, acredita no seu potencial e valoriza a sua história de 

vida. É um espaço acolhedor, seguro e agradável, além de ter a capacidade de inovar nas 

suas práticas pedagógicas. Os pais tem o direito de escolher, na medida do possível, o 

tipo de educação que almejam para seus filhos. E ainda propõe que a escola encoraje os 

pais a participarem em atividades educacionais no lar e na escola, onde eles podem 

observar técnicas efetivas e aprender como organizar atividades extracurriculares, bem 

como supervisionar e apoiar à aprendizagem de suas crianças.  

Os maiores desafios a serem superados pela escola para o atendimento 

educacional do aluno é a parceria dos pais e o apoio dos familiares, a acessibilidade dos 

alunos surdos na sala regular de ensino, mas também em que condições os professores 

trabalham para atender as necessidades educacionais dos alunos surdos, de quais recursos 

dispõem, bem como, a disponibilidade de uma equipe de apoio especializada para 

subsidiar a sua prática docente.    

 Uma questão importante: e que a educação dos surdos não pode ser lidada sem a 

participação dos pais, pois nossos alunos surdos tem um grande capacidade de aprender, 

mas em parceria com a sua família, e um entrelace com a sociedade. 

 Hoje as escolas estão mais perceptivas com esta questão, mesmo existindo o 

receio, sabe-se da importância de se trabalhar com os alunos surdos. Enfim, este tema na 

escola exige muito mais que um debate pedagógico. Exigem também dos Profissionais da 

educação condições pedagógicas no “lidar” com a temática com alunos surdos, com 

objetivo de uma prática educativa alavancadora de outras relações de educação e 

prevenção de crianças e adolescentes surdos de uma má aprendizagem. Não é tarefa para 

apenas uma pessoa ou instituição, mas de toda uma sociedade; o que não pode acontecer 

é deixar o assunto “parado por medo” e receio ou como forma de se transmitir a culpa ou 

responsabilidade a outros. 
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