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Epigrafe

Só

“Eu tenho pena da lua!

Tanta pena, coitadinha,

Quando tão branca, na rua

A vejo chorar sozinha!...

As rosas nas alamedas,

E os lilases cor da neve

Confidenciam de leve

E lembram de arfar de sedas...

Só a triste, coitadinha...

Tão triste na minha rua

Lá anda a chorar sozinha...

Eu chego então à janela: 

E fico a olhar para a lua...

E fico a chorar por ela!...”

                                   (Florbela Espanca)



Resumo

Esse estudo insere-se na Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem na linha 
de pesquisa de Linguagem e Educação. Essa pesquisa centra-se nas questões 
de  inclusão  educacional  do  aluno  Surdo,  tendo  em  vista  a  importância  do 
profissional que atua na escola.  Buscou-se entender como se dá a inclusão 
educacional do Surdo numa escola da rede da Prefeitura de São Paulo, sob o 
ponto de vista dos educadores. As análises dos dados foi organizada em três 
principais  categorias.  São  elas:  Categoria  3.1  Despreparo  do  profissional  e 
necessidade  de  assessoria;  Categoria  3.2.  Comunicação  e  preconceito; 
Categoria 3.3 Inclusão x Exclusão. Os dados foram analisados a partir da teoria 
de análise de conteúdo proposta por Bardin (1997) sob a luz da teoria Sócio-
Histórica-Cultural (Vigotsky, 1994), dos estudos sobre pensamento e linguagem 
(Vigotsky, 2008), concomitantemente aos estudos de Lacerda (2000) e Moura 
(2008).  A  pesquisa  foi  realizada  em  uma  escola  regular  da  Prefeitura  que 
trabalha com a inclusão educacional de alunos Surdos e tem a participação de 
uma Sala de Apoio e Acompanhamento da Inclusão (SAAI). Foram cinco os 
profissionais que participaram da entrevista semi estruturada, as quais foram 
gravadas e transcritas. As entrevistas permitiram observações acerca do que 
pensam  os  profissionais  que  atuam  com  a  inclusão  educacional  do  Surdo. 
Percebeu-se  na  análise  dos  dados  que  os  profissionais  têm  dúvidas  com 
relação ao trabalho que realizam, entretanto fazem o que podem para melhor 
acolher os alunos Surdos.  

Palavra chave: Surdos; Educador; inclusão educacional; Libras; comunicação.
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Abstract

This  study  is  inserted  on  Applied  Linguistics  and  Language  Studies  in  the 
research field of Language and Education. This research focuses on questions 
of educational  inclusion of the Deaf student,  mainly in the importance of the 
professional who works at school. We tried to understand how is the educational 
inclusion of the Deaf in a school of the Prefecture of São Paulo, from the point of 
view of  educators.  The  analysis  of  the  data  was  organized  into  three  main 
categories:  Category 31.  Lack  of  training from the  professional  and need of 
advice;  Category  3.2  Communication  and  prejudice;  Category  3.3   Inclusion 
versus  exclusion.  The  data  were  analyzed  from the  content  analysis  theory 
proposed by Bardin (1997) under the light of the Socio-Cultural-Historical theory 
(Vigotsky, 1994); studies on language and thinking (Vigotsky, 2008) concurrently 
with  the  studies  of   Lacerda  (2000)  and  Moura  (2008).  The  survey  was 
conducted in  a  regular  school  of  the  city  of  São Paulo  who  works  with  the 
mainstreaming  of  Deaf  students  that  has  the  participation  of  a  Support 
Classroom  and  an  Inclusion  Monitoring  (SAAI).  The  interview  was  a  semi- 
structured one and it  was  done with  five  professionals.  The interviews were 
recorded and transcribed. They allowed comments about what the professionals 
who work with educational inclusion of the Deaf think. It was realized in data 
analysis that the professionals have doubts about to the work they do but that 
they do whatever  they can with  the Deaf  students to accommodate them at 
school.

Keywords: Deaf; teacher; Educational mainstreaming; Libras; communication.
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INTRODUÇÃO

Esta dissertação propõe-se a discutir a inclusão de Surdos nas escolas 

da rede pública de ensino regular tentando entender como se dá a inclusão. 

Traz  à  tona  questões  básicas  sobre  a  inclusão  educacional  que  tem  sido 

debatida atualmente por profissionais da educação e pelo Conselho Nacional 

de Educação (CONAE).

O contato com a questão central deste trabalho ocorreu nos estágios de 

terapia fonoaudiológica com crianças Surdas, durante o período da graduação 

em Fonoaudiologia,  no  ano de 2008,  na  DERDIC/PUC-SP,  na  disciplina  de 

Libras, ministrada pela Professora Doutora Maria Cecília de Moura. 

Antes de cursar essa disciplina, foi  realizado um estágio no curso de 

Audiologia Educacional que abordava a terapia fonoaudiológica, cujo objetivo 

era o trabalho com a oralização do Surdo. Nesse período,  foram realizadas 

discussões a partir  dos atendimentos que mostraram a necessidade de uma 

atenção específica para a educação dessas crianças, pois constatava-se que 

havia um sério déficit em seu aprendizado principalmente concernentes à leitura 

e  escrita.  As  crianças  conseguiam  realizar  a  cópia  da  escrita,  mas  não 

entendiam o significado de tais  representações.  Havia  também uma grande 

dificuldade de comunicação, pois as crianças não sabiam língua alguma, ou 

seja,  não  utilizavam Libras  e  também não utilizavam o  português,  tanto  na 

modalidade escrita como oral. 

No estágio realizado, durante os anos de 2007 até 2009, foi  atendida 

uma criança Surda que tinha sete anos no início do atendimento. Sua terapia de 

reabilitação era,  conforme dito  anteriormente,  baseada na oralização,  sendo 

que  ela  estudava,  desde  o  início  de  seu  processo  de  escolarização,  numa 
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escola de ouvintes que tinha uma proposta inclusiva, ou seja, o aluno Surdo 

estudava em uma escola regular na qual estavam também alunos ouvintes.

No decorrer da terapia, os pais da criança sempre se mostraram muito 

dedicados e  participativos  e  incentivavam seu desenvolvimento  em parceria 

com a Fonoaudióloga e a Psicóloga que prestavam o atendimento. Entretanto, 

mesmo com o apoio profissional que recebia e com a colaboração dos pais, o 

menino tinha dificuldades em seu processo de desenvolvimento. O aprendizado 

dele era lento, não conseguia acompanhar os colegas de sala, tinha dificuldade 

para acompanhar a aula, pois não compreendia o que a professora falava.

A Psicóloga e a Fonoaudióloga que atendiam a criança entraram em 

contato com a escola e realizaram algumas reuniões com os seus professores. 

Durante os encontros, os professores relatavam a dificuldade de lidar com a 

criança,  pois  não  entendiam  suas  necessidades  e  questionavam  como 

poderiam  contribuir  para  que  ela,  de  fato,  fosse  incluída  no  processo 

educacional.

 Os profissionais da escola foram então orientados pela Fonoaudióloga e 

pela Psicóloga a trabalharem de forma a atender às necessidades do aluno no 

contexto  escolar.  Atendendo  a  essa  orientação,  o  procedimento  daqueles 

profissionais mudou, sendo que eles passaram a perceber a criança como um 

aluno com potencialidade para aprender. Para isso, foram necessárias algumas 

adaptações,  como  falar  de  frente  para  ele,  perceber  quando  ele  não 

compreendia o que era falado e procurar outras estratégias de comunicação.

Essa mudança fez com que o aproveitamento da criança melhorasse; o 

que ficou visível quando a criança passou a falar frases inteiras, diferentemente 

de seu discurso anterior que era constituído por palavras descontextualizadas e 

alguns  segmentos  ininteligíveis.  Ela  passou  inclusive  a  demonstrar,  no 

atendimento fonoaudiológico, o que aprendia na escola.
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Ao longo das discussões de caso de outros Surdos atendidos no estágio, 

observou-se que esse não era um caso em particular, mas que, de forma geral, 

havia dificuldade no processo de ensino dos professores envolvidos no trabalho 

com Surdos e, consequentemente, na aprendizagem daqueles alunos, o que 

levou à reflexão sobre a dificuldade da inclusão escolar e social do aluno.

Essas questões levantadas durante a prática fonoaudiológica levaram-

me a cursar a disciplina de Língua Brasileira de Sinais (Libras), para melhor 

compreender a língua e o universo do Surdo buscando respostas para o que 

me intrigava: saber se a educação formal fornecia, ou não, condições reais para 

a educação do Surdo. Pode-se ver na literatura (LODI, 2004) que os Surdos 

incluídos em classes regulares, ou mesmo em escolas para Surdos, têm sofrido 

historicamente  uma escolarização  que  desconsidera  suas  particularidades  e 

que os submete a práticas pedagógicas em português, pensadas e planejadas 

para ouvintes.

Na medida em que se discutem essas particularidades do ensino para 

Surdos, pode-se perceber que há mais do que diferenças referentes às línguas 

que Surdos e ouvintes utilizam tanto na escola quanto fora dela,  ou seja,  o 

processo envolve políticas educacionais, de um modo geral, e a partir delas a 

reestruturação pedagógica em todos os níveis de uma escola.

Assim, percebeu-se que o desenvolvimento da criança Surda depende 

do ambiente de interação em que ela  está inserida e,  por  isso,  o  papel  da 

escola,  dos  educadores,  e  de  todos  os  profissionais  direta  e  indiretamente 

envolvidos no processo educacional é fundamental para que efetivamente se dê 

a aprendizagem.

A partir dos encontros realizados com os professores que trabalham com 

crianças  Surdas,  no  período  da  alfabetização,  e  que  fazem  um 

acompanhamento fonoaudiológico, na DERDIC/PUC-SP, dos quais participei, 
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surgiu a ideia de realizar esta pesquisa. Desta forma, a pesquisa questionou 

com se dá a inclusão educacional de Surdo no ensino da rede pública na visão 

dos profissionais que atuam direta e indiretamente com o Surdo.

Para encontrar respostas sobre a problemática do ensino-aprendizagem 

em sala de aula para alunos Surdos buscou-se apoiar os estudos no curso de 

Linguística  Aplicada  (LA).  A  LA  trata  aspectos  sociais  e  psicológicos  da 

aprendizagem em sala  de  aula,  que  podem ser  contemplados  por  meio  da 

análise discurso dos profissionais envolvidos na inclusão educacional. 

Uma vez que a escola fundamentalmente está destinada ao aprendizado 

de todos e como os alunos Surdos dela  fazem parte,  esta pesquisa tratará 

também da análise do papel do educador, visto aqui como o ator principal na 

educação do Surdo. O papel do professor nesses casos é propiciar situações 

de  aprendizagem,  mas  para  isso,  ele  precisa  poder  contar  com  formas  de 

comunicação  eficientes,  compreendendo  como  se  dá  o  processo  de 

aprendizado e desenvolvimento do seu aluno.  

Nessa  perspectiva,  os  indivíduos  devem  ser  considerados  em  sua 

história social  enquanto pessoas que fazem parte de culturas diversificadas, 

sendo a cultura e a interação ferramentas para seu desenvolvimento.

A partir  de tais  questionamentos o objetivo  desta pesquisa é verificar 

como  se  dá  a  inclusão  educacional  do  aluno  Surdo  na  rede  Municipal  de 

ensino,  cuja  compreensão  está  calcada  nas  percepções  dos  profissionais 

envolvidos no processo educacional. A questão de pesquisa que norteia este 

trabalho é então: Como se dá a inclusão educacional no ensino da rede da 

Prefeitura na visão dos profissionais que atuam com o aluno Surdo?

Tendo em vista  esse objetivo,  buscou-se no Programa de Linguística 

Aplicada e Estudos da Linguagem da PUC-SP (LAEL), pesquisas que foram e 
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estão sendo realizadas acerca da inclusão educacional, entre elas encontrou-se 

Moura (2008) que pesquisou o uso da Libras no ensino de leitura do português 

como segunda língua para os  Surdos com o objetivo  de  investigar  como o 

significado de um texto escrito em português pode ser utilizado em Libras. Seu 

estudo foi realizado em uma escola Municipal, que atende crianças Surdas na 

educação  infantil  e  ensino  fundamental.  Foi  possível  compreender  em  sua 

pesquisa como ocorre a construção de significados mediados pela Libras em 

práticas  que  trazem  uma  visão  bilíngue  de  ensino-aprendizagem;  Oliveira 

(2008),  abordou  os  sentidos  e  significados  existentes  entre  um  aluno  com 

deficiência auditiva e de sua professora de inglês visando à inclusão. Neste 

estudo Oliveira (2008) concluiu que há muitas lacunas entre a idealização e a 

prescrição da inclusão na prática escolar, além da multiplicidade de sentimentos 

contraditórios que coexistem na inclusão x exclusão e da importância que as 

significações podem ter na construção do sentido que o sujeito pode atribuir a si 

mesmo; Souza (2006)  retratou os dilemas existentes na escola inclusiva,  O 

objetivo  do  trabalho  de  Souza  foi  analisar,  no  processo  de  ensino-

aprendizagem, as ações pedagógicas desenvolvidas pelo professor, mediadas 

pela  linguagem  e  outras  ferramentas  culturais  socialmente  construídas  no 

ambiente escolar, promovem a constituição social do aluno que apresenta NEE, 

bem como a percepção de si mesmo e do outro. Os resultados da pesquisa 

demonstraram  que  para  propiciar  uma  inclusão  de  fato  e  não  somente  de 

direito,  a  escola  dita  inclusiva  se  vê  à  frente  do  desafio  de  repensar  suas 

práticas pedagógicas. Esse repensar precisa ser pautado na forma de ação 

colaborativa,  e  assim  determinar  o  nível  de  desenvolvimento  potencial  da 

criança,  propiciando  um  movimento  de  construir  e  reconstruir  das  ações 

pedagógicas, no qual, professores e alunos podem planejar conjuntamente as 

ideias a serem trabalhadas; Fidalgo (2006) objetivou discutir a inclusão escolar 

ao longo da história da formação da escola brasileira e, nos últimos tempos, o 

percurso  da  educação  inclusiva,  suas  definições  e  implementações,  para 
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verificar como e em que instâncias a proposta possibilitaria a inclusão social 

dos agentes envolvidos – principalmente dos alunos e educadores. Os dados 

revelam que a inclusão escolar não tem levado a uma inclusão social e tem 

causado a exclusão de muitos educadores por não estarem sendo formados 

para trabalhar com a diversidade que ora tem em suas salas de aula; Sudré 

(2008) buscou entender como se dá o ensino-aprendizagem de Surdos inclusos 

em sala de ensino regular.

 A pesquisa que mais se aproxima da proposta do presente estudo é a 

realizada por Sudré (2008, pg.116) que conclui:

[...] a escola parece não cumprir seu papel no desenvolvimento 
dos alunos. Exceto, talvez, por eventos pontuais, são poucas as 
possibilidades de os alunos se apropriarem de conhecimentos 
para  pleno  exercício  da  cidadania.  O  aluno  Surdo  não  tem 
conhecimento linguístico  suficiente de língua portuguesa,  sua 
segunda língua,  para acompanhar aula de português primeira 
língua, que lhe é oferecida na escola bem como de acompanhar 
qualquer  outra  disciplina.  Consequentemente,  o  aluno  não 
avança:  continua com seus conceitos  cotidianos iniciais,  pois 
são  raras  as  ocasiões  que  se  constituem como  espaços  de 
produção de conhecimento coletivo.[...]

O problema da inclusão do Surdo na escola regular é algo que merece 

ser estudado e melhor compreendido para que se possa oferecer formas de 

educação efetivas.  

Neste  estudo objetivou-se  abranger,  sobretudo,  a  equipe  pedagógica, 

permitindo-lhe expressar opiniões, dificuldades, obstáculos e inquietações, no 

difícil  caminho  de  inclusão  de  alunos  Surdos  no  âmbito  escolar.  A  equipe 

pedagógica da escola precisa ser ouvida, pois, a base do desenvolvimento da 

criança se faz na escola e são esses profissionais que fazem a mediação do 

processo de formação dos alunos. Por isso é imperativo ouvir e dar voz àqueles 

que estão à frente do processo de ensino-aprendizagem.

Enfatiza-se que no presente estudo será utilizada a terminologia “Surdo”, 

6



assim como está disposta nos estudos de Moura (2000). A condição de Surdo 

não se refere à sua deficiência, mas sim à condição de pertencer a um grupo 

minoritário que tem o direito a uma cultura própria e precisa ser respeitado em 

sua diferença. 

Em  seguida,  apresentar-se-á  alguns  aspectos  de  importância 

fundamental para nortear e proporcionar um contexto teórico a partir do qual se 

buscará responder o objetivo da presente pesquisa.  
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Capítulo 1 - REFERENCIAL TEÓRICO

1.1  A  comunicação  dos  Surdos  com  vistas  à  sociedade:  uma 
perspectiva histórica.

Para  discutir  questões  à  cerca  da  inclusão  educacional,  faz-se 

necessário colocar em pauta algumas considerações sobre a comunicação do 

Surdo,  tais  como  um  breve  histórico  referente  ao  uso  das  diferentes 

modalidades da língua e o que a língua representa para esse indivíduo Surdo.

Desde  a  antiguidade,  questões  relacionadas  aos  Surdos  têm  sido 

debatidas e como se pode observar nos estudos de Moura (2000), o Surdo, ao 

longo do tempo, tem sido tratado à parte da sociedade. Quanto a esse aspecto, 

historicamente, Aristóteles definiu que a linguagem era uma pré-condição para 

um indivíduo poder ser “humano” e, portanto, um indivíduo Surdo, destituído de 

uma linguagem, era considerado “não humano”. Já a igreja católica acreditava 

que suas almas não podiam ser imortais, pois, eles eram incapazes de ler o 

sacramento. Somente a partir da Idade Média, com a oralização, o Surdo teve a 

chance de ser visto como um “ser humano”.

Segundo  Moura  (2002),  no  começo  do  século  XX,  foi  priorizado  o 

oralismo.  Essa forma de trabalho,  definida  e  determinada no Congresso de 

Milão, em 1980, estabeleceu que todo o Surdo deveria falar. Houve avanços 

após  o  período  da  primeira  e  segunda  Guerra  Mundiais.  Em busca  de  um 

melhor  entendimento  sobre  o  funcionamento  da  audição,  progressos 

tecnológicos trouxeram ao Surdo a possibilidade de ouvir  melhor a partir  de 

aparelhos auditivos mais sofisticados, mas não levou os Surdos a fazerem parte 

do padrão de normalidade da época.

Na década de 60, nos EUA, os Surdos iam para as escolas “normais” 
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cada vez mais precocemente, mesmo assim não se entendia porque os Surdos 

não estavam aprendendo. Em decorrência de pesquisas realizadas, descobriu-

se  que  crianças  Surdas,  filhos  de  pais  Surdos  tinham  um  melhor 

desenvolvimento do que crianças Surdas, filhos de pais ouvintes. Foi relatado 

que durante a escolaridade, de uma forma geral, o prejuízo do aproveitamento 

auditivo  e  da  fala  afetava  o  desenvolvimento  emocional.  Essas  pesquisas 

levaram à criação de uma nova filosofia chamada “Comunicação Total” que, 

deveria respeitar todas as formas de comunicação do Surdo. A Comunicação 

Total foi posteriormente transformada em um método, sendo chamada também 

de Bimodalismo ainda presente em alguns lugares, nos dias de hoje (MOURA, 

2002). 

A partir da década de 80 do século passado, houve o florescimento dos 

direitos da pessoa com deficiência que culminou com a apresentação de uma 

proposta bilíngue, ou seja, a criança Surda poderia fazer uso como primeira 

língua da língua de sinais e ter  a segunda língua como a escrita  e ou oral 

(MOURA, 2000).

Atualmente,  o  Surdo  tem  sua  cultura  e  a  sua  língua  próprias 

asseguradas, assim como seus direitos. Mas, há aqueles que se encontram em 

situação  desfavorável  socialmente,  pois  a  língua  oral  para  os  Surdos  é 

fragmentada,  havendo  acesso  restrito  a  ela  e  dificuldade  para  o 

desenvolvimento da fala. 

Observou-se  também no  estudo  de  Lacerda  (2000),  que  o  Surdo  se 

encontra em escolas ou classes que atuam em uma perspectiva oralista, de 

forma que devem se comportar como ouvintes, “lendo nos lábios, aquilo que 

não podem escutar, falando, lendo e escrevendo a língua portuguesa”.

Ahlström e Svartholm (1998) relataram que, sobre a questão do uso da 

língua pelo indivíduo Surdo,  o acesso à fala seria restrito para o Surdo:
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[...] As habilidades da fala e da leitura labial permitem sim aos 
surdos  participarem  de  situações  sociais,  mas  deve  ser 
lembrado  que  essa  participação  é,  inevitavelmente,  muito 
restrita. O mesmo é verdade para os deficientes auditivos. Eles 
muitas vezes são excluídos  em jantares,  restaurantes,  cafés, 
etc.  quando há várias pessoas presentes e quando há muito 
barulho ao redor.  (p.124)

Além destes autores, outros estudos abarcam as questões educacionais 

dos Surdos referentes à língua utilizada por eles como, Carneiro (1997), Thoma 

(1998),  Moura  (2000),  Correa  e  Nicoloso  (2004),  Strobel  (2006).  Todos 

defendem que o Surdos devem ter direito à Libras como língua materna, sendo 

que ela deverá ser usada como língua de instrução na escola.

Dessa forma, esta pesquisa partirá do princípio de que o Surdo precisa 

ser visto em sua especificidade, pois ele precisa de um meio de comunicação 

diferenciado, no caso a Libras, pois por ser uma língua visual, ela permite ao 

Surdo  um  acesso  completo  ao  que  é  dito,  não  havendo  lacunas  em  sua 

compreensão. Só a linguagem oral não basta para o seu aprendizado. Para que 

a aquisição de linguagem e o desenvolvimento cognitivo aconteçam de forma 

plena, o Surdo precisa de iniciativas que transformem as possibilidades de sua 

inserção  social.  A  mediação  de  aprendizagem  realizada  pelo  educador 

necessita  de  recursos  adicionais  para  que  o  processo  de  educação  possa 

acontecer  de  forma ideal  e  tornar  integral  o  acesso  a  uma primeira  língua 

(GÓES, 2002).

1.2 A legislação que regulamenta a Libras como língua

A Libras foi aprovada como língua em 2002, pela Lei n.10.436, de 24 de 

Abril de 2002, sancionada pelo Sr. Presidente da República Fernando Henrique 

Cardoso. Esta Lei dispõe sobre o reconhecimento legal da Libras como meio de 

comunicação  e  expressão,  como um sistema linguístico  de  natureza visual-

motora  com  estrutura  gramatical  própria,  utilizável  pelas  comunidades  de 
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pessoas  surdas  do  Brasil.  O  Art.4  dessa  lei  também define  que  o  sistema 

educacional federal, estadual, municipal e do Distrito Federal devem garantir a 

inclusão nos cursos de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e 

de Magistério, em  seus níveis médio e superior, do ensino da Libras, como 

parte  integrante  dos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  –  PCNs  (BRASIL, 

2002).

O decreto de n.5.626, de 22 de Dezembro de 2005, assinado pelo Sr. 

Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva complementa a lei de 2002, 

discorrendo estabelecendo os direitos relacionados à educação do Surdo o uso 

da Libras. 

Sobre a inclusão da Libras como disciplina curricular, no art.3, a mesma 

deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos  cursos de formação 

de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos 

cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino públicas e privadas. 

Sobre o uso e a difusão da Libras e da Língua Portuguesa para o acesso 

das pessoas Surdas à educação, o art.14 determina que as instituições federais 

de  ensino  devem  garantir,  obrigatoriamente  às  pessoas  surdas  acesso  à 

comunicação,  à  informação  e  à  educação  nos  processos  seletivos,  nas 

atividades  e  nos  conteúdos  curriculares  desenvolvidos  em  todos  os  níveis, 

etapas e modalidades de educação, desde a educação infantil até a superior. E 

ainda em seu detalhamento, no parágrafo 1, sobre a garantia do atendimento 

educacional especializado, as instituições federais de ensino devem promover 

cursos de formação de professores para o ensino e uso da Libras, a tradução e 

interpretação da Libras – Língua Portuguesa e o ensino  da Língua Portuguesa, 

como  segunda língua para pessoas surdas. 

No Capítulo VI,  sobre a Garantia do Direito à Educação das pessoas 

Surdas  ou  com deficiência  auditiva,  o  Art.22  define  que  as  instituições  que 
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oferecem ensino básico devem garantir a inclusão de alunos Surdos, por meio 

da organização de escolas e classes de educação bilíngue, abertas à alunos 

Surdos e ouvintes, com professores bilíngues, na educação infantil e nos anos 

iniciais do ensino fundamental  (inciso I).   No parágrafo 2,  determina que os 

alunos  têm  o  direito  à  escolarização  em  um  turno  diferenciado  ao  do 

atendimento  educacional  especializado  para  o  desenvolvimento  de 

complementação curricular, com utilização de equipamentos e tecnologias de 

informação.

Mais antiga, mas ligada à educação de pessoas com deficiência, temos 

ainda a Lei de Diretrizes e Bases de n. 9394-96 que prioriza o atendimento a 

essa população, afirmando que:

[...]Art. 4º.  O dever do Estado com educação escolar pública 
será efetivado mediante a garantia de:
III  -  atendimento  educacional  especializado  gratuito  aos 
educandos com necessidades especiais, preferencialmente na 
rede regular de ensino;
[...]Art. 59.  Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos 
com necessidades especiais:
I  -  currículos,  métodos,  técnicas,  recursos  educativos  e 
organização específicos, para atender às suas necessidades;
III - professores com especialização adequada em nível médio 
ou  superior,  para  atendimento  especializado,  bem  como 
professores  do ensino  regular  capacitados  para  a  integração 
desses educandos nas classes comuns;

Entretanto, deve-se considerar que a inclusão escolar é mais complexa 

do que está disposta em lei, envolvendo processos mais amplos, que requerem 

mais  investimentos  na  formação  de  toda  a  equipe  que  lida  com os  alunos 

deficientes. A lei especifica o que é necessário ser feito, mas sabemos que as 

necessidades individuais dos alunos devem ser levadas em conta, como nos 

diz Strobel (2006, p.3): 

[...] a Integração Escolar é vista como um processo gradual e 
dinâmico que pode tomar formas distintas de acordo com as 
necessidades dos alunos [...] 

Estudiosos  pontuam  as  dificuldades  para  a  inserção  escolar  de  tais 
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alunos,  afirmando que as  políticas  de  inclusão atuais  brasileiras  podem ser 

chamadas de políticas de “inclusão excludente” (FIDALGO & LESSA, 2004), e 

que, apesar de se perseguir e objetivar a igualdade e a inclusão, o que se tem 

como resultante é a exclusão, por força de um processo educacional que não 

consegue educar. Podemos ver isso em Serra (2008): 

[...] a demanda de inclusão nas escolas chega antes 

da formação do professor [...] (Pág. 34) 

No Brasil, como afirma Drago (2011), há políticas públicas visando não 

só a oralização do Surdo, mas sim diferentes propostas educacionais apoiadas 

nas diretrizes da educação nacional, permitindo ser escolha da família o melhor 

ensino para seu filho.

  A Sala de Apoio e Acompanhamento à inclusão (SAAI) será somente 

um  dos  pontos  de  referência  dos  diversos  aspectos  necessários  para  a 

discussão  sobre  a  inclusão  educacional,  devido  à  grande  complexidade  do 

tema (STROBEL, 2006).

A  atual  Lei  Municipal  no 13.304/02,  da  Portaria  no 5.707  de  12  de 

Dezembro  de  2011  regulamenta  a  Lingua  Brasileira  de  Sinais  como  uso 

corrente da comunidade Surda, assumindo a estruturação de escolas Bilingues 

para Surdos, podendo ser escolha da família o Surdo estudar em escola regular 

ou nas EMEBS na rede municipal de ensino.

Como disposto no Decreto no 52.785/11, entra em vigor a necessidade 

de  reorganizar  as  escolas  municipais  que  atendem alunos  Surdos  em uma 

visão Bilíngue, para assim se respeitar o sujeito Surdo em sua identidade e 

cultura, assim como promover a autonomia dos alunos. Coloca-se no Decreto 

também que todo aluno tem o direito de aprender na sua primeira Língua, pois 

como explicitado em Lei a Libras anula a deficiência linguística e permite que as 
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pessoas Surdas se constituam como membros de uma comunidade Línguistica 

minoritária. 

Sendo  assim  a  Libras  deverá  ser  utilizada  como  primeira  Língua,  a 

Língua Portuguesa deverá ser utilizada como segunda língua e a modalidade 

escrita será o objeto de ensino.

O  decreto  acima  mencionado  determina  questões  importantes 

relacionadas às escolas bilingues para Surdos, como às ligadas à aquisição da 

Libras na sala de aula que deverá ser com instrutores Surdos e/ou professores 

bilíngues; critérios de avaliação de Libras e de Língua Portuguesa; formação 

continuada dos profissionais, entre outros aspectos.

Em âmbito  federal,  em 17  DE  NOVEMBRO DE 2011,  por  meio  do 

DECRETO  Nº  7.611,  parágrafo 2o fica  especificado  que o  atendimento 

educacional  especializado  deve  integrar  a  proposta  pedagógica  da  escola, 

envolver a participação da família para garantir pleno acesso e participação dos 

estudantes, atender às necessidades específicas das pessoas público-alvo da 

educação  especial e  ser  realizado  em  articulação  com  as  demais  políticas 

públicas. O objetivo do atendimento educacional especializado, citado no artigo 

de número 3, passa a ser:

“I - prover condições de acesso,  participação e aprendizagem 
no ensino regular e garantir serviços de apoio especializados de 
acordo com as necessidades individuais dos estudantes;
II - garantir a transversalidade das ações da educação especial 
no ensino regular;
III - fomentar  o  desenvolvimento  de  recursos  didáticos  e 
pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino 
e aprendizagem; e
IV - assegurar condições para a continuidade de estudos nos 
demais níveis, etapas e modalidades de ensino.”

O parágrafo 2 do mesmo decreto citado acima diz que será propiciado, 

segundo  o  item  III, a formação  continuada  de  professores,  inclusive  para  o 

desenvolvimento  da  educação  bilíngue  para  estudantes  Surdos  ou  com 
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deficiência auditiva e do ensino do Braile para estudantes cegos ou com baixa 

visão. 

Além disso o item IV  estabelece a formação de gestores, educadores e 

demais profissionais da escola para a educação na perspectiva da educação 

inclusiva,  particularmente na aprendizagem, na participação e na criação de 

vínculos interpessoais.

As leis mostram avanço e respeito pela Libras, considerando a educação 

bilíngue  necessária  para  o  indivíduo  Surdo,  entretanto,  todas  são  muito 

recentes para saber se surtirão o efeito desejado, ou seja uma educação de 

qualidade.

1.3 Sala de Apoio e Acompanhamento à inclusão (SAAI) 

No âmbito  da  escola  inclusiva  há  crianças  com deficiência,  como os 

Surdos, que precisam de uma atenção específica no processo educacional, não 

por  serem  incapazes  de  aprender,  mas  por  terem  um  processo  de 

desenvolvimento  distinto  da  maioria  (MOURA,  2000).  Segundo  o  Centro 

Nacional de Reestruturação e Inclusão Educacional (1994, pag.38):

“Educação  inclusiva  significa  provisão  de  oportunidades 
eqüitativas  a  todos  os  estudantes,  incluindo  aqueles  com 
deficiências  severas,  para  que  eles  recebam  serviços 
educacionais  eficazes,  com  os  necessários  serviços 
suplementares  de  auxílio  e  apoio,  em  classes  adequadas  à 
idade em escolas da vizinhança, a fim de prepará-los para uma 
vida produtiva como membros plenos da sociedade.”

Segundo Corrêa e Nicoloso (2004), a Declaração de Salamanca define 

que  se  deve  buscar  formas  de  educar  os  deficientes,  modificando-se  a 

realidade da discriminação e criando-se locais que promovam uma sociedade 

inclusiva. 

[...] o princípio norteador deste Enquadramento de Ação 
consiste em afirmar que as escolas devem se ajustar a todas as 
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crianças,  independentemente  das  suas  condições  físicas, 
sociais, linguísticas e outras. Neste conceito terão de incluir-se 
crianças com deficiências ou superdotadas, crianças de ruas ou 
crianças  que  trabalham,  crianças  de  populações  remotas  ou 
nômades,  de  minorias  linguísticas,  étnicas  ou  culturais  e 
crianças de áreas ou grupos desfavorecidos ou marginais [...] 
(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA E LINHA DE AÇÃO SOBRE 
NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS, 1994, p.16)

Sabemos que para  incluir  uma criança Surda,  como foi  previsto  pela 

Declaração  de  Salamanca,  é  indispensável  que  a  escola  se  adapte  às 

necessidades  específicas  de  cada  criança,  de  forma  que  elas  tenham 

oportunidades iguais às oferecidas para qualquer aluno, ajudando-as assim a 

superar as barreiras impostas por suas necessidades diferenciadas. 

No Brasil,  a maioria das crianças é colocada em classes comuns, na 

escola regular, para serem incluídas. Mas, o que de fato precisaria ser feito 

para que melhores condições pudessem ser oferecidas para a inclusão destas 

crianças? Não se pode esquecer que a inclusão do Surdo no sistema regular de 

ensino é um processo individual (para o aluno) que acarreta uma reorganização 

institucional (para a escola). (MOURA, 2008) 

No contexto de tais debates, foi então proposto pela Secretaria Municipal 

de Educação,  a Sala de Apoio e Acompanhamento a Inclusão (SAAI),  para 

atender essas crianças com a finalidade de incluí-los em sala de aula regular e 

promover o seu pleno desenvolvimento (Prefeitura de São Paulo, 2007).

 “A SAAI atende a alunos com necessidades educacionais que 
podem  ou  não  se  relacionar  com  deficiências,  limitações  ou 
disfunções no processo de desenvolvimento, assim como com 
situação de superdotação ou altas habilidades. Este espaço se 
constitui como um serviço de apoio pedagógico especializado, 
desenvolvido  por  professores  especializados.” 
(http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Documentos/BibliPed/EdE
special/Referencial_AvaliacaoAprendizagem_NecessidadesEsp
eciais.pdf, 2007).

A SAAI  foi criada  pelo  Programa  Inclui,  da  Secretaria  Municipal  de 
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Educação em setembro de 2010. O objetivo do Programa é tornar as escolas 

municipais de são Paulo cada vez mais adaptadas e acolhedoras. Para isso os 

Educadores  passam  por  formação  constante;  têm  o  apoio  Pedagógico 

especializado em sala de aula; contam também com auxiliares de Vida Escolar 

(AVEs),  que  acompanham alunos  com deficiências  severas  e  que  não  têm 

autonomia;  equipam as escolas com mobiliários e equipamentos específicos 

para  atender  as  necessidades  dos  alunos  além  dos  TEGs,  veículos  que 

transportam as crianças para  as  escolas  onde estão  matriculados,  inclusive 

para a escola onde ocorre a SAAI, podendo participar no contra turno em que 

estuda.

De  forma  ideal,  todas  essas  providências  deveriam  garantir  uma 

educação de qualidade para os alunos com deficiência, mas isso parece não 

acontecer nos dias atuais.

Os desafios que se apresentam para a implantação de tais iniciativas 

para a eficaz inclusão do Surdo no meio sócio-histórico-cultural em que está 

inevitavelmente inserido é objeto deste estudo. Não se pretende, obviamente, 

esgotar o assunto, mas sim, apontar e pontuar possíveis dificuldades quanto à 

sua incorporação no ensino regular público oferecido à população brasileira. 

1.4 O papel do professor e a teoria Sócio-Histórica-Cultural (TSHC) 
de Vigotsky

No caso do indivíduo Surdo,  que não utiliza a mesma língua que as 

outras  pessoas,  há  dificuldade  na  interação  social,  pois  os  ouvintes  não 

compartilham da mesma língua,  fazendo com que essa interação possa se 

fragmentar. 

A  Teoria  Socio-Histórica-Cultural  (TSHC),  de  Vigotsky,  mostra  que  o 

homem é um sujeito histórico-social, que se desenvolve a partir das trocas e 
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interações em seu meio cultural mediadas pela linguagem.

Vigostsky (1994) fala da mediação e da internalização como aspectos 

fundamentais  da  aprendizagem.  O  outro  não  tem  importância  somente  no 

processo de conhecimento, mas também na constituição do próprio sujeito. 

A linguagem usada em contextos sociais significativos leva o sujeito a se 

estruturar como indivíduo que interage e produz sentidos e significados. Como 

o Surdo vive no mesmo contexto social do ouvinte, que constitui a maioria dos 

que detém o poder e a forma de se comportar no mundo, é necessário que o 

Surdo se integre nesse mundo.  Como fazê-lo de forma produtiva e eficaz para 

todos é que é a grande questão. 

Vigotsky,  a  partir  do conceito  de  Zona de Desenvolvimento  Proximal, 

define  que  os  processos  mentais  humanos  são  constituídos  pela  mediação 

simbólica a partir da cultura. Dessa forma, os significados são construídos e 

partilhados no grupo sócio-cultural a que se está inserido. A partir de atividades 

mediadas pela linguagem são produzidos sentidos e significados. A linguagem 

é o instrumento mediador,  uma vez que possibilita  conhecer  e transmitir  os 

conceitos,  eventos  e  significados  produzidos  por  e  na  cultura.  Através  da 

linguagem penetra-se no universo do simbólico. De acordo com a abordagem 

sócio-histórico-cultural,  a  consciência  da  origem  social  é  construída  na 

interação com o outro e com o meio. Para essa construção, a mediação pela 

linguagem  é  considerada  importante  ferramenta  de  desenvolvimento,  daí  a 

aplicação  do  conhecimento  de  LA  para  encontrar  respostas  às  questões 

levantadas nesta pesquisa. (Moita Lopes, 2008) 

Segundo Vygotsky (1999, p. 112), a Zona de Desenvolvimento Proximal 

(ZPD) consiste na:

[...]  distância  entre  o  nível  de  desenvolvimento  real,  que  se 
costuma  determinar  através  da  solução  independente  de 
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problemas,  e  o  nível  de  desenvolvimento  potencial, 
determinado através da solução de problemas sob a orientação 
de  um  adulto  ou  em  colaboração  com  companheiros  mais 
capazes.”

Fidalgo (2002) afirma que esse conceito é fundamental, pois retrata o 

papel da aprendizagem e da mediação no desenvolvimento do indivíduo. Desta 

forma,  a  criança,  por  meio  de  interações  qualitativas  permeadas  por 

significados com uma gama infinita de interlocutores, constitui-se e avança em 

seu processo de aprendizagem e, conseqüentemente de desenvolvimento.

 Nery e Batista (2004) corroboram com Fidalgo (2002) e consideram que: 

“Na interação com um adulto pode-se criar também o espaço 
da interlocução, da enunciação e do diálogo que favorecerá a 
significação  do  sujeito,  (...)  para  que  o  sujeito  se  signifique 
como autor e ator de sua história”. (Nery e Batista, 2004)

Considerar-se-á  a  partir  dos  referenciais  estabelecidos  previamente 

nessa pesquisa o contexto escolar, levando em consideração que o professor é 

a  base  da  relação  e  do  processo  de  ensino-aprendizagem  para  todas  as 

crianças, incluindo-se aí a criança Surda (SUDRÉ, 2008), pois é na interação 

dentro do contexto escolar que o indivíduo Surdo terá a possibilidade de ser 

autor de sua história (NERY e BATISTA, 2004), sendo mediado pelo professor. 

Nas práticas fonoaudiológicas da pesquisadora foi possível perceber a 

dificuldade de interação entre o educador e a criança Surda. Algumas vezes, o 

desenvolvimento da linguagem do Surdo era insuficiente, por isso a base para a 

interação com o outro e a construção de conhecimento apresentava lacunas e 

dificultavam ou até barravam o aprendizado do mesmo. 

Entender  o  ponto  de  vista  dos  profissionais  que  atuam  na  equipe 

pedagógica da escola pode ser eficiente para mudanças tanto nas suas formas 

de atuação como em todo o processo de inclusão, a fim de alcançar o que é 

exigido  e  esperado  pelos  indivíduos  com  deficiência.  Partindo  desses 
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pressupostos, fica evidente a necessidade de se discutir o papel do educador 

enquanto mediador no processo de aprendizagem do aluno, pois o educador 

precisa atuar com o aluno não como detentor do saber, mas como alguém que 

irá intermediar o elo entre o aluno e o conhecimento.

Utilizou-se o estudo de caso exploratório por ser eficaz para identificar 

características  de  um  tema  de  pesquisa,  como  podemos  ver  em  Chizzotti 

(2010).  O  estudo  de  caso  é  uma  forma  de  olhar  para  o  discurso  dos 

profissionais da equipe pedagógica, de forma contextualizada.

Para tanto,  realizou-se um questionário semi-estruturado, que permitiu 

explorar  a  visão  dos  profissionais  de  uma escola  da  rede  pública,  sobre  o 

processo  de  inclusão  oferecido  pela  rede  da  prefeitura  de  São  Paulo 

desenvolvido nessa escola desde 2008, cuja proposta é a adaptação do ensino 

para as crianças com necessidades educacionais especiais (NEE) e como nos 

diz Chizzotti (2010):

“O caso pode ser único e singular ou abranger uma coleção de 
casos,  especificados  por  um aspecto  ocorrente  nos  diversos 
casos  individuais  como,  por  exemplo,  o  estudo  de 
particularidades ocorrentes em diversos casos individualizados. 
Pode haver, pois, um estudo de um aluno em particular ou de 
uma  dificuldade  específica  de  um  conjunto  de  alunos;  pode 
deter-se  em  um  coletivo  de  pessoas  para  analisar  uma 
particularidade.” 

Um  caso  não  visa  à  generalização,  mas  pode  revelar  realidades 

universais. Nenhum caso é um fato isolado, independente das relações sociais 

onde ocorre. O que se percebe segundo Chizzotti (2010):

“As  descobertas  encontradas  em  um  caso  autoriza  mutatis 
mutandis  a justapor a transferibilidade do que foi  encontrado 
para outros casos da mesma natureza”.
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Capítulo 2 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Neste  Capítulo  serão  apresentados  a  metodologia  adotada  nesta 

pesquisa, o contexto de pesquisa, os participantes, os instrumentos de geração 

e transcrição de dados e os procedimentos de análise.

2.1 Tipo de Pesquisa

Esta  pesquisa  preocupa-se  em  analisar  como  se  dá  o  processo  de 

inclusão educacional a partir da visão que a equipe pedagógica tem sobre o 

trabalho que realiza sobre a inclusão educacional. Utilizou-se o estudo de caso 

exploratório,  por  ser  eficaz  para  identificar  características  de  um  tema  de 

pesquisa, como podemos ver em Chizzotti  (2010). O estudo de caso é uma 

forma de olhar para o discurso dos profissionais da equipe pedagógica que 

atuam na escola regular da prefeitura, de forma contextualizada.

Partindo então da análise do discurso desses profissionais, juntamente 

com a proposta de Chizzotti (2010) sobre o Estudo de Caso, será possível dar 

vazão a outras reflexões acerca da inclusão em outras escolas e com outras 

equipes de profissionais que se empenham nesse processo, sendo possível o 

aprofundamento do tema em questão.

2.2 Pesquisa qualitativa

O presente estudo foi realizado sob uma perspectiva qualitativa que pode 

ser  definida como descritiva  e exploratória.  Escolheu-se  tal  metodologia  por 

compreender-se  que  a  vertente  de  análise  de  conteúdo  permite  descrever, 

interpretar  e  desvendar  conhecimentos  ainda  pouco  explorados  e  permite 
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investigar  diferentes  percepções  dos  profissionais  da  equipe  pedagógica de 

uma escola da prefeitura frente à inclusão educacional do Surdo, realizada na 

própria  escola  bem  como  o  levantamento  de  dificuldades  e  facilidades, 

incertezas e aspectos contraditórios relativos à operacionalização da Sala de 

Apoio e Acompanhamento à Inclusão (SAAI) na Rede Pública. 

A pesquisa qualitativa baseia-se na premissa de que os conhecimentos 

sobre os indivíduos só são possíveis com a descrição da experiência humana, 

tal como ela é vivida e tal como é definida por seus próprios atores (POLIT, 

BECK, HUNGLER, 2004). 

Nas  pesquisas  descritivas,  o  pesquisador  observa,  registra,  analisa  e 

correlaciona fatos e tem como objetivo principal a descrição de características 

ou opiniões de uma determinada população. As pesquisas exploratórias são 

desenvolvidas com o objetivo de proporcionar uma visão geral acerca de um 

fato e,  como já  mencionado,  são realizados,  especialmente, quando o tema 

escolhido foi pouco explorado, tornando-se difícil formular hipóteses precisas e 

operacionalizáveis. 

A  pesquisa  qualitativa  torna-se  relevante  quando se  pretende  discutir 

valores  culturais  e  representações  de  determinado  grupo  sobre  temas 

específicos,  quando  se  quer  compreender  relações  entre  atores  sociais,  no 

âmbito  de  instituições  ou  de  movimentos  sociais,  e,  também,  para  avaliar 

políticas públicas e sociais, do ponto de vista da formulação, aplicação técnica 

aos usuários a quem se destina. A pesquisa qualitativa se ocupa do universo de 

significados,  crenças,  motivações,  valores  e  atitudes,  pois  aborda  de  forma 

mais  profunda as relações,  os processos e fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização no universo quantitativo de variáveis (Minayo, 

2004). 

Ao utilizar a pesquisa qualitativa juntamente com a análise de conteúdo 

22



do discurso proposta por Bardin, permite-se a esta pesquisa abranger em sua 

análise questões observadas pelos professores que não estão explícitas em 

seu  discurso,  mas  que  envolvem  diretamente  o  processo  de  inclusão 

educacional, como podemos ver em Bardin (1997):

“A análise de conteúdo é um instrumento metodológico a ser 
aplicado a discursos que sejam diversificados, girando em torno 
de  aspectos  objetivos  e  subjetivos  aí  contidos.  O  que  torna 
interessante  esta  perspectiva  de  análise  é  justamente  a 
possibilidade de o investigador desvendar o que não é dito, o 
que  está  escondido  e  latente,  o  não  aparente,  o  que  está 
potencial no que é dito na mensagem“.

As entrevistas foram feitas, gravadas e posteriormente transcritas, com 

cinco  profissionais,  citados  abaixo,  da  equipe  pedagógica  de  uma  Escola 

Municipal. Realizou-se então a análise desse discurso, a partir da Análise de 

Conteúdo do Discurso de Bardin (1997). 

Assim, esta metodologia, na vertente de análise de conteúdo, permitiu 

descrever, interpretar e desvendar percepções da equipe pedagógica de uma 

escola  da  rede  pública  sobre  a  inclusão  educacional  de  surdos  na  própria 

escola. 

2.3 Contexto da Pesquisa

No  início  desta  pesquisa,  foram  procuradas  diversas  escolas  que 

estivessem  participando  da  inclusão  de  crianças  Surdas  no  processo  de 

alfabetização e que pertencessem à rede pública da prefeitura de São Paulo. 

Foram feitos vários contatos por telefone, num total de 30 escolas municipais. 

No  entanto,  nenhuma  das  escolas  contatadas  aceitou  participar  desta 

investigação.

Em seguida, foi  contatada diretamente a Prefeitura da cidade de São 

Paulo,  que  fez  um  encaminhamento  para  a  Secretaria  da  Educação  do 
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Município.  A Secretaria da Educação informou por e-mail sobre três escolas 

que tinham alunos surdos e que participavam do projeto de inclusão a partir da 

Sala de Apoio e Acompanhamento à Inclusão, a SAAI. 

Dentre  as  escolas,  a  mais  acessível  foi  uma EMEF,  na  zona  sul  da 

cidade  (bairro  da  periferia  de  São  Paulo).  Além disso,  o  fator  relevante  na 

escolha foi que essa escola participava do processo de inclusão de crianças 

Surdas em fase de alfabetização e tinha uma SAAI. 

A região em que está localizada a escola que participou desta pesquisa 

pertence a um bairro de classe social de baixa renda. Nenhuma das escolas 

municipais no entorno possui a SAAI. É a EMEF que oferece às outras escolas 

a SAAI como recurso. Assim, ela atende não só os seus próprios alunos como 

os de outras escolas próximas. Esses alunos continuam estudando em suas 

escolas e, no contra turno, uma perua os leva para um atendimento na escola 

da  SAAI.  As  aulas  da  SAAI  têm  1h  e  30min  de  duração,  relacionado  à 

comunicação,  para  aprender  a  lidar  com  as  dificuldades  de  aprendizagem 

decorrentes da surdez. 

2.4 Escola participante da pesquisa

A escola  pesquisada  é  composta  por  ensino  fundamental  I  e  ensino 

fundamental  II.  No  ensino  fundamental  I  estão  matriculados  405  alunos, 

dispostos em 12 salas de aula e no ensino fundamental  II,  são 420 alunos 

matriculados e divididos em outras 12 salas. Atualmente,  existem na escola 

quatro  crianças  Surdas:  uma  no  ensino  fundamental  I  e  três  no  ensino 

fundamental II. Segundo a diretora do ensino fundamental II, há crianças que 

não têm laudo médico, mas suspeitam de algum rebaixamento auditivo.

A  escola  sempre  tenta  encaminhar  as  crianças  para  atendimentos 

especializados a partir do Projeto INCLUI, de forma que sejam encaminhadas 
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para um serviço especializado. Segundo a Coordenação da EMEF, a escola é 

quem procura encontrar vagas para esses alunos e o projeto já está com três 

meses de atrasos nas avaliações das crianças que precisam ser encaminhadas 

para atendimentos especializados. A escola dispõe de 68 funcionários no total.

A  política  educacional  da  Secretaria  Municipal  da  Educação  (SME)  - 

Programa  Ler  e  Escrever  é  prioridade  na  escola  municipal.  A  EMEF  que 

participou da pesquisa tem como missão, objetivo e compromisso pedagógico a 

inclusão social. A escola atende a demanda de outros bairros e isso superlota 

as salas de aula. As salas com alunos de inclusão podem funcionar com até 30 

alunos, mas as salas sem alunos de inclusão funcionam com até 35. 

Segundo informações colhidas com a professora da SAAI, em encontro 

inicial, os alunos da SAAI são alunos antigos que a professora alocou em seus 

horários, quando deu início a sala SAAI. Atualmente são separados por faixa 

etária, pois alguns já são adolescentes, apesar de não saberem ler e escrever. 

Ela consegue aproximá-los pela idade e grau de dificuldade. 

O  início  da  SAAI  foi  em  2008  e  somente  em  2010,  a  professora 

especializada  conseguiu  dar  início  ao  trabalho  de  leitura  e  escrita  com  as 

crianças e o que pensavam sobre o tema do texto lido. Os grupos da SAAI são 

formados de quatro a cinco alunos. Há um grupo com duas crianças que não 

está junto com os outros, porque são novas e o tipo de atividade e interação é 

diferente. 

A  professora  entra  em  contato  com  a  família  desses  alunos,  pois 

considera fundamental a sua participação no trabalho que está sendo realizado 

na  escola,  mantendo  encontros  regulares  com  os  mesmos.  A  maioria  das 

famílias não utiliza língua de sinais. Poucas crianças têm a oportunidade de 

fazer atendimento fonoaudiologico, mesmo em serviços não pagos.
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Segundo a professora a prefeitura ofereceu cursos de pós-graduação 

para os professores da rede.  O curso oferecido tinha por  objetivo o estudo 

sobre  as  diferentes  deficiências  (deficiência  intelectual,  deficiência  visual, 

Surdez e deficiência motora), eram realizados pela Universidade do Estado de 

São Paulo (UNESP) de Marília.  

2.5 Participantes da Pesquisa

Os profissionais que participaram da pesquisa foram: 

• Professora da sala SAAI

• Professor de Ensino Fundamental I

•  Auxiliar de Direção

•  Coordenadora do Ensino Fundamental I

•  Coordenadora do Ensino Fundamental II

Os  professores  atuam  diretamente  nas  atividades  com  as  crianças 

Surdas, ou seja, tanto a professora responsável pela SAAI como o professor de 

educação física de sala regular. A professora da SAAI está na unidade escolar 

desde 2008, quando foi implantado o serviço. O professor de Educação física 

trabalhou 8 anos numa Organização Não Governamental (ONG) para crianças 

deficientes  antes  de  trabalhar  nessa  EMEF.  A  Auxiliar  de  Direção  também 

participa da organização de atividades pedagógicas na escola, juntamente com 

os  outros  profissionais.  A  coordenadora  do  ensino  fundamental  I,  e  a 

coordenadora  do  ensino  fundamental  II,  assim  como  a  auxiliar  de  direção, 

participam de processos de coordenação de atividades dentro da escola, mas 

atuam indiretamente com o aluno Surdo.

26



2.6 Instrumentos e Coleta dos dados

Para tal estudo foram realizadas cinco entrevistas semi-estruturadas com 

os diferentes profissionais da equipe pedagógica. Outras três entrevistas foram 

realizadas com profissionais que têm contato com as crianças, mas de forma 

indireta, que são a coordenadora do ensino fundamental I, a coordenadora do 

ensino fundamental II e a auxiliar de direção, que participam de processos de 

coordenação de atividades dentro da escola.

A  coleta  de  dados  foi  dividida  em  três  etapas:  a  primeira  foi  uma 

entrevista com a professora do SAAI e teve por objetivo obter dados a respeito 

do  trabalho  lá  desenvolvido;  a  segunda  constou  de  três  observações  e 

gravações em vídeo da SAAI, durante as atividades. As duas primeiras fases 

foram importantes para o ajuste da terceira etapa de coleta de dados que foi 

realizada  a  partir  de  um  questionário  semi-estruturado  com  sete  questões. 

Dessa  forma,  obtiveram-se  cinco  entrevistas  semi-abertas,  gravadas,  com 

profissionais da equipe pedagógica que estavam envolvidos com o trabalho de 

inclusão de crianças Surdas e aceitaram participar da pesquisa.  

No decorrer da entrevista realizada com os professores, gravou-se (em 

gravador  digital)  os  depoimentos  e,  posteriormente  transcreveram-se  as 

gravações, de forma a proporcionar uma análise acurada dos discursos. 

Algumas limitações e dificuldades na coleta de dados foram observadas, 

especialmente  na  realização  das  gravações  em  vídeo.  Vários  foram  os 

obstáculos encontrados, tais como: a câmera apresentava falhas; o motorista 

da perua não podia levar as crianças para trabalhar na SAAI, porque estava 

doente e a observação foi desmarcada; os pais das crianças participantes da 

pesquisa estavam em reunião com a professora da SAAI, no horário em que as 

crianças deveriam estar em aula e a professora estava em reunião pedagógica 
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da escola. Isso tudo implicou em demora para a realização das gravações. Nas 

demais  entrevistas,  os  profissionais  que  aceitaram  participar  da  pesquisa 

acharam que “não seria necessário” fazer a filmagem delas, isto é, disseram 

que  apenas  a  gravação  em  áudio  seria  suficiente.  Frente  a  tais 

posicionamentos, buscou-se respeitar o que foi sugerido.  

Roteiro da Entrevista Semi-estruturada: 

1. Como você vê a inclusão do Surdo na rede pública?

2. Para você, quais medidas são favoráveis para a inclusão do Surdo na 

sala de aula? Por quê?

3. Como você avalia o SAAI como recurso para a inclusão do aluno 

Surdo nas atividades escolares? Dê um exemplo.

4. Na sua opinião quais são as atividades pedagógicas que auxiliam a 

inclusão do aluno Surdo na escola regular? Dê um exemplo.

5. O que você pensa sobre o uso da língua de sinais e da língua falada 

pelo individuo Surdo na escola regular? Por quê?

6. Quais resultados você observa no trabalho realizado com os Surdos 

dentro da escola?

2.7 Tratamento de dados

A  partir  dos  dados  obtidos  com  as  gravações  das  entrevistas  semi-

estruturadas foi elaborada a transcrição dos mesmos (anexo). Para facilitar a 

visualização dos dados e sua posterior análise, enumeramos os turnos, ou seja, 

as tomadas de voz de cada participante conforme pode ser visto no exemplo a 

seguir:
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Na transcrição das entrevistas, foram mantidos os traços de oralidade, 

em detrimento da norma culta  da língua,  por  entender-se que não cabe ao 

pesquisador interferir nos depoimentos e, sim, trabalhar os dados da maneira 

como foram apresentados.  

2.8 Critérios de análise

Os  dados  foram  analisados  nesta  pesquisa  segundo  a  análise  de 

conteúdo proposta por Bradin (2004), pois objetivou-se nesse trabalho verificar 

como se dá a inclusão do aluno Surdo na sala de aula Regular do ensino da 

Prefeitura, sob o ponto de vista do profissionais da escola. Segundo o autor, 

tais  categorias de análise visam a obter  de forma objetiva  e sistemática os 

conteúdos de um texto que possibilitem as inferências sobre ele e articulá-las 

ao  contexto  social  em  que  é  produzido  e,  portanto,  por  meio  da  análise 

sistemática  dos  dados  coletados  pode-se  chegar  a  uma  compreensão  a 

respeito de como os profissionais envolvidos estão veem a inclusão escolar. 

A  partir  do  discurso  dos  professores,  foram  criadas  categorias,  que 

correspondem a uma classificação de elementos constitutivos do conjunto de 

opiniões,  por  diferenciação e,  em seguida,  por  reagrupamento  de  analogias 

com os critérios previamente definidos. 

Os critérios respeitados neste sentido foram: 

• Homogeneidade - a exclusão mútua depende da homogeneidade das 

categorias,  o  que  significa  que  na  sua  organização,  a  categoria 

somente poderá funcionar em uma dimensão única de análise;

• Pertinência  -  uma categoria  é  considerada pertinente  quando está 

adaptada ao material  de análise  escolhido,  tendo por  referência  o 

quadro teórico que o fundamenta, ou seja, o sistema de categorias 
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eleito, deverá refletir a intenção de análise a ser feita na investigação;

• Produtividade - exige do investigador que elege as categorias, que o 

sistema categorial  por  ele  proposto,  promova  inferências,  idéias  e 

hipóteses novas.

A primeira fase do trabalho com os dados foi a preparação dos mesmos, 

chamada por Bardin (2004) de pré análise.  Foram lidas todas as transcrições 

das entrevistas e levantadas os possíveis categorias de sentidos e significados 

relacionadas à pergunta de pesquisa.  São elas:

3.1 Despreparo do profissional e necessidade de assessoria; 

3.2 Comunicação e preconceito;

3.3 Inclusão X Exclusão.

A  seguir,  passou-se  à  etapa  chamada  por  Bardin  de  exploração  do 

material.  Os  dados  foram  articulados  em  unidades  que  permitem  que  os 

conteúdos expressos nos trechos das entrevistas selecionados sejam descritos. 

Tal articulação é revelada por meio das subcategorias encontradas: 
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As  categorias  foram  estabelecidas  a  partir  das  principais  ideias  que 

foram  respondidas  pelos  entrevistados.  Os  recortes  das  falas  foram 

direcionados de acordo com o assunto envolvido no discurso. Dessa forma, a 

análise dos dados foi organizada de acordo com os sentidos e os significados, 

respondidos pelos entrevistados, captados e organizados pela pesquisadora. 

A última etapa é o tratamento dos resultados que permite que sejam 

feitas inferências e interpretações dos dados analisados e que é o objeto do 

Capítulo 3 desta pesquisa. 

3.1  Despreparo  do  profissional  e 

necessidade de assessoria.

3.1.1 Necessidade do Professor ter formação 

específica.

3.1.2 O medo ao se trabalhar com o aluno que 

tem  uma  deficiência,  sem  estar  preparado 

causa medo.

3.1.3  Questionamentos  sobre  os  recursos 

técnicos para a inclusão.

3.2 Comunicação e preconceito. 3.2.1  O  uso  da  língua  de  sinais  na  rede 

pública de ensino.

3.2.2  A Libras e a interação entre as crianças.

3.2.3  A comunicação com a criança Surda.

3.3 Inclusão X  Exclusão. 3.3.1  As crianças estão incluídas na escola.
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Capítulo 3 - DADOS CATEGORIZADOS E TRANSCRITOS A 
PARTIR DAS ENTREVISTAS

Neste  capítulo  será  apresentada  a  análise  e  discussão  dos  dados, 

apoiada nos pressupostos teóricos-metodológicos adotados com o objetivo de 

responder  a  pergunta  de  pesquisa.  Como se dá a  inclusão educacional  do 

Surdo no ensino regular da Prefeitura, sob o ponto de vista dos profissionais  

que atuam no processo de inclusão.

A análise dos dados centra-se,  conforme apresentado no capítulo  dos 

procedimentos metodológicos, na teoria de análise de conteúdo segundo Bardin 

(1997).  A  partir  dessa teoria  foi  possível  realizar  um estudo aprofundado do 

pensamento daquele que fala, no caso, dos profissionais que atuam no grupo 

pesquisado para entender o significado das ideias desses profissionais a partir 

de seu discurso.

Durante  o  processo  dessa  pesquisa  pode-se  perceber  que  os 

entrevistados referem-se a questões sociais e históricas dos Surdos com quem 

eles trabalham e ao mesmo tempo, eles relatam suas próprias questões sociais 

e históricas enfrentadas, atualmente, em função da necessidade de incluir no 

âmbito educacional alunos Surdos. 

Este capítulo de análise e interpretação se organizará a partir  de três 

categorias principais identificadas na primeira etapa de leitura e trabalho com os 

dados coletados nas entrevistas realizadas, são elas:

- O profissional e necessidade de assessoria; 

- Comunicação e preconceito;

- Inclusão X Exclusão.
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Realizar-se-á a seguir a análise da primeira categoria. 

3.1 Despreparo do profissional e necessidade de assessoria:

Nesta seção serão apresentadas três subcategorias dentro da grande 

categoria aqui apresentada. Elas referem-se à falta de treinamento, de recursos 

necessários e ao medo e insegurança dos profissionais da equipe pedagógica 

para trabalhar com a criança Surda. Nesta sessão será analisada a primeira 

subdivisão da primeira categoria.

3.1.1 A necessidade do Professor ter formação específica.

Nas  entrevistas,  os  profissionais  revelam  ser  importante  a  formação 

específica em Libras para lidar com o Surdo e referiram também ser necessário 

ter professores com formação específica, pois esses auxiliariam aqueles que 

não  têm em algumas situações  do  dia-a-dia.  No  entanto,  essa  formação  é 

opcional para os profissionais que atuam com a inclusão. Como podemos ver 

no trecho citado por um dos entrevistados:

Excerto 1- Maria (questão1)

“... Tendo uma pessoa que saiba lidar, né?Que tenha como nos 
ajudar, no caso da Lina que é professora tá, tem uma formação 
específica,  tem experiência,  então acrescenta, tá? Os nossos 
funcionários da rede pública  tiveram cursos de Libras.  Então 
quem quis se inscreveu, foi fazê o curso pra lidar com essas 
crianças que tão chegando. Então, tendo toda essa assessoria 
é válido...”

A  mesma  pessoa  entrevistada  questiona  a  importância  do  próprio 

profissional aprofundar os seus conhecimentos e ampliar sua formação a partir 
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da realidade de inclusão educacional que já acontece, o que se pode observar 

no seguinte trecho:

Excerto 2- Maria (questão 5)

“... É difícil isso, eu acho... a gente tem. Igual tô te falando, uma 
professora  especialista,  as  outras  não  são  especialistas,  a 
nossa formação não é essa, mas eu enquanto professora 
não tenho que correr atrás?   E... é a hora, não tem mais o 
que esperar. Igual a gente falô o nome de uma criança, que é o 
Lucas. É... daqui a pouco vão ser quantas crianças, a gente não 
pode escolher mais aluno, né? Eu acho que é isso, não sei...”

Quando, por uma terceira vez, Maria coloca que é errado o professor não 

ter  especialização,  observa-se  nesse  relato  que  para  ela  é  como  se  os 

profissionais estivessem sendo coniventes com este erro, como se, apesar de 

se  esforçarem  para  atender  as  necessidades  educacionais,  o  fato  de  não 

conseguirem  ir  além  significa  que  eles  não  realizam  nada,  estando 

simplesmente de braços cruzados.

Diferentemente da pesquisa realizada por Sudré (2008), neste trabalho 

observou-se  através  dos  relatos  que  há  uma  mudança  na  postura  do 

profissional, ou seja, atualmente eles relatam a necessidade do professor tentar 

adaptar-se às necessidades educacionais do aluno Surdo. Por outro lado, os 

dados aqui encontrados corroboram com outro aspecto da pesquisa realizada 

por Sudré (2008), na qual também é mostrado que o pouco sucesso no trabalho 

recai como responsabilidade do profissional.

Vê-se, nesta pesquisa, que há conhecimento por parte do profissional 

sobre  a  condição  bilíngue  do  Surdo,  de  que  eles  sabem  da  existência  e 

importância de um ensino voltado especificamente às necessidades deles no 

dia-a-dia, os profissionais, com exceção da professora que atua na sala SAAI 

ainda se consideram despreparados para trabalhar  com o Surdo,  referência 

essa  que  também  pode-se  observar  nos  estudos  de  Góes  (1999)  e  Sudré 
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(2008).

Excerto 3 – Maria (questão 6)

“...  Não  tem,  não  tem!  Então,  assim  é...  parte  mais  do lado 
pessoal,  não é exigido do professor que ele tenha. Entende? 
Então,  por  exemplo,  eu  tenho  pedagogia,  meu  curso  é 
especifico pra administração escolar, eu não tive nenhum 
curso  pra  lidar  com  uma  criança  com  quaisquer 
dificuldades, seja Surda, seja cega, seja síndrome de down, 
qualquer  deficiência.  Eu  não  tenho  especialização,  e  as 
minhas professoras também não. Então esse lado é o lado 
errado  da  coisa,  porque  eles  não  tão  interessados  se  o 
professor  tem capacitação  ou  não.  A  única  pessoa  que  tem 
capacitação é a professora do SAAI.

Segundo o professor  Pedro  que já  teve  experiências  trabalhando em 

ONGs com crianças com diferentes deficiências, mesmo quando o aluno Surdo 

tem facilidade para compreender a matéria,  para Pedro,  o conhecimento do 

professor ainda é insuficiente. Nessas horas o professor recorre à Professora 

especializada  da SAAI,  que  o  auxilia.  Assim,  Pedro  lança mão de  diversas 

estratégias para facilitar a compreensão e a comunicação, mostrando que o 

conhecimento é essencial para se lidar com alunos com deficiência:

Excerto 4 - Pedro (questão 3)

“Olha  eu  já  tive  experiência  já.  Já  trabalhei  oito  anos  numa 
ONG, pra deficientes. Então eu acredito que... pra mim... neste 
caso foi  um pouco mais fácil.  Mesmo não tendo alunos com 
deficiência auditiva, né? Era outras deficiências,  mas a gente 
acaba  lidando,  é...  ultrapassando  as  barreiras,  criando 
algumas  metodologias,  alguma  didática,  pra  atingi  o 
objetivo, né? Mas que nem eu te falei. Eu tive essa felicidade, 
de trabalhar oito anos numa ONG, que era só o público com 
deficiência, então eu ganhei um pouco de experiência com 
isso, mas pra quem entra na rede o caminho é um pouco 
mais difícil.”

Assim,  percebe-se  que  os  profissionais  demandam  das 

instituições e de si próprios uma formação mais específica e mais ampla para 

trabalhar com o Surdo. No entanto, de acordo com os estudos de Góes (2002), 
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as dificuldades do professor e a limitação de sua própria formação os deixam 

inseguros, mesmo quando tem uma formação especializada, o que acaba por 

ter impacto na aprendizagem do Surdo.

Segundo esses relatos, sem uma formação específica, sem ter algo que 

auxilie o profissional com o aluno Surdo o professor não consegue dar conta de 

ensinar esse aluno. Além disso, segundo Ana, aqueles alunos que são mais 

quietos  acabam  ficando  “invisíveis”  na  sala  de  aula.  Como  se  observa  no 

excerto abaixo.

Excerto 5 - Ana (questão 5)

“Né? Então...  isso é complicado pro professor,  então,  muitas 
vezes, não é mentira não, esse aluno acaba, se ele é um aluno 
que não  dá problemas  disciplinares,  ou  que,  se  ele  não se 
coloca, ele acaba ficando invisível na sala.” 

Assim  a  falta  de  formação  específica  do  profissional  que  atua  com 

crianças  Surdas,  torna  difícil  interagir  com  esses  alunos,  como  podemos 

observar no relato de Pedro sobre a questão:

Excerto 6 – Pedro (questão 2)

“Assim... ele é um aluno, uma pessoa super esperta, então ele 
mesmo...  (SI)...  algumas  barreiras,  ele  mesmo  tira  essas 
barreiras  do  caminho.  Ele  é  muito  esperto,  muito  atencioso, 
então  se  eu  tô  explicando  primeiro  pro  grupo,  ele  já  tá 
observando, né? E eu trabalho bastante gestual, com ele... no 
caso, tento às vezes explicar pra sala dele a atividade antes na 
lousa, então eu tento usá várias ferramentas pro entendimento 
dele,  né?  Eu  não  tenho  curso  de  Libras,  né?...  Então 
algumas palavras, poucas né eu sei, e... assim que é mais 
pontual,  alguma  coisa  que  eu  quero  explicar  mais 
especificamente,  aí  eu recorro às vezes à Lina,  e ela me 
trás  esse  material  né?.  Mas  ele  felizmente...  ele  é  muito 
observador,  então muitas, muitas coisas a hora que você vai 
explicá,  ele  já  sacou tudo,  já  sabe o  que é  pra fazer,  antes 
mesmo de você explicá”. 
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Segundo  o  relato  de  Ana,  como o  fato  era  recorrente  na  escola,  os 

professores começaram a realizar  estudos de casos no período das JEIFS. 

Cada professor levava o caso de um aluno com deficiência e todos ajudavam 

na discussão com o que sabiam.  Esse relato já mostra uma mudança nas 

atitudes  dos  profissionais.  Embora,  de  acordo  com  Sudré  (2008),  faz-se 

necessário reestruturar a constituição da escola brasileira como um todo. 

Para  Ana  seria  preferível  que  o  aluno  fosse  encaminhado  para  um 

serviço especializado, pois mesmo tendo os estudos de casos e apostilas com 

atividades diferenciadas, aquilo não era suficiente para o aprendizado desse 

aluno de inclusão. O relato de Ana revela que a falta desse “apoio” torna os 

profissionais inseguros. 

Excerto 7 – Ana (questão 5)

“...  Então nós começamos a fazê essa discussão, mais de 
formação, com o objetivo de fazer atividades diferenciadas. 
Só que o Ivan, quando nós começamos a fazê isso,  o estudo 
de caso,  o Ivan foi  transferido,  que ele foi  pro CIEJA, e nós 
tivemos  também...  o  que  eu  tinha  com  problemas  visuais 
também foi transferido pela idade... tal... e assim eles tão muito 
bem.  Fico  feliz  com  isso,  aí  nós  dedicamos  os  casos  de 
inclusão  dos  DI,  né? Do deficiente  intelectual.  Então hoje a 
gente tem apostilas com atividades diferenciadas,  provas 
diferenciadas.”

Pode-se observar que há uma preocupação do profissional com o seu 

trabalho e para com o seu aluno. Mas não são todos eles que estão dispostos a 

investir em sua formação, com exceção de Maria que questiona a atitude dos 

profissionais que não buscam aprofundar conhecimento para melhor atuar.

Os excertos  mostram que não é exigida uma formação especializada 

(tudo depende da vontade dos próprios profissionais, isto é, fazer cursos de 

Libras, estudar mais sobre os Surdos, e etc.). Ao relatarem essas questões que 

envolvem  a  sua  atuação  profissional,  em  um  ambiente  que  deve  ser  de 

inclusão, eles demonstram não ter consciência de algumas questões acerca da 

37



inclusão educacional de Surdos. Apesar de fazerem um grande esforço para 

incluir  as  crianças  Surdas,  a  falta  de  formação  dificulta  o  trabalho  a  ser 

realizado pelos profissionais.

Da  parte  da  secretaria  da  educação  municipal  há  um  apoio  aos 

profissionais que realizam o trabalho para a inclusão, como a SAAI, mas tal 

apoio ainda é insuficiente.

Como os aspectos intelectual e emocional se unem e cada atitude afetiva 

é modificada na relação com a realidade à qual  se está inserido (Vigotsky, 

2008), diante da realidade de incluir as crianças Surdas na escola municipal, os 

profissionais relataram, nas entrevistas, que eles se preocupam e se angustiam 

com suas necessidades de capacitação e conhecimento, mas se acomodam 

diante da falta de exigência das instâncias superiores. 

Sentindo-se  despreparados  e  emocionalmente  fragilizados  pela 

insegurança, esses profissionais, mesmo dedicando-se ao trabalho (utilizando 

alguns sinais de Libras, fazendo reuniões, discutindo casos), não oferecem à 

criança oportunidades que favoreçam a aprendizagem. 

Assim, a  criança Surda tem acesso restrito  ao aprendizado,  pois  seu 

contato com o mundo ocorre de forma fragmentada e incompleta.

Lacerda  (2000)  propõe  que  o  ensino  propiciado  por  Surdos  adultos 

usuários  de  Libras,  habilitados  como  professores  em  uma  proposta  de 

educação bilíngue seria uma alternativa mais interessante para o aluno Surdo e 

para os próprios professores. Pode-se observar nos relatos dos sujeitos dessa 

pesquisa,  que  a  escolarização  do  Surdo,  mesmo  com professores  ouvintes 

especializados,  não  está  dando  conta  das  necessidades  linguísticas, 

metodológicas, curriculares, sociais e culturais dos alunos. A formação recebida 

pelos professores especializados mostra-se, assim, insuficiente.
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Excerto 8 – Ana (questão 5)

“...  Uma  vez  eu  fui  numa  palestra  e  eles  contrataram  uma 
pessoa pra fazer né?... a tradução simultânea, só que a pessoa 
não era da área da palestra e tinha gente reclamando lá que a 
coisa não tava boa né?...  A mesma coisa alguém de inglês, 
vai,faz  lá  a  tradução,  você  vai  falá  de  culinária  e  o  cara  é 
engenheiro mecânico, algumas coisas não vão ser entendidas... 
(dá risada)...  vão ser distorcidas...  Essa pessoa que vem pra 
escola, precisa ser conhecedor da escola, não só da escola 
da  parte  pedagógica,  ser  conhecedor  da  escola  pública, 
porque é  um capítulo  à  parte  entendeu? É um mundo à 
parte.  Então  precisa  ter  esse  domínio  pra  conseguir  se 
inserir, né... Porque se não tem...

Este  excerto  de  Ana  mostra  que  não  é  necessária  uma  formação 

específica somente para os professores, mas também para todos os que atuam 

com o Surdo. Ana refere-se ao intérprete que estiver atuando na escola, pois 

além  de  ter  conhecimento  sobre  a  língua  de  Sinais  e  sobre  o  Surdo  ele 

precisará saber conteúdos específicos das disciplinas e assuntos tratados na 

escola.

Pedro  acrescenta  (no  excerto  seguinte)  que  há  empecilhos  para  a 

formação  do  profissional,  mesmo aquele  que  deseja  ir  além e  ampliar  seu 

conhecimento.  Pedro  quer  realizar  um  curso  de  Libras,  mas  se  o  fizer  irá 

implicar  em outras  questões,  como abrir  uma sala  SAAI,  o  que não é  seu 

desejo.

Excerto 9 – Pedro (questão 6)

“...  Só  que  infelizmente  a  gente  vê  falta  de  professor  em 
algumas escolas especiais, de professores efetivos e aí sempre 
tem muita vaga. Você vai, olha, às vezes tem muita vaga e aí é 
sempre os professores que têm um curso, que já fez antes um 
curso, que banca esse curso. Ele tá ali  de contrato.  Quando 
você é efetivo você tem curso que a rede dá. Só que a partir 
do momento que você faz, se tem que... você faz... você tem 
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que sair da sua escola, sair da sua área de atuação e abrir 
uma sala de SAAI...   Acho isso muito complicado. Acho que 
eles  poderiam facilitar  mais,  essa questão do curso né? Por 
exemplo, eu gostaria muito de fazê, mas só que eu amo o que 
eu faço também, a minha área de atuação, se eu tiver que fazer 
ou  eu  vou  ter  que  bancá,  e  a  gente  sabe  que  não  é  tão 
baratinho assim, não tem tantas facilidades e se eu decidir fazer 
pela rede, eu tenho que largar minha área de atuação pra entrar 
em uma outra escola, e montar uma sala de SAAI.”

Observa-se  então  pelo  estudo  de  Sudré  (2008)  a  necessidade  de 

reestruturar a constituição da escola brasileira de modo que possa contemplar 

demandas linguísticas,  sociais,  culturais e políticas das minorias linguísticas, 

como a comunidade Surda. Através dos relatos dessa subdivisão da primeira 

categoria observa-se que ações pontuais estão sendo realizadas na tentativa 

de fazer a inclusão do Surdo. 

Pode-se  ver,  ao  analisar  as  questões  levantadas  pelos  profissionais 

entrevistados  nessa  pesquisa,  aspectos  fundamentais  para  entender  o 

processo de inclusão que a escola em questão realiza. 

Conclui-se  então,  pelas  análises  referentes  à  formação  específica  do 

profissional,  que  há  um  grande  esforço  para  atender  às  necessidades  das 

crianças Surdas incluídas na sala de aula regular. Entretanto, devido à falta de 

recursos técnicos e de materiais didáticos específicos que auxiliem o professor 

e o aluno Surdo, mesmo com o auxilio da SAAI, o esforço realizado torna-se 

insuficiente para o processo de inclusão.

Os  profissionais  se  esforçam,  mas  relatam  a  impossibilidade  de  um 

trabalho efetivo devido à falta de uma formação específica para trabalhar com a 

criança Surda. Diante dessa realidade sentem medo, insegurança e incerteza 

sobre o trabalho que realmente ajude no aprendizado daquela criança.
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Assim, a falta de embasamento teórico e de técnicas especificas para 

trabalhar  com o  Surdo  leva  esses  profissionais  à  frustração,  insegurança  e 

medo, questões emocionais que os afetam no dia-a-dia.

O que  eles  relatam revela  que  toda a  carga  de buscar  instrumentos 

adequados para esses alunos fica por conta de cada escola, no entanto, quem 

deve avisar sobre essas necessidades de recursos são os profissionais que 

atuam com as crianças Surdas.

Dessa forma, isso passa a ser mais um encargo para esses profissionais 

que precisam se distanciar dos seus trabalhos para realizar essa nova tarefa. 

Mais  um  motivo  que  gera  insegurança  e  desânimo,  como  relatado  nas 

entrevistas,  de  todo  o  pessoal  que trabalha  com a  criança  que  precisa  ser 

incluída. Os relatos de Luana e Pedro revelam que além de ser um avanço a 

SAAI aparece como “porto  seguro”  quando os profissionais  não conseguem 

lidar com as dificuldades da criança Surda em sala de aula.

Ao analisar o relato dos profissionais da equipe pedagógica dessa escola 

de  ensino  regular  da  prefeitura  observa-se  que  todos  eles  acreditam  ser 

necessária  uma  formação  específica  que  deveria  ser  obrigatória  para  a 

formação do profissional.

Percebe-se um desejo do profissional em atender às necessidades do 

aluno Surdo, mas eles dizem não ter conhecimento sobre como fazer com a 

inclusão.

Os  relatos  mostram  que,  além  de  não  saber  como  trabalhar  com  a 

criança  Surda  há  pouco  apoio  especializado,  como,  por  exemplo,  o  que  a 

professora Lina relata que esse apoio é de grande ajuda, mas não é suficiente, 

pois a profissional  não acompanha a todos em todos os momentos. Com o 

pouco apoio que têm, os profissionais criam alternativas de ações pontuais para 
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o processo de inclusão ser realizado da melhor forma possível.

Percebe-se também nos relatos que, apesar do grande esforço e alguns 

sucessos e melhoras no desempenho das crianças Surdas em sala de aula, 

essa melhora ainda é pequena. Com pouco apoio e pouco conhecimento sobre 

as  necessidades  especificas  do  Surdo,  o  resultado  do  trabalho  é  pequeno 

demais para o muito esforço empenhado, em consequência disso o profissional, 

desamparado, sente-se inseguro em relação ao trabalho que realiza.

As  questões  e  dificuldades  enfrentadas  pelo  Surdo  são  vistas  pelos 

profissionais  como  um  problema  consequente  somente  da  formação  do 

professor. Mas o insucesso relatado pelos profissionais, sobre o processo de 

inclusão educacional e aprendizagem do Surdo, são consequentes de diversas 

falhas no sistema educacional.

O profissional tem uma rotina intensa e dinâmica na escola, o que faz 

com que ele encontre dificuldades para ampliar a sua formação, além de tolher 

um trabalho mais atento a cada aluno, sendo ele Surdo ou não. Isso pode ser 

visto  quando  se  analisa  outro  fator  trazido  nos  relatos  que  se  relaciona  à 

quantidade grande de alunos em sala de aula e a dificuldade de gerenciar o 

tempo para dar atenção a outros alunos. 

Verifica-se que o trabalho da SAAI ajuda o profissional  na escola, na 

interação com o aluno Surdo, mas é insuficiente, pois continua sendo uma ação 

pontual acerca da inclusão, além de não ser papel da SAAI orientar e acolher 

os profissionais da escola como um todo.

Percebe-se  que  os  professores  buscam  o  acolhimento  devido  para 

atender as suas angústias, inseguranças e medo devido ao seu despreparo, 

mas que esse acolhimento não existe. Assim, o trabalho com a criança Surda, 

realizado em condições de fragilização emocional e com falta de embasamento, 
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fica fragmentado, incompleto, não dando conta das necessidades linguísticas, 

metodológicas,  curriculares,  sociais  e  culturais  que  deveriam ser  oferecidas 

pela escola com acessibilidade para todos de acordo com a necessidade de 

cada aluno, seja ele Surdo, ouvinte, com deficiência intelectual ou com outras 

deficiências.  Consequentemente o aprendizado do Surdo ocorre também de 

forma fragmentada e incompleta. 

Isso tudo é jogado nas costas dos profissionais que atuam diretamente 

com as crianças Surdas e suas famílias.

Na seguinte subdivisão da primeira  categoria,  encontram-se relatos  a 

respeito do medo que sentem os profissionais quando não estão preparados 

para trabalhar com uma criança com necessidades específicas como no caso 

da criança Surda.

3.1.2 O medo ao se trabalhar com o aluno que tem uma deficiência, 
sem estar preparado.

Maria,  no  excerto  a  seguir,  refere  que  os  professores  tem  pouca 

informação  e  quando  acontecem  mudanças,  como  a  SAAI  nas  escolas,  o 

professor não se sente acolhido nem seguro para lidar com a situação e tem 

medo. Relata também que o professor não pode escolher com qual aluno ele 

quer trabalhar, o que também causa medo.

Excerto 10 – Maria (questão 4)

“... Como professora, eu não sei te dizer sinceramente, o que 
deveria ser feito de diferente pra acolher esse tipo de aluno, e 
eu acho que é  uma questão assim,  que causa medo,  medo 
mesmo,  não  é  nem  apreensão...  Então  a  professora  acaba 
infelizmente  tendo  que  arcar  com  a  boa  vontade  dela  em 
aprender, ela não tem escolha entendeu?! Ela não chega aqui 
pra mim e fala olha Maria eu não quero trabalhar com aluno 
Surdo, ou cego, ou não interessa... porque eu não sei, não 
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isso não existe, o aluno tá aí e você tem que trabalhar, é 
complicado isso aí!... e dá medo, porque quando a Lina veio se 
apresentar  e  veio  a  pessoa  do  CEFAI  pra  apresentar,  pra 
explicá o que era e que tinha curso na prefeitura que a gente 
podia fazê, os professores começaram a falá assim, mas quer 
dizê  então  que  todo  mundo  vai  tê  aluno  Surdo?  Todo 
mundo vai ter que trabalhá? Todo mundo vai ter que fazer o 
curso? Todo mundo vai tê... foi a primeira pergunta. Então 
eu estendo isso a qualquer outra deficiência,  porque a gente 
tem outras salas na região, né? Pra criança cega, pra criança 
com paralisia cerebral enfim, vários... e o professor, a primeira 
pergunta dele é,  quer dizer então que agora aqui só vai ter 
aluno com esse problema,  então eu acho que ainda tem 
medo, seria essa palavra...”

 Assim como a Maria,  Luana refere sobre o medo do trabalho com o 

aluno  que  tem  uma  deficiência,  porém,  diferentemente  do  trecho  citado 

anteriormente, Luana acredita que o medo e a insegurança são gerados pela 

dificuldade  que  os  professores  tiveram em acreditar  que  o  aluno  deficiente 

poderia  realmente  aprender  e  que  isso  gerava  insegurança  e  medo  no 

professor.

Excerto 11 – Luana (questão 7)

“Eu acho  que mudou  a  visão  dos  professores,  né? Por  que 
a...tinha  aquela  visão,  né?  Não  sabe  nada,  não  aprende, 
nasceu assim vai ficá assim. Não tem muito o que fazê, né? 
E viu que não, né? Não só o caso do Surdo, né? No caso do 
“DI” (deficiente intelectual), né? deficiente visual, é que a gente 
não tem deficiente visual, mas a  gente tem muito DI, né? E a 
gente,  né?  Eles  começam a  percebê  que  realmente  todo 
mundo aprende, porque tem muitos professores que têm 
dificuldade em acreditar nisso...”

Já para Pedro, (no relato a seguir) a SAAI ajuda o aluno e ao ajudar o 

aluno também ajuda ao próprio professor a lidar tanto com o aluno como com 

seus próprios anseios. 

Excerto 12 – Pedro (questão 4)

“Pelo pouco que eu conheço tá? Eu tô ingressando na rede 
esse ano. Já trabalhei com contrato mais de seis meses. Então 
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minha experiência na escola pública né?... da prefeitura né?... 
de São Paulo é pouca, né? Mas pelo que eu acompanho,  o 
pouco que eu acompanhei com a Lina, eu acho que é muito 
positiva, acho que toda a escola tem que ter uma salinha ou 
uma profissional igual a Lina, assim... pra dá esse suporte. 
Pelo que a gente vê do Lucas ele é muito observador...  tudo 
mais,  mas  tem  uma  grande  participação,  uma  grande 
participação aí da salinha da Lina.” 

Diante de tantas dificuldades os profissionais  se revelam inseguros e 

temerosos e questionam se sua atuação é capaz de incluir esses alunos, isto é, 

se o que eles fazem é útil e tem impacto positivo na aprendizagem dos alunos. 

Isso é relatado na literatura como um dos grandes empecilhos para que 

o real aprendizado aconteça (LACERDA 2008; MOURA; 2010). Para que uma 

atuação  verdadeira  aconteça  e  para  que  os  alunos  possam  aprender,  os 

professores devem saber como ensinar e mais do que isso, devem acreditar 

que é possível ensinar. Fica claro que nas respostas obtidas que eles dizem 

sentir insegurança e medo pela falta de instrumentos para trabalhar, de uma 

formação mais completa e por falta de conhecimento do trabalho a ser feito com 

esses alunos Surdos. 

Da mesma forma que a insegurança analisada na subdivisão anterior 

3.1.1,  aqui  o  despreparo  que  provoca  medo  nos  profissionais,  interfere  no 

desenvolvimento da criança Surda restringindo ainda mais sua possibilidade de 

aprendizado.

Lacerda  (2008)  abre  a  questão  de  que  a  estratégia  pedagógica  faz 

diferença, ou seja, se a estratégia é mais, ou é menos adequada, é possível se 

ter como resultado maior ou menor desenvolvimento da criança. Assim, como 

uma  estratégia  pedagógica  pouco  adequada,  de  acordo  com  os  excertos 

analisados,  acaba  por  causar  impacto  negativo  no  processo  de  ensino-

aprendizagem bem como na atuação do profissional.
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O relato da Ana corrobora e completa as questões colocadas pela Luana 

e por Pedro, pois Ana acredita que é necessário um acompanhamento externo 

para  essas  crianças  Surdas,  mas  quando  não  há  diferentes  parcerias  para 

ajudar a criança, ela acredita que a escola começa a parecer um depósito, no 

sentido de que as crianças são ali  colocadas, mas que não há ensino nem 

aprendizado.  Segundo  Ana,  existe  um  horário  coletivo  de  estudo  que  está 

servindo de recurso, para se discutir  necessidades, angústias, ansiedades e 

medos dos professores com relação a esse aluno de inclusão. É nesse espaço, 

que juntos, discutem e criam atividades diferenciadas para trabalhar com esses 

alunos. Assim, como coloca Sudré (2008), esse horário de estudo coletivo é 

também um recurso, uma ação pontual que ajuda aos profissionais, mas, não 

soluciona as questões de inclusão na escola.

 Excerto 13 – Ana (questão 1)

“Eles vão pro SAAI, mas eles têm atendimento na DERDIC, né? 
Têm aparelho, então eles tiverem isso fora da escola, então... 
em outras palavras, quando você tem parceria com a família e 
essa criança  tem um trabalho  externo,  um acompanhamento 
externo,  pra  escola  é  mais  fácil  administrá  a  questão  da 
inclusão, não só do DA (deficiente auditivo), mas como de todos 
os  outros  portadores.  Agora  quando  não  tem  esse 
acompanhamento  paralelo,  né?  Acompanhamento  aí 
concomitante, aí realmente tem horas que eu fico pensando 
que a escola é um depósito. 

 Excerto 14 – Ana (questão 5)

“Então... a primeira coisa que movimentou aqui , foi levá essa 
problemática pro horário de estudo, não é? Quer dizê, você tem 
que entendê,  por  que não adianta.  Existe  a rejeição,  né?,  a 
primeira reação do ser humano, é...(risada)...(SI), não é fácil, o 
professor aceitar que sua sala tenha uma caso de inclusão. 
Então  esse  horário  coletivo,  esses  horários  de  estudo 
(JEIF), eu acho que é o primeiro passo. É levá, é enfrentá o 
problema. Então vamo discuti  o que que acontece,  vamo 
conhecê esse aluno, começá a colocá as expectativas, as 
angústias,  dificuldades... E  eu  lembro  até  que  nós 
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começamos a ver até atividades diferenciadas... A Lina deu um 
apoio  muito  grande,  praticamente  ela  fazia  a  formação  da 
gente... Mas... assim... difícil para o professor porque na época 
eram três quintas (séries), eu tinha quatro casos de inclusão, 
quatro não, cinco casos de inclusão,  então você tem que vê, 
atividades que nem tinham, um com problema visuais, três com 
problema auditivo  e  um com problema de  ordem intelectual. 
Então... o professor, além de ver atividades, né? que às vezes 
uma sala não é igual  a outra,  em termos de rendimento,  há 
necessidade  de  você...  adequá  o  planejamento  de  propor  a 
fazer  atividades  diferenciadas,  com salas  com trinta  e  cinco, 
trinta e seis, trinta e sete alunos. Como no ano passado... eu 
comecei as salas de quintas séries, quintos anos...de oito anos 
com trinta e sete alunos.” 

Pode-se  observar  também  nos  relatos  anteriores  que  a  falta  de 

conhecimento por parte dos profissionais que realizam a inclusão,  já é uma 

forma de exclusão, pois de acordo com os relatos a própria equipe pedagógica 

da  escola  tem  preconceitos  para  com  o  seu  aluno  incluído,  por  falta  de 

conhecimento acerca de suas dificuldades. 

Assim, sobre a exclusão dos alunos Surdos, Fidalgo (2006) abordou a 

questão de exclusão do próprio profissional, pois observou em seu estudo que 

a  cobrança  de  resultados,  sobre  algo  que  eles  não  têm  conhecimento 

específico  necessário  para  realizar,  como  a  inclusão  educacional,  os  faz 

sentirem-se incapazes de trabalhar com a diversidade que encontram nas salas 

de aula.  Seria necessário começar pela formação do profissional,  visando a 

questões  quanto  o  lugar  que  ele  ocupa  na  formação  de  seus  alunos,  pela 

compreensão de suas práticas, e pela constante transformação de sua atuação 

(Fidalgo, 2006).

Ana refere que eles realizam mapeamento dos alunos incluídos, e essas 

ações  mais  organizadas  passam  a  ter  um  resultado  mais  satisfatório,  pois 

conseguem  lançar  mão  de  recursos  diferenciados  conhecendo  melhor  as 

crianças. 
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Todas  essas  ações  pontuais  referidas  pelos  entrevistados  estão  de 

acordo com os estudos de Fidalgo (2006), na medida em que o profissional já 

deveria ter em sua formação toda essa compreensão de sua prática de forma 

crítica, inclusive de ações pedagógicas e compreensão da dimensão de sua 

atuação no âmbito educacional. 

Conclui-se nesta subdivisão, a partir do observado nas análises, que os 

profissionais, sentem-se temerosos diante de situações novas, em função da 

inclusão educacional,  pois desconhecem as necessidades do aluno Surdo e 

como fazer para incluí-lo.

Os  profissionais  não  acreditavam  que  o  aluno  Surdo  pudesse  se 

desenvolver.  Só  passaram  a  acreditar  quando,  na  escola,  houve  um 

atendimento  especializado  que  mostrou  um  pouco  das  possibilidades  de 

aprendizado do aluno. A SAAI ajuda os alunos e os profissionais na inclusão, 

entretanto traz ao profissional questionamentos sobre sua própria atuação com 

esse  aluno  Surdo.  Ao  se  depararem  com  as  dificuldades  do  processo  de 

inclusão, os profissionais, sentem-se trabalhando sozinhos. A pouca formação 

do profissional observada na categoria 3.1.1 acarreta medo e insegurança no 

trabalho do profissional. 

Observa-se nos relatos que se houvessem parcerias externas, de outras 

instituições,  fonoaudiólogos,  psicólogos  e  psicopedagogos  agregadas  ao 

trabalho  de  inclusão  na  escola,  também  seria  uma forma  dos  profissionais 

sentirem-se mais seguros, como eles mesmos relatam. 

A insegurança do profissional está relacionada à falta de conhecimento 

do trabalho a ser realizado, na medida em que o profissional desconhece as 

possibilidades do aluno com quem ele está trabalhando. A imagem que esse 

profissional tem desse aluno é de que o aluno não aprende nada, o que gera 

uma forma de exclusão. 
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A estratégia  de  realizar  o  mapeamento  desses alunos  e  conhecê-los 

melhor, como visto nos relatos, tira o aluno do lugar de que não aprende nada e 

isso muda a visão do profissional sobre esse aluno (MOURA, 2000).

Conclui-se então nessa seção que os profissionais se sentem inseguros 

e com medo, pois segundo o que eles mesmos disseram a escola parece um 

“depósito”  de  alunos  de  inclusão,  ou  seja,  os  relatos  desses  profissionais 

corroboram com os estudos de Fidalgo e Lessa (2004), no quais apontam que 

há uma política de “inclusão excludente”.

Na  subdivisão  seguinte  os  profissionais  apresentam  questionamentos 

sobre os recursos técnicos para a inclusão

3.1.3 Questionamentos sobre os recursos técnicos para a inclusão 

Em seu relato, Maria, aborda outra questão: a insuficiência dos recursos 

técnicos  e  a  necessidade  de  mobilização  dos  professores.  Maria  diz  que a 

escola forneceu um espaço físico fixo, adaptado às necessidades dos alunos. O 

que fica faltando, do ponto de vista material, é solicitado para a DRE e se não 

for  possível  resolver  o  problema  nessa  instância,  a  própria  escola  tenta 

conseguir o que for necessário. Como pode-se observar no relato de Maria. 

Excerto 15 – Maria (questão 4)

“...  Nós  vamos  abrir  uma  escola  de  SAAI  pra  alunos  com 
deficiência... visual, faz de conta, vai passá pelo conselho, vai 
vir uma professora igual à Lina, falando olha eu sô habilitada, 
eu só preciso do espaço, nós vamos atender a comunidade, é 
assim que funciona, tá?A partir dessa aprovação do conselho, 
aí a coordenadoria de educação, no caso hoje em dia o DRE, 
que  é  Diretoria  Regional  de  Educação.  Eles  mandam  a 
profissional,  eles  mandam  o  recurso,  eles  só  querem  o 
espaço pra trabalhá...”
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Excerto 16 – Maria (questão 5) 

“Tá... tá de acordo, ah tá adequado,  porque se a escola tem 
que  inclui  então  ela  tem...  então  nós  tamos  atrasados  em 
relação a isso, eu falo isso com propriedade, porque eu tô te 
dizendo...  o grupo pequeno fez o curso,  esse aluno já é 
uma realidade, não é mais uma... ah vai acontecê... não, ele já 
tá  aqui,  não  é  verdade?!  Ele  já  está  aqui!  Nós  estamos 
recebendo. Então nós estamos atrasados, porque isso já devia 
ser pra todo mundo, eu acho que ainda nós temos a opção de 
fazê, né? Ah! Tem o curso tal,  é opcional,  é,  eu não sei até 
quanto tempo ele vai ser opcional, eu  não acho que deveria 
ser opcional, né? Acho que tem que já se mobilizá porque 
não tem infra-estrutura  pra  atender  todo mundo,  mas  eu 
acho que vai ser a nossa realidade daqui algum tempo, quem 
não soubé, né? Lidar...porque eu tô fora da sala já é difícil, mas 
meu contato com esse aluno é muito raro,  não é?Agora  um 
professor que não tem essa capacitação, ele tem que correr 
atrás,  não  dá  mais  pra  brincá  que  não  tá  acontecendo, 
entende? ...”

É importante lembrar que o Decreto no. 7 611 de 17 de novembro de 

2011,  diz  que  é  necessário  prover  condições  de  acesso,  participação  e 

aprendizagem no ensino regular, garantir  serviços de apoio especializados e 

estimular o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos adequados 

às necessidades individuais. Entretanto, o que vemos na fala de Maria é que, 

de fato tais ações não acontecem conforme determina o Decreto,  ficando a 

capacitação  atrelada  apenas  à  vontade  individual  do  professor.  Vemos, 

portanto, que apesar de ser dever do estado promover os recursos necessários 

para o processo de inclusão, na prática não é isso que acontece.

Segundo relato de Maria os recursos previstos no decreto no 7.611 não 

chegam à escola automaticamente, chegam somente quando os profissionais 

vão à busca, através de um processo demorado e difícil. Assim como Maria, 

Ana também relata que é necessário que a escola faça diferentes trabalhos 

para ajudar esse aluno, como ela relata, a escola foi quem precisou ir à busca 

de auxílio para um atendimento diferenciado para a criança.
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Excerto 17 – Ana (questão 1)

“... Então desde 2007 nós começamos a fazer um trabalho com 
essa mãe pra que ele recebesse um atendimento concomitante 
com os  atendimentos  da  escola  e...  demorou.  A  família  não 
vinha,  chegamos  até  a  entrar  em  contato  com  o  conselho 
tutelar,  e  tal,  mas  enfim  eu  sei  até  que  a  família  foi  atrás, 
começou a usar aparelho, né? Houve um progresso, o menino 
era muito esperto, tal... só que assim se perdeu um bom tempo 
por questão da família, né?... da família não ter ido atrás, por 
que, assim... se ao nascer, se... né? Desde pequininho, tivesse 
tomado  as  providências,  com certeza  o  aproveitamento  dele 
teria sido melhor. Foi, até foi...mas assim ...é um tempo muito 
grande na vida de uma criança ou do adolescente, ele tava na 
quinta série com 16 anos, com crianças de 10 anos, 11 anos, 
né?...” 

Para  que  haja  a  inclusão  a  que  todos  os  estudantes  têm  direito  é 

necessário que os serviços suplementares de auxílio e apoio sejam acessíveis 

aos profissionais que atuam em classes especiais. 

Em outro excerto Maria completa o raciocínio observando a importância 

de se trabalhar com todos os alunos, cada um como um indivíduo, e essa visão 

e atenção dada a cada um desses alunos é que proporcionam uma melhora no 

âmbito escolar. Como visto nos estudos de Moura (2000), é importante que o 

indivíduo seja respeitado em seu espaço e sua cultura, pois o sujeito Surdo, 

compreende e vê o mundo, assim como aprende de uma maneira diferente dos 

ouvintes.  Por  isso,  a  importância  do  trabalho  realizado  pela  Lina 

especificamente nessa escola, pois ela permite que o Surdo seja visto como 

uma pessoa capaz de aprender e se comunicar.

A  SAAI  funciona  como  um  recurso  para  a  inclusão  e,  pelos  relatos 

observados,  percebe-se  que  há  uma  melhora  desses  alunos,  apesar  dos 

profissionais entrevistados referirem, em diferentes momentos, que ainda não é 

suficiente para uma efetiva inclusão educacional do aluno. 

Excerto 18 – Maria (questão 6)
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“... É de um modo geral, o que eu percebo mais é conversando 
com a Lina, porque nós temos poucos alunos, então não posso 
dizer pra você...hãaa...o reflexo no Cyro é sem por cento, mas 
porque todos os meus alunos tão maravilha, não... porque eu 
quase não tenho... eu vejo pela Lina. Então, eu conversando 
com ela, ela veio me contá que os alunos, nas escolas onde 
eles  estão  inseridos,  eles  estão  indo  melhor,  eles  estão 
aproveitando mais e... é a  primeira coisa foi a questão do 
espaço  físico,  não  dá  pra  ser  um  espaço  adaptado,  né? 
Assim...  ah provisório...  eu quero dizer assim...  tem que ser 
adaptado não pode ser provisório. Explicando melhor: então 
ela tá no espaço que é dela, eu não posso colocá ela um dia 
aqui  e  outro  lá,  porque  ela  precisa  de  um  computador  pra 
trabalhar com as crianças, de tudo né? Enfim...  de TV, DVD, 
livros especiais, ela tem também uns cartazes enormes na sala, 
então  se  ela  não  tem  uma  ambiente  fixo  pra  trabalhar  é 
complicado, não é verdade?! Outra coisa que a escola teve que 
entendê e se adaptá, é que os alunos que trabalham ali,  não 
são é...não entram no horário das crianças nossas,  eles tem 
horários alternativos, então eles tem o condutor escolar que traz 
a criançada, ele entra pela secretaria, ele passa pela escola no 
horário, que não é pra circular criança, então a escola tem que 
entendê isso, não pode falá, ah! esse aluno tá aqui na hora que 
não é pra tá,  não é!?,  Porque o horário  dela  é diferenciado, 
então  essas  mudanças  no  começo  foram  difíceis  pra  todo 
mundo assimilá, toda hora entrando criança, toda hora saindo 
criança,  quem  são  essas  crianças?  Porque  não  são  nossos 
alunos, né? agora não... agora é normal... sabe o condutor tem 
livre acesso, as crianças já conhecem o espaço e a professora 
também  tem  tudo  que  ela  precisa  aqui,  o  que  ela  não 
consegue a gente procura atendê, faz o pedido pro DRE, ou 
a gente mesmo. Mas assim... hoje a escola ta de acordo, mas 
no começo teve um período de adaptação,  hoje tá  tranqüilo. 
Hoje faz parte...” 

Apesar das mudanças já apresentadas por essa escola em função das 

necessidades educacionais dos alunos, os relatos mostram que ainda faltam 

aspectos  importantes  para  que  a  inclusão  seja  efetiva.  No  caso,  temos  o 

importante trabalho de Lina que não se complementa porque ela não convive 

diária e continuamente com os alunos, visto que essa não é a proposta desse 

tipo de atendimento.

Assim como a Maria,  vê-se,  no excerto  do discurso de Pedro,  citado 
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abaixo,  que  há  resultados  satisfatórios  na  inclusão  realizada  na  escola  em 

função do trabalho da SAAI, mas percebe-se que ainda faltam recursos. 

Observa-se  ainda,  nos  discursos  dos  profissionais,  que  faltam 

conhecimentos que os permitam enxergar o trabalho que realizam, de forma 

que esse olhar crítico possibilite o professor buscar os conhecimentos, para 

conseguir os recursos necessários.

Em outra resposta dada por Pedro pode-se observar que, para ele, a 

escola não está preparada para atender de forma completa as crianças Surdas. 

Além disso, ele também diz que falta conhecimento aos profissionais para ir em 

busca das condições necessárias para uma sala de aula. 

Como  o  profissional  não  tem  instrumentos  adequados  para  o  seu 

trabalho  ele  é  obrigado  a  se  afastar  de  suas  atividades  para  obter  esses 

materiais.  Isso  prejudica  o  andamento  das  atividades  escolares  e 

consequentemente o processo de aprendizado também é afetado. 

Excerto 19 – Pedro (questão 2)

“É ... aqui talvez a gente não tem tanto recurso como uma 
sala  pode  ter  né?.  Eu  acho  que  existe  várias  formas  hoje, 
vários equipamentos que podem facilitar dentro até da sala de 
aula. Alguma coisa mais visual, talvez , né? A gente sabe que 
não é todo lugar e não é toda a escola é... e ainda mais uma 
escola pública. Ás vezes não tem condição de tê um material 
que  gere  tanto,  tantos  recursos  prum  aluno  que  tem  essa 
deficiência. Eu acho que falta um pouco isso né? Nas escolas 
públicas.”

Excerto 20 – Pedro (questão 1)

“Bom eu acho que é um caminho longo a ser percorrido, porque 
na verdade é... a gente tem que nem a Lina nessa escola, que 
dá um baita suporte, né? Então... ela... a gente vai recorre a 
ela e se tem alguma dúvida ela vem e explica. Sobre até a 
linguagem mesmo, né? Sobre Libras, né? Então quando a 
gente quer alguma palavra chave,  alguma coisa que a gente 
necessita pra explicá alguma coisa pro Lucas, ela sempre tá ali, 
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dando esse suporte, mas não é em todo lugar que a gente tem 
isso,  né? Infelizmente não é em todo lugar que a gente tem 
isso. Eu já passei por outras escolas... já, né? E tem algumas 
que assim... eu não conseguia tê essa inclusão mesmo de fato, 
porque não tem um suporte pros outros professores né?...”.

Os relatos de Pedro nos excertos 19 e 20 confirmam a falta de recursos 

para se trabalhar com a inclusão educacional do Surdo, o que o obriga a ir além 

do  seu  papel.  Na  escola  há  um  escasso  conhecimento  por  parte  dos 

profissionais. 

De acordo com a pesquisa de Sudré (2008) um dos principais recursos 

técnicos para se trabalhar com a inclusão educacional é o conhecimento sobre 

as necessidades educacionais dos Surdos. 

Segundo  Lina,  no  excerto  21,  poderia  haver  outros  recursos  para  a 

inclusão do aluno auxiliando o professor da sala de aula regular, pois o mesmo 

não consegue realizar seu trabalho a contento, mesmo com a ajuda da Lina na 

SAAI. 

Excerto 21 – Lina (questão 2)

“Um intérprete tô pensando... né? Um intérprete, eu acho que a 
prefeitura  deveria  oferecer  cursos  de  Libras  dentro  do 
horário de aula, porque o professor acumula e não tem como 
fazê curso fora do horário,  eu acho que ele,  eu acho que o 
curso,  um intérprete, eu acho que outros recursos a gente 
precisa  criá,  mas  o  professor  precisa  querê,  então  não 
pode falá, ah... O professor precisa fazê isso, fazê aquilo, 
posso ajudá, mas o professor precisa querê. 

Excerto 22 – Lina (questão 3)

“... E eu já dô uma prévia pra ele aqui na sala, é que a rotina 
da sala mesmo regular é muito corrida pra fazê isso. Ele 
precisaria  mesmo é  de  um intérprete,  porque  ele  tem plena 
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condição de acompanhar, mas com um intérprete...  Né ?...  A 
alfabetização,  eu  faço  com  ele  desde  quando  ele  iniciô  a 
alfabetização,  o que ele almoçava,  entendeu? Se localiza no 
calendário, que dia, que mês, que ano, então tudo isso pra ele 
quando  ele  olha  escrita  hoje  ele  reconhece  muita  coisa  no 
português  que é de dentro  da sala  da SAAI,  mas que é  da 
escola,   de  dentro  da  escola,  entendeu?  Então  eu  trabalho 
muito com a vivência dele aqui na escola, o que ele lancha, o 
que  ele  almoça,  os  verbos  que  a  gente  usa  de  brincar,  de 
aprender. Então... coisas assim que aparece  dentro da sala 
de aula que eu tenho certeza que ele reconhece por causa 
dessa alfabetização que começou aqui.

A linguagem possibilita fazer uma rede de relações entre as palavras e o 

mundo (Santana, 2007). No caso do processo de inclusão do Surdo na escola 

pesquisada  o  acesso  à  linguagem,  observado  através  do  discurso  dos 

profissionais,  está  fragmentado,  por  não se  ter  uma língua comum, mesmo 

sendo utilizado gestos a relação entre a palavra e o mundo fica inacessível ao 

Surdo.  

Mesmo que houvesse um intérprete de língua de sinais, como alguns 

profissionais dizem em outros excertos, essa não seria a solução do problema 

de aprendizagem do Surdo, pois os estudos de Lacerda (2000) mostram que a 

presença  do  intérprete  não  assegura  que  as  questões  metodológicas  e 

pedagógicas sejam adequadas à criança Surda, apesar de proporcionar uma 

língua acessível ao Surdo.

 Há atividades que não contemplam as necessidades sócio-educacionais 

do Surdo. Se o intérprete que tem o domínio da língua de sinais, como visto em 

Lacerda (2000), não consegue proporcionar acesso ao conhecimento para a 

criança Surda, então o profissional que saiba alguns sinais isolados, também 

não  terá  um  resultado  satisfatório  no  desenvolvimento  do  desempenho  da 

criança Surda.

Excerto 23 – Maria (questão 1)
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“...  como é que eu ia me comunicá com a criança se eu não 
tivesse na escola uma pessoa que tivesse feito curso de Libras, 
por exemplo, ou como eu ia me relacionar com a criança se 
eu  não  tivesse  uma pessoa  igual  a  Lina,  que  consegue 
intermédiá isso.” 

Excerto 24 – Luana (questão 2)

“Eu acredito que tendo um professor de Libras já ajudaria 
bastante. Eu acho que isso é o principal caminho né?.  E 
alguns  recursos  visuais,  porque o  nosso  aluno  que  não tem 
nenhuma dificuldade... ele tem lá o alfabeto na parede, né?Tem 
recursos, né? e o Surdo não.” 

Esses excertos revelam a consciência, por parte de alguns profissionais, 

do  que  é  necessário  para  se  trabalhar  as  especificidades  do  processo  de 

desenvolvimento da criança Surda, consequente da falta de uma língua que 

permita uma efetiva comunicação para realizar esse trabalho.

 A partir da análise e interpretação feitas nesta seção  Despreparo do 

profissional  e  necessidade  de  assessoria pode-se  chegar  a  algumas 

conclusões. 

De um lado é exigido dos profissionais que  atuem  com  as  crianças 

Surdas  e  apresentem  resultados  de  desenvolvimento  dessas  crianças.  Por 

outro  lado,  eles  não  têm materiais,  recursos  específicos  e  adequados  para 

trabalhar.

Normalmente quando um professor entra em sala de aula, ele tem um 

material  didático  como  livro,  apostila,  material  paradidático  e  até  livro  do 

professor que o oriente. No entanto, os profissionais da escola pesquisada não 

têm materiais específicos para ensinar e incluir.

Daí resulta medo e insegurança dos profissionais, aspectos esses que 

foram apresentados nas discussões feitas anteriormente.  
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Conclui-se a partir do analisado que é necessário que o profissional vá 

além de seu papel, pois precisa buscar e criar recursos ainda inexistentes frente 

à realidade da inclusão educacional do Surdo, proposta pela Prefeitura. 

A falta de material específico junto à falta de formação adequada, para 

atender  às  necessidades  das  crianças  Surdas,  acarretam  aos  profissionais 

insegurança diante do trabalho de inclusão e passa a ser um verdadeiro desafio 

que traz a eles medo.

A SAAI funciona como recurso para inclusão,  mas mesmo realizando 

esse trabalho, ainda falta toda uma ação e formação específica. 

O que se percebe são ações pontuais que não resolvem as questões da 

inclusão  das  crianças  envolvidas  no  processo,  além  de  não  resolver  os 

problemas dos profissionais.

Tudo isso também impede que o profissional veja e reconheça o grande 

trabalho que realiza. Esse trabalho deve ser reconhecido, inclusive na esfera de 

que não é suficiente o esforço e o desejo em realizar o trabalho da melhor 

forma possível. Com tantas desvantagens ficam por assim dizer “apagados”, ou 

seja, o profissional acaba se desgastando muito para pouco resultado, devido à 

falta de recursos técnicos que o auxiliem nesse processo de inclusão.  

Os  professores  necessitam  conhecer  as  necessidades  dos  alunos 

Surdos, para realizar o trabalho de inclusão. No entanto, eles não às conhecem. 

Mesmo  a  Lina,  especializada  no  trabalho  com  crianças  Surdas,  atuando 

diretamente na SAAI, sente dificuldade em solucionar as questões relacionadas 

à inclusão.

A aula de educação física,  por  exemplo,  apontada pelos profissionais 

como um recurso para incluir, funciona como facilitador para a integração do 

Surdo com o ouvinte,  o  que não quer dizer  que funcione como um recurso 

57



técnico para a inclusão escolar desse aluno Surdo.

Por fim conclui-se, assim como nos estudos de Lacerda (2000), que não 

há garantia que o espaço sócio-educacional seja adequado à criança Surda, já 

que de acordo com os relatos os recursos técnicos para a inclusão educacional 

são insuficientes e o Surdo fica “às margens da vida escolar”. 

3.2 Comunicação e preconceito

Nesta sessão serão analisadas as subdivisões desta segunda categoria.

3.2.1 O uso da língua de sinais na rede pública de ensino

A língua de sinais deveria estar presente na escolarização do Surdo, pois 

a compreensão de mundo do Surdo se dá por meio visual. Entretanto, observa-

se nos dados aqui analisados que priorizar somente o uso da língua de sinais, 

não  soluciona  as  questões  que  concernem  ao  processo  de  inclusão 

educacional.

Observa-se que Maria acredita ser importante usar a Libras, pois é por 

meio da língua de sinais que a criança Surda interage com as outras pessoas. 

No caso da escola que é lócus desta pesquisa é por intermédio da professora 

da SAAI, que tal interação acontece.  

Todos os profissionais entrevistados enfatizam a necessidade do uso da 

Libras no trabalho com as crianças Surdas. Por meio de seus relatos pode-se 

perceber que os entrevistados demonstram acreditar na ideia de que saber a 

língua de sinais já seria o suficiente e ter-se-ia uma solução para os problemas 

de ensino-aprendizagem. No entanto, a questão é mais complexa e vai além do 

conhecimento e o emprego de uma língua para que isso aconteça (MOURA, 

2008). 
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No  caso  da  pesquisa  em  questão  não  é  suficiente  os  profissionais 

saberem  Libras,  ou  colocarem  um  intérprete  para  essas  crianças,  pois  as 

crianças surdas que frequentam a escola,  conforme eles próprios relataram, 

não sabem Libras. 

A seguir estão os relatos que abordam essa questão:

Excerto 25 - Lina (questão 5)

“...  Então eu acho que ele tem que usá os recursos que ele 
aprende e que ele usa na casa dele que deu certo, entendeu? 
Ampliá o que ele vem aprendendo, mas, a base mesmo vem da 
família.  Porque  eles...  muitos  chegam  aqui  não  sabem 
Libras, mas se comunicam no querer, não querer, no fazer, 
entender plenamente já com sinais que eles vem de casa...”

Excerto 26 – Luana (questão 6)

“... Eu acho que todo mundo que tem aluno Surdo, uma escola 
onde tem um aluno Surdo deveria falar a língua de sinais. Acho 
que isso deveria ser uma coisa assim... obrigatória. Cê vai 
trabalhá com inclusão então os educadores deveriam conhecê 
o braile, deveriam conhecer a Libras...” 

Luana percebe que o uso de Libras para essas crianças é importante 

para realizar a inclusão.

Excreto 27 – Luana (questão 6)

“...  A  Libras,  porque  daí  entrô  um  aluno  Surdo,  não 
precisaria  movimentá  a  escola  inteira,  todo  mundo  já  tá 
adaptado,  todo mundo já sabe falá,  né? Isso  eu acho um 
ponto negativo,  né? Porque a lei  tá aí.  Incluiu o Surdo,  mas 
ninguém sabe lidar com ele. Quem sabe lidar com ele? A Lina 
da sala do SAAI.”

Conforme Santana (2007) observa,  a língua de Sinais desempenha o 

mesmo  papel  de  instrumento  cognitivo  da  língua  oral  para  os  ouvintes.  A 

ausência de uma língua que possa dar  interpretabilidade ao mundo torna o 

59



trabalho na escola, que pretende a inclusão, limitado. 

Santana (2007) afirma também que o uso da língua produz mudanças no 

pensamento, mas alerta que a língua de sinais desempenha o mesmo papel 

cognitivo  da  língua  para  ouvintes,  podendo  ser  um  instrumento  para  o 

desenvolvimento cognitivo da criança Surda.

É  importante  pontuar  que  os  profissionais  entrevistados  se  mostram 

inseguros,  impossibilitados  de  realizar  um  trabalho  pleno,  desde  que  não 

dominam a língua de sinais que reconhecem ser um instrumento fundamental 

para a organização cognitiva do Surdo. 

Excerto 28 – Luana (questão 5)

“Na verdade, pensando agora aqui uma musica, né?Na própria 
aula de educação física, numa brincadeira, eu acredito que dá 
pra  fazer  dos  dois  jeitos.  Na  verdade  se  o  professor...  se 
existisse um professor de Libras  já facilitaria bastante. Só que 
esse professor  teria que tá acompanhando o Lucas por toda a 
escola, ou as crianças surdas por toda a escola...Isso daí é... só 
professor que sabe falar a língua de sinais, um inspetor não 
sabe, o até (SI) Karla, não entendi não sabe, o coordenador 
não sabe, o diretor não sabe, né?! Então... assim... eu acho 
que é uma coisa muito legal, né? É uma outra língua... é 
uma referência pra eles, é muito mais fácil a comunicação, 
do que eles aprendê a fala igual a gente, né? Por que tem 
todo uma  outra forma de comunicação, só que é só eles 
que sabem fazê. O resto das pessoas que convivem com 
eles  e  são  educadores,  e  vão  trabalhá  não  sabem,  né? 
Então eu acho que isso é uma falha, né? Né?”

Excerto 29 – Ana (questão 3)

“... Olha eu acompanhei esses três casos que ouviam, né? Qué 
dizê,  os  dois  que  estão  aqui.  Eles  ouvem  com  a  ajuda  de 
aparelho, e o Ivan, depois que pôs aparelho ele também ouvia. 
Eles  não  são  mudos,  eles  só  têm a  audição  comprometida. 
Então  torna  o  processo  mais  fácil  tá?  Porque  eles  não  são 
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totalmente Surdos. Então a aula é uma aula... né? Normal. O 
professor só tem que se dirigir mais, não é?! Se preocupar com 
a questão do lugar da criança, que fique mais no meio, não tão 
no fim,  no fundo,  essas coisas...  Explicá  tá...ali,  não fica  de 
costas pra criança que faz leitura  labial.  Essas coisas todas. 
Agora...  com o deficiente auditivo que não tem aparelho, 
que  não  ouve  mesmo,  há  a  necessidade  de  intérprete. 
Intérprete nós não temos aqui no Campo Limpo... pelo menos. 
Parece que outras regiões até têm... porque é outro idioma, 
precisa. Mesmo que o professor saiba Libras, é...  não dá 
pra  você  falar  dois  idiomas  ao  mesmo  tempo...  Então. 
Assim...  se o Lucas tivesse um intérprete,  o rendimento dele 
seria melhor do que é, né?!... 

Em seu desejo de ajudar as crianças, Ana tenta adaptar a situação e 

coloca: o profissional só precisa se dirigir mais, colocar a criança Surda mais 

para o meio da sala de aula e não no fim, não ficar de costas para a criança... 

Porém  essas  atitudes  não  resolvem  o  problema  da  inclusão,  apenas 

acomodam, constituindo-se apenas como paliativos sem, entretanto resolver as 

questões  de  aprendizagem.  Conforme  coloca  Sudré  (2008)  os  professores 

acabam promovendo ações pontuais para a inclusão, sem chegar à origem do 

problema. 

Segundo Ana, o Surdo que não tem audição residual alguma precisaria 

de um intérprete de Libras, mas aqueles que ainda têm resíduo auditivo não 

teriam essa necessidade, pois conseguiriam se adaptar na sala de aula regular. 

Ela refere também que teriam que ser dois professores na sala de aula, pois 

não é possível que o professor fale duas línguas ao mesmo tempo.

Verifica-se  aí  que  ela  busca  soluções  para  o  problema,  mesmo sem 

saber ao certo o que poderia ajudar.

Luana acredita que ter um professor que saiba Libras na sala de aula é 

importante  como um recurso  a  mais  para  a  compreensão  do  aluno  Surdo. 

Segundo ela o próprio professor deveria saber outras formas de comunicação 

assim  como  a  Libras,  pois  assim  toda  a  escola  já  estaria  adaptada  e 
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acostumada com essa diferença. O ponto negativo referido pela Luana sobre o 

uso da Libras no contexto escolar é o fato de que ninguém sabe Libras nas 

escola além do professor especializado, ou seja, o aluno Surdo continua sem 

conseguir se comunicar. 

Moura (2000) coloca, em seus estudos, a língua como sendo parte da 

cultura e identidade de uma comunidade, e evidencia a diferença nos aspectos 

de  comportamento  linguístico,  valores  e  atitudes.  Para  a  autora  a  Surdez 

deveria ser vista e respeitada como diferente, dando ao Surdo sua condição de 

sujeito.

Observa-se  em  alguns  relatos  que  há  a  consciência  por  parte  dos 

profissionais da escola de que o Surdo precisa ser visto como diferente e ser 

entendido em sua diferença, mas a fala ainda é vista como elemento básico de 

aceitação social.  Segundo Moura (2000) enquanto esse ainda for o discurso 

político, social e educacional haverá um fracasso na educação desses Surdos, 

por mais esforço que façam para melhorar as condições de aprendizado da 

criança Surda. Podem-se observar as questões apontadas anteriormente pelos 

relatos que se seguem.

Excerto 31 – Luana (questão 6)

“... É eu acho que vai ser melhor ainda, porque no caso dele é 
Libras, né? Não tem por onde. Ele precisa até essa questão do 
português, etc... mas no caso dele é alfabetização, e no caso 
dele o processo tem que ser em Libras, né? A sala do SAAI eu 
acho  muito  legal,  mas  ela,  vamos  dizer  assim...  é  um 
paliativo no caso da inclusão, não só do DA, do DI ( déficit 
intelectual)...  e  os  outros...  ela  funciona  como um reforço, 
mas  ela  não  resolve  o  problema...  se  não  tiver  essa 
estrutura externa, só o SAAI não vai dá conta.”

Observa-se no excerto 32, do relato de Ana, o mesmo tipo de discurso 

relatado anteriormente por Luana. Entretanto, o foco está na necessidade de se 

colocar um intérprete para auxiliar a criança Surda. 
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Novamente,  coloca-se  uma questão de  fundamental  importância,  pois 

como a criança fará uso dessa língua oferecida pelo intérprete, se pelos relatos 

mencionados em outros momentos pelos profissionais fica claro que a maioria 

das crianças não domina nem português nem Libras? 

Excerto 32 – Ana (questão 5)

“Olha, hoje a Lina tá trabalhando Libras com a Irene tá? Mas a 
Irene, a própria fono da DERDIC disse, que ela tá perdendo a 
audição. Então pode ser que ela fique completamente Surda, 
então a questão da Libras é essencial  né? No caso do João 
não. O João se comunica, ele tem um pouco a voz anasalada, 
aquela coisa toda né? Ele tem as dificuldades gramaticais na 
parte escrita que é normal né? Porque nem tudo é...é...assim... 
ele  não consegue ter  a riqueza dos detalhes...  a  sentir  essa 
riqueza dos detalhes da língua né?... a tradução simultânea, aí 
é desafio pra escola, é o professor que planeja a aula, que vai 
tá  se  comunicando  com  a  outra  pessoa.Que  na  verdade 
deveria  ser  um  professor,  porque  não  basta  só  saber 
Libras, pra vir numa escola e ficar né? Tem essas questões 
delicadas... Você precisa tê um arsenal pedagógico né ? pra 
trabalhá...”

Lina observa que o uso de alguns sinais que ela ensina, para os colegas 

e para os professores da criança Surda, faz com que a criança sinta-se mais 

segura de que alguém vai entender aquilo que ele quis falar, além de trazer um 

pouco mais de autonomia para a criança dentro da sala de aula regular. 

Na  interação  entre  professor  e  aluno,  como  em  qualquer  ato  de 

comunicação, interagem além da língua gestos,  expressões faciais.  Santana 

(2007) afirma que a linguagem é o principal mediador das funções cognitivas, 

mas não o único. Assim as observações de Lina sobre o emprego de gestos 

expressões e o ensino de alguns sinais isolados, não são suficientes para o 

aprendizado  do  Surdo,  podendo  trazer  a  sensação  de  acolhimento  como 

mencionado no relato, mas não resolvendo a questão do aprendizado do aluno.

Segundo a profissional entrevistada, Lina, no excerto 33, as atividades 

de leitura e escrita na SAAI, facilitam a compreensão daquilo que a professora 
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da sala regular está querendo. A leitura e a escrita também funcionam como 

uma comunicação mesmo que ainda seja de forma insuficiente. 

O fato de ensinar a ler e a escrever, segundo o relato, leva a criança a 

crescer, entender, melhorar. Quando ela aprende algumas palavras, segundo a 

Lina, a criança faz conexões prévias que levam à leitura e à escrita. 

Excerto 33 – Lina (questão 3)

“... Como eu avalio a SAAI? Eu avalio assim: ajuda muito, eu 
acho que ele se sente mais...  é... seguro. Ele assim... ele se 
sente  seguro  de  que  alguém  vai  entendê  o  que  ele  fala  e 
também assim...  seguro no sentido de que  ele sabe que as 
crianças  sabem  alguns  sinais,  ele  sabe  que  os  professores, 
alguns  sabem  alguns  sinais  e  que  a  gente  tem   essa 
comunicação. Então a participação dele na escola...  ele sabe 
que  eu  tô  sempre  me comunicando  com os  professores  em 
outras áreas, então quando ele chega na sala e tem alguma 
novidade  alguma  coisa,  o  professor  já  veio  falá  comigo.  Às 
vezes a gente já trocô sinais, entendeu?...” 

Exerto 34 – Lina (questão 4)

”... Então! O aprender ler e escrever. Porque ele fala uma língua 
que a professora não fala, mas se ele consegue lê o que ela 
coloca, então ele já consegue entender o que ela quer, e isso tá 
crescendo, entendeu, ele tá melhorando cada vez mais, porque 
as poucas palavras que ele aprende, ele sabe várias escritas é 
assim, e as que parecem ele faz aquela  conexão tendeu? É 
uma prévia,  então ele usa muitas as (SI)...  Então é a escrita 
mesmo, a leitura e a escrita.

Observa-se que o instrumento linguístico está vinculado ao ambiente no 

qual  a  criança  está.  As  condições  de  organização  e  planejamento  de  uma 

linguagem satisfatória permitem a elas dominar assuntos abstratos.

A  Libras,  como  aparece  nos  relatos,  ajudaria  os  profissionais  na 

comunicação,  mas  a  maioria  dos  profissionais  não  tem  uma  formação 

específica como mencionado anteriormente e somente a professora do SAAI é 
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especializada no trabalho com o Surdo. Entretanto, a habilidade da professora 

da  SAAI  ainda não é suficiente  para que a  criança Surda realmente esteja 

incluída na escola e que aprenda de maneira adequada.

Lina relata acreditar que a Libras é fundamental,  mas, mesmo com a 

SAAI, em que a professora utiliza Libras com os alunos Surdos, esse é um 

recurso paliativo, pois, mesmo com a Libras a SAAI não atinge a inclusão real 

desses alunos porque apesar de perceberem a importância da Libras para o 

Surdo, os profissionais observam também que os poucos sinais que utilizam 

não  são  suficientes  para  o  desenvolvimento  e  aprendizado  das  crianças 

Surdas.

Como a comunicação é falha no contexto da escola regular, observa-se 

que  a  compreensão  dos  significados  e  o  conhecimento  das  palavras  ficam 

restritos. Assim, a transmissão de experiências, pensamentos, o aprendizado e 

a interação social da criança, ficam prejudicados. 

Fica claro no discurso de Luana que seria interessante a criança poder 

transitar nas diversas comunidades (ouvintes e de Surdos), cada um com sua 

língua e suas dificuldades. Mesmo sendo difícil o acesso à fala para o Surdo, 

Luana acredita ser importante que a criança esteja também em um ambiente no 

qual a língua materna é o português falado. 

Observa-se nessas questões que há uma preocupação do profissional 

com cada aluno Surdo, e uma tentativa dentro de suas possibilidades e limites 

em respeitar e trabalhar as diferenças. Contudo, o que se observa é que a falta 

de  conhecimento  e  de  recursos  técnicos,  impede  um trabalho  que  atue  na 

especificidade de cada aluno.

A questão sobre a língua utilizada na escola foi bastante referida, e é de 

fundamental importância para entendermos o processo de inclusão do aluno 
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Surdo.

Pode-se perceber na fala do professor, Pedro, excerto 35, que há uma 

dificuldade com relação ao conceito que a criança tem ou não de uma palavra, 

não  importando  se  o  conceito  é  apresentado  por  meio  de  gestos,  ou  de 

palavras. 

Pedro considera que o conhecimento dessa língua de sinais é importante 

como recurso para que ele consiga explicar para a criança a atividades, mas 

como ele sabe pouco ele recorre à professora do SAAI para ajudá-lo quando 

necessário. Acredita também que a escola não têm recursos suficientes para 

auxiliá-los nas aulas, faltam soluções para trabalhar com as crianças que têm 

maiores dificuldades:

Excerto 35 – Pedro (questão 6)

“...  Olha,  eu  acho  que  seria  uma  boa  pedida  se  todos  os 
professores  tivessem  acesso...  fazê  um  curso  de  Libras.  Eu 
gostaria  muito  de  ter  a  oportunidade  de  fazer  um  curso  de 
Libras, e continuá trabalhando na minha área. Só que a rede... 
ela não é bem assim, então até conversei com a Lina esses 
dias né? Porque é uma coisa que eu gostaria  muito,  porque 
vai... eu acho que vai acrescentar muito nas minhas aulas, vai 
acrescentar muito quando eu tiver o aluno, outro aluno, pode ter 
uma comunicação mais clara talvez...” 

Lina  refere  também,  em outros  relatos  citados  a  seguir,  que  a  SAAI 

mostra para o professor a necessidade de se trabalhar com o Surdo dentro das 

necessidades de cada um. Isso mostra que há consciência e volição, por parte 

do profissional, para respeitar o Surdo como sujeito, mas no relato do excerto 

35, são colocadas questões como a falta de tempo do profissional para acolher 

e trabalhar questões específicas do aluno Surdo. 

Excerto 36 – Lina (questão 2)

“... A demanda dentro da sala de aula é tão grande que ele não 
consegue prepará a aula separadamente pra ele, que deveria, 
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mas  ele  não  consegue...  mas  assim,  por  mais  que  eu  me 
disponibilize em  ajudar  a preparar,  eu não consigo fazê essa 
parceria, porque ela não tem tempo e eu não consigo fazê isso 
porque eu  não tô  dentro  da  sala  e  o  ritmo  da sala  é  muito 
rápido... Entendeu? Então... é assim... o que eu consigo fazê 
hoje  é  tá  falando,  ensinando  os  alunos  Libras  pra  se 
comunicá melhor com ele pra tê um ambiente social e até 
mesmo de comunicação com ele A professora em si,  ela 
tem uma demanda muito grande...”

Para  Pedro,  excerto  37,  o  trabalho  realizado  pela  escola  é  bom,  e 

funciona para o que ele quer explicar em sala de aula, mas observa-se em 

outros relatos que não é suficiente para o desenvolvimento do Surdo. 

Lacerda  (2000)  revela  que  a  estratégia  pedagógica  utilizada  faz 

diferença, ou seja, se o profissional tiver tempo para discutir questões acerca 

das especificidades do aluno Surdo tendo em vista  a  melhor  adaptação da 

criança, como propõe a professora da SAAI, é possível levar a processos de 

maior construção de conhecimento.

Excerto 37 – Pedro (questão 4)

”... Não, a inclusão pra mim é muito mais abrangente, não é só 
isso só, mas com certeza isso ajuda muito... Eu dou duas aulas 
semanais pro Lucas né, então pra mim é. Tem sido suficiente, 
né? Tem atingido o... é... o... que eu quero explicar... Olha, eu 
acho que esse trabalho que é feito aqui é legal. Assim... a 
base que eu tenho é o Lucas, não tenho como respondê por 
outros que eu não trabalho. Eu não sei se pelo Lucas ser assim, 
é mais fácil, ou né?...  não dá pra qualificar se é necessário 
algo mais, eu acho que o trabalho é muito bem feito lá né? 
E o aluno ajuda muito também, então fica difícil, por ter só ele... 
Que nem eu te falei, o Lucas é um aluno que ele já por si só é 
muito observador. Então mesmo com essa deficiência dele,  a 
hora que eu tô explicando e eu trabalho, falo muito com o 
corpo, muito, uso muito o gestual, e ele, cada movimento 
que eu faço a cada explicação que eu faço demonstração 
junto com a explicação, ele tá ali observando e ele já sana a 
maioria das dúvidas.”

Assim  conclui-se,  a  partir  dos  excertos  aqui  analisados,  que  os 

profissionais acreditam que a língua de sinais é importante no ensino regular, 
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pois facilita a interação da criança Surda com os outros. Porém, observa-se que 

esses profissionais entrevistados veem a língua de sinais como a solução para 

os  problemas  do  processo  de  inclusão  educacional  e  que  a  formação 

específica, bastaria se o profissional soubesse Libras.

Outra forma de uso da Libras proposta por eles, como solução, seria por 

meio de um intérprete que acompanharia o aluno Surdo pela escola. Mas não 

tendo esses recursos a  responsabilidade de mediação dessa criança Surda 

com todos da escola fica a cargo unicamente da professora do SAAI.

Os  professores  acreditam  que  a  Libras  por  ser  visual  facilita  a 

compreensão  do  Surdo.  Entretanto,  é  mencionado  nos  relatos  que  a 

comunicação  por  meio  da  Libras  só  se  dá  com a  professora  do  SAAI,  até 

porque nem todas as crianças têm o domínio da Libras. 

Pondera-se  que  apesar  do  esforço  dos  profissionais,  os  alunos, 

mencionados por eles nas entrevistas, não têm respeitada uma identidade, uma 

cultura, com a qual se identifiquem.

Os  gestos  e  a  mímica  possuem  características  que  permitem 

expressarem momentaneamente o que é preciso num âmbito mais concreto 

(SANTANA,  2007),  por  isso,  os  profissionais  referem  que  essas  atitudes 

pontuais os ajudam, mas não são suficientes, pois acabam por não respeitar 

verdadeiramente a identidade do Surdo. 

Com isso compreende-se que a língua de sinais é mais acessível  ao 

Surdo por ser visual, mas em um ambiente que não é bilíngue, a proposta na 

qual a criança Surda precisa saber sinais não é a melhor solução.

Se mesmo crianças ouvintes em escolas regulares necessitam para que 

ocorra a interação da criança com os profissionais, o uso de uma língua, como 

fica a convivência da criança Surda, sem os instrumentos da língua para o seu 
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desenvolvimento? Diante dessa situação pode-se chamar essas escolas, que 

têm alunos Surdos incluídos de inclusivas?

Luana, no excerto 38, propõe que as crianças Surdas tenham um ensino 

paralelo, que possam conviver com seus pares em uma proposta de língua de 

sinais e paralelamente em uma escola regular para que seja integrado também 

com o mundo ouvinte.

Excerto 38 – Luana (questão 6)

“... Porque ali ele poderia também descobrir que ele é bom...é 
diferente,  né?  Então  eu acho  que  deveria  ter  esse  paralelo, 
acho que a escola fica muito limitada, na escola de SAAI, e ao 
mesmo tempo, assim...né? A rede...a intenção da rede, né? É 
não ter  mais essas escolas especiais,  né?  Mas não que eu 
acho que  eu sô a  favor  das  escolas  especiais,  mas que 
deveria ter um trabalho paralelo... percebe que todo mundo 
aprende, cada um do seu jeito, cada um  no seu tempo, e a 
SAAI veio pra mostrá, né?...” 

Essa proposta é interessante, pois fala de uma inclusão que respeita o 

indivíduo  Surdo  e  sua  condição  de  sujeito.  Para  que  essa  criança  possa 

aprender é indispensável a mediação concreta dos profissionais que atuam com 

elas, com formação específica para desenvolver a capacidade do Surdo para a 

aquisição de conhecimento.

A comunicação é um instrumento fundamental para o desenvolvimento 

da  criança,  porém  ela  necessita  de  ajuda  de  outra  pessoa  que  tenha 

capacidade  e  competência  linguística  para  se  desenvolver.  Quanto  mais 

competência essa pessoa tiver melhor ela ajudará a criança (SANTANA, 2007). 

As propostas feitas pelos profissionais são unânimes em pregar o uso da 

língua de sinais na rede pública de ensino, por parte dos profissionais e da 

criança.  Porém  eles  diferem  em  duas  visões:  a  primeira  delas  fala  de  um 
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trabalho paralelo da escola regular com a escola especial e a outra diz que é 

necessário  um intérprete  em sala  de  aula  para  fazer  a  mediação  entre  as 

crianças e as pessoas da escola.  

Na próxima seção serão analisadas questões quanto à língua de sinais e 

a interação entre as crianças.

3.2.2 A Libras e a interação entre as crianças

Os dados trazidos pelos profissionais tratam do uso da língua de sinais 

na interação entre crianças Surdas e ouvintes. 

A profissional Maria diz que a criança é curiosa e não tem preconceito 

com as outras crianças e, para ela, as crianças aprendem umas com as outras. 

Ela comenta que quando a criança Surda tem mais dificuldade a professora do 

SAAI ensina alguns sinais em Libras para os colegas, e consequentemente a 

interação ocorre entre todas as crianças envolvidas.

Maria acrescenta que as crianças têm curiosidade sobre a Libras por ser 

gestual. Assim o trabalho realizado vai além do que ela imagina, pois atinge a 

todos da escola,  mesmo aqueles que não estão diretamente ligados com a 

criança Surda.

Em  outra  questão,  a  mesma  profissional,  diz  que  a  escola  acaba 

adaptando-se  às  necessidades  da  criança  Surda.  Maria  acrescenta  que  é 

necessário que a escola se adapte aceitando a comunicação gestual  criada 

dentro da própria família, mesmo que seja por mímica, pois a família também 

não sabe Libras.

Nas  condições  sócio-educacionais  oferecidas  no  período  em  que  a 
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criança está na escola, esta adaptação à linguagem elaborada no meio familiar, 

pode  até  ser  um canal  para  o  trabalho  com o  Surdo,  pois  de  acordo  com 

Lacerda(2000), há a necessidade da escola se adaptar ao aluno, assim como a 

família também precisa se adaptar às necessidades da criança. 

De  acordo  com esse  e  outros  relatos  tem-se  a  impressão  de  que  a 

escola também se adapta à criança Surda, o que torna mais interessante o 

processo de ensino e aprendizado. Pode-se observar nos relatos a seguir, que 

a escola faz um trabalho específico pra que haja mudanças, a partir da própria 

criança, no processo de adaptação.

Excerto 39 – Maria (questão 1)

“...  Então a Lina por exemplo, ela vai na sala da criança que 
tem  a  dificuldade,  e  ensina  os  colegas.  Então  os  colegas 
aprendem  com  a  professora  e  aprendem  com  a  criança 
também...”

Excerto 40 – Maria (questão 3)

“...E um dia eu entrei na sala e a Lina estava lá com todo o 
grupo ensinando a linguagem de Libras pras crianças,  o ano 
passado  esse  menino...  esse  menino,  foi  um...  tá  vendo 
quando  tem a  criança  com problema a  escola  acaba  se 
adaptando, o ano passado ele foi aluno da professora Judite, 
terceira série e teve uma apresentação no final do ano, de ...foi 
uma amostra, era pra ser um concurso de dança, no fim acabou 
abrangendo outras coisas né, e a professora Lina ensaiou com 
a turma dele da terceira série, a música aquarela todinha em 
linguagem  de  Libras,  em linguagem  de  sinais,  então  todo  o 
grupo aprendeu a música, fazendo essa linguagem. Foi muito 
emocionante, eles apresentaram para os pais, para os colegas, 
e era muito bonitinho porque os alunos, que não eram da sala, 
que  estavam  assistindo  estava  copiando  quando  ela 
explicô, porque ela explicô... ela chegô lá na frente e falô, 
olha  eles  vão  apresentá  essa  música  na  linguagem  de 
sinais. Chama-se Libras, eles tão cantando a música com as 
mãos,  eles  tão  fazendo  gestos  tal,  tal,  tal...  então  a 
criançada...opa..existe uma linguagem diferente né,  e por ser 
sinal  é  gesto,  então a  criança adora  né? Coisa  que envolve 
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gesto,  então  a  gente  filmô  até,  a  criançadinha  que  estava 
assistindo, a platéia, copiando... aí pediram bis, mais um, mais 
um, e aí eles fizeram novamente e um grupo enorme ia fazendo 
igual,  então isso que eu te digo a criançada tem curiosidade, 
né, de aprender. Foi muito emocionante pra gente, assim vê 
que o trabalho tava além do que a gente imaginava, não era 
mais uma coisa isolada.”

Luana, assim como outros profissionais, acredita que a interação entre 

as  crianças  se  dá  melhor  quando  a  escola  propõe  outras  formas  de 

comunicação além da verbal, em atividades tais como educação física, sala de 

leitura, aula de artes e informática. Ela menciona que durante as aulas, na sala 

de aula regular, as crianças que estão aprendendo Libras, como no caso que 

ela descreve, têm dificuldades em se comunicar, mas a partir das outras aulas 

que promovem uma melhor interação entre as crianças, durante a aula regular, 

a criança Surda fica mais integrada, e isso facilita o seu convívio. 

Mas Luana acredita que se a criança Surda estiver com outras crianças 

Surdas  haverá  maiores  possibilidades  delas  elaborarem  suas  questões  de 

forma que compreenda o que acontece a sua volta. Mas nem sempre as outras 

crianças ouvintes, segundo ela, têm paciência para ouvir e entender o Surdo. 

Luana acredita que as escolas especiais ajudam, pois a comunicação em Libras 

para a criança Surda é mais efetiva.

O  Surdo  na  escola  regular,  segundo  ela,  coloca  o  Surdo  como  se 

precisasse esperar a boa vontade do ouvinte para ser compreendido. 

Excerto 41 – Luana (questão 1)

“... Eu acho que, aqui na escola, o que mais ajuda a inclusão 
são as aulas de educação física, a sala de leitura e informática 
e artes, são as aulas...é...aonde ele pode mais interagi com os 
colegas, né? Que é através do desenho da pintura, de outras 
formas de expressão que não só a fala...a hora do recreio, né? 
A sala de aula em si, ela ajuda lógico, né? Por que tem todo o 
trabalho em dupla, mas sempre que ele tem que se comunicar 
é mais difícil porque o Lucas ele tá aprendendo a comunicação 
de Libras agora...e ele não se expressa oralmente, então tem 
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uma dificuldade aí, mas quando entra a questão do esporte, a 
brincadeira, né? A integração fica mais fácil. Não que eu ache 
que só isso dá conta. Ele tem que tê os outros conteúdos ele 
tem que  se  integrar  de  uma outra  forma,  mas eu acho  que 
esses momentos propiciam uma aproximação dos colegas e aí 
acaba é que na sala regular as coisas começam acontecer de 
forma mais tranquila, né?”

Excerto 42 – Luana (questão 7)

“... Porque que nem... A  gente tá aqui, tá conversando, tá fácil 
a nossa comunicação.  Eu falo você responde,  a gente é...se 
comunica. Pro Lucas aqui numa escola onde todo mundo ouve 
e ele não, ele tem poucos amigos, né? Não que ele não tenha 
amigos, que ele fique excluído, não, até porque a gente tenta 
fazê o  máximo pra poder  inclui  ele  na brincadeira,  integrá  e 
tal...mas é diferente porque ele perde muito tempo, tentando se 
comunicar, às vezes as crianças não têm paciência, né? E isso 
é normal da rotina dele aqui, né? Não é todo mundo que tem 
paciência  de entendê,  de escutá,  de ajudá,  já  fica...”ah...  ele 
não sabe professora, ele não entende...e na na na...” 

Pedro novamente refere basear-se nos aspectos visuais e gestuais para 

explicar a aula para todos os alunos, pois alguns alunos ouvintes também têm 

dificuldades de concentração e refere que, algumas vezes, a criança Surda tem 

mais facilidade de concentração que a criança ouvinte.

Excerto 43 – Pedro (questão 5)

“...  É...  essa  questão  é....  eu  procuro  às  vezes  trabalhar, 
algumas atividades mais... é na questão visual né, eu tô com 
uma atividade  proposta  pra  trabalhar  com eles...  é...  sem  a 
gente se comunicar, fazer uma aula sem a comunicação verbal 
né?...então é uma atividade que eu vou trabalhar só o gestual, 
então eles vão tentar fazer essa atividade, sem se comunicar e 
tentá realizar todas as tarefas sem se comunicar né?”

Conclui-se então sobre  os relatos mencionados nessa seção,  que as 

crianças aprendem umas com as outras, e que, em alguns momentos, a Libras 

favorece  essa  interação,  pois,  segundo  os  profissionais  por  ser  gestual  e 

diferente chama a atenção também da criança ouvinte.

A  escola,  na  qual  foi  feita  essa  pesquisa,  tenta  adaptar-se  às 
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necessidades da criança Surda e não fazer com que a criança se adapte a ela. 

No entanto, levando-se em conta os relatos percebe-se que isso é um desejo 

do profissional e que devido à falta de conhecimento sobre as necessidades 

específicas  do  Surdo  e  à  falta  de  recursos  para  uma  real  inclusão  há  o 

impedimento de que a escola se adapte às necessidades do Surdo. 

Quando  os  profissionais  relatam  que  “a  criança  se  sente  segura  e 

acolhida sabendo que alguém vai entendê-la”, mesmo utilizando sinais isolados, 

tem-se  a  ideia  de  que  a  criança  será  vista  como  sujeito.  O  que  acontece 

parcialmente,  pois  saber  alguns  sinais  não  significa  ter  o  domínio  de  uma 

língua. 

Assim como com o adulto a interação entre as crianças é falha, pois com 

uma  língua  não  comum  e  pouco  acessível  entre  as  crianças  Surdas  e  os 

ouvintes, não é possível ocorrer a comunicação de pensamentos, a expressão 

de ideias, ou seja não é possível  que se estabeleça uma identificação entre 

professores e alunos Surdos e as situações de ensino-aprendizagem não se 

efetivam.

Na seguinte seção,  serão analisadas questões colocadas pelos 

profissionais sobre a comunicação com a criança Surda.

3.2.3 A comunicação com a criança Surda

Nesta  seção  apresentam-se  questões  relatadas  pelos  profissionais, 

acerca  da  comunicação  deles  com  a  criança  Surda.  Os  primeiros  relatos 

observados  que  abordam  a  questão  da  comunicação  com a  criança  Surda 

foram feitos por Maria.

Maria diz que se sente “perdida” por não ter como se comunicar com a 

criança. O fato da criança conseguir entender o que estava dizendo pela leitura 
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labial foi o que permitiu à Maria se comunicar com a menina Surda. 

Excerto 44 – Maria (questão 3)

“...  Eu acho muito difícil  respondê,  te  juro,  acho muito difícil, 
porque eu enquanto professora, eu tive uma aluna Surda uma 
vez, eu tive uma sorte, ela lia lábios, porque eu não sabia o 
que fazer pra me comunicar com ela, numa escola particular 
tá,  não sabia,  não tinha menor recurso.  Era tudo por gesto 
olhando pra ela, e ela fazia que tava me entendendo, então 
me sentia perdida...”

Lina ainda refere, no excerto 45, questão que a criança Surda já vem 

com alguma comunicação de casa, independente da forma como aconteça e 

observa que a criança, como todas, precisa se expressar da forma como ela 

conseguir,  por  isso,  ampliar  uma  comunicação  mesmo  que  pequena  já 

estabelecida em casa é valido para entender suas necessidades.

No  entanto,  no  convívio  social  a  forma  de  se  comunicar  da  criança 

Surda,  com gestos e mímicas,  não é bem aceita.  Isso  cria  uma dificuldade 

maior, pois em casa com os familiares e ela, segundo diz Lina, conseguem se 

comunicar de alguma forma. Se ao chegar à escola isso não é aceito, torna-se 

mais difícil a comunicação e a interação dessa criança Surda.

Excerto 45 – Lina (questão 5)

“...  Eu acho que ele tem que usá tudo mesmo e um pouco 
mais.  Como nós ouvintes que usamos o olhar,  o falar,  o 
gesticular. E eu acho que é a mesma coisa com ele, se ele faz 
parte de um ser humano que quer se comunicar então quanto 
mais ele puder expressar o que ele sente, o que ele quer ,o que 
ele não quer... A forma que ele usar desenhando, escrevendo, 
falando,  gesticulando,  falando  em  Libras,  ele  tá  sendo 
entendido,  ele  tá  conseguindo  se comunicá.  Então  eu acho 
que ele tem que usá os recursos que ele aprende e que ele 
usa na casa dele que deu certo, entendeu? Ampliá o que ele 
vem aprendendo, mas, a base mesmo vem da família. Porque 
eles...  muitos  chegam  aqui  não  sabem  Libras,  mas  se 
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comunicam  no  querer,  não  querer,  no  fazer,  entender 
plenamente  já  com sinais  que  eles  vem de  casa...  Eu  acho 
assim... que situação que eu posso citá... é assim, toda vez que 
a gente vai discuti um assunto de jornal, de copa, de futebol, ele 
conta coisas ocorridas que ele viu na televisão, que o pai falô, 
que o pai explicô, e que você vê que não é só a televisão que 
passô aquilo,  porque só olhar não bastaria, entendeu? Então, 
ele conta, ele compara, que dois, em data, em anos, que em 
2007 aconteceu isso, isso e isso, entendeu? Ele vai além. Ele 
não fala só aquele assunto. Ele sempre cita situações da 
casa dele do convívio dele, então você vê que existe essa 
comunicação.”

A criança  passa  a  ser  culpada  (além de  suas  próprias  dificuldades), 

passa a ser responsabilizada, pelos seus próprios colegas, quando a professora 

usa um tom de voz mais alto, o que pode-se observar no excerto 46.

Excerto 46 – Lina (questão 1)

“...  eles  têm assim...  Eu percebo assim,  quando tem aluno... 
Eles cuidam muito se o colega tá sem aparelho... E aí quando o 
colega tá sem aparelho que eu tenho que repeti mais alto eles 
ficam bravo com o colega...‘’não escuta a professora? Cadê o 
aparelho?  “Tendeu?  Como  se  eles  com  o  aparelho  se 
bastassem, entendeu?... Que na verdade, muitas vezes não tô 
nem falando alto, eu tô falando pra um entendimento maior, ele 
também  não  sabe,  mas  põe  a  culpa  no  colega  que  tá  sem 
aparelho.”

Excerto 47 – Maria (questão1)

“...Tem a criança  que não sabe Libras,  a  gente recebeu um 
grupo de alunos, que é Surdo, e não sabem a linguagem né? 
Na família ninguém se comunica assim, se comunica com 
gestos criado pela própria família, eles criam gestos assim, 
né? Sei  lá  qual  seria  o  gesto,  mas um gesto  específico  pra 
comida...pra bebida...enfim  o que a criança quer,  por que a 
criança não tem noção é mais mímica, vamos dizer...não é 
uma linguagem.  Aí  já  é  mais  difícil,  mas na escola,  a  gente 
consegue se adaptar.”

No excerto  48  vemos que  quando  a  criança é  acolhida,  mesmo que 
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tenha tantas dificuldades, ela progride e aprende. 

Excerto 48 – Luana (questão 3)

“... até uma experiência que ela contô. Que ela chamô a mãe 
dele aqui por problemas de falta e a Lina contô pra ela que ele 
tava aprendendo a falar o “dá”, né? Tenta falá, né?Ele tava 
conseguindo, mas com dificuldade. E ele mesmo falou pra 
Lina “Se eu tivesse começado desde piquininho” -ele tem treze 
anos,  né?A  professora  comenta  –  ele  já  tem  essa 
consciência,  né?A mãe até  chorou,  né? Por  que percebeu, 
né? Porque... assim... ela acabou negando uma oportunidade, 
porque ele é uma criança que demorou pra entrar na escola. 
Então... assim...  a SAAI mudou a vida dele abriu o mundo 
pra ele, porque a sala de aula regular não podia fazer isso 
pra ele.”

Vigostsky  (1994)  fala  da  mediação  e  da  internalização  como 

aspectos fundamentais da aprendizagem. O outro não tem importância somente 

no processo de conhecimento, mas também na constituição do próprio sujeito. 

Assim, pode-se inferir que se houver um trabalho adequado é possível mudar a 

vida de um indivíduo.

Excerto 49 – Luana (questão 4)

“... e já... sabe lá... eu acho que quando ele tá conversando com 
outro Surdo a comunicação acontece, como eu e você aqui, é 
rápido,  é  fácil,  eles  têm,  eles  passam,  é...pelos   mesmos 
anseios,  pelos  mesmos  problemas,  pela...De  repente  até  a 
descriminação  aparece  lá,  num  outro  contexto,  ele  pode 
trabalhá  isso  dentro  dele,  como  ele  pode...a  gente  tenta 
trabalhá  aqui,  porque não dá pra  dizer  haa...incluiu  não tem 
discriminação. A gente não pode ser hipócrita, né? A verdade 
existe sim né? A escola tem o papel de diminuir isso, de afunilar 
isso,  mas  existe,  né?  Então  eu  acho  que  quando  ele  tá 
conversando com crianças, que tem a mesma dificuldade que 
ele...Vai se sentir mais integrado, vai se sentir mais motivado, 
com mais coragem,  vai  perceber que ele não é diferente de 
ninguém, né? Que ele tem uma limitação que outras pessoas 
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também têm, como aqui na escola. Tem alguém que tem uma 
limitação,  que manca...ou que não é tão bom em português, 
né? Cada um com sua habilidade, não é porque ele não ouve, 
que  ele  não  tem  essa  habilidade  que  outras  pessoas  que 
escutam têm, né? Eu acho que as escolas especiais ajudam, eu 
não acho que ela tinha que acabar.”

 Para a criança Surda, entrar em uma escola especial é entrar em um 

mundo em que os seus pares têm as mesmas características, necessidades e 

podem  se  constituir  na  sua  igualdade  (MOURA,  2011),  aprendendo  com 

professores que sabem como fazê-lo. 

Nessa seção observou-se que o fato de não conseguirem se comunicar 

com a criança também traz insegurança para o profissional. Apesar de haver 

diversas formas de se comunicar o que se quer, podendo ser por gestos, leitura 

labial, mímica e escrita, essas formas não substituem a função de uma língua. 

Assim,  a  comunicação  com  a  criança  Surda  se  dá  de  forma  fragmentada, 

inclusive  na  própria  família,  pois  não  é  contemplado  o  uso  de  uma língua 

realmente acessível ao Surdo.

A questão da comunicação leva os profissionais a questionarem se não 

seria a escola quem deveria oferecer essa língua para o Surdo. De maneira que 

o Surdo não precisasse ser encaminhado a uma escola especial, a menos que 

fosse por vontade dele ou de sua família. 

Como fazer isso é uma incógnita que leva os profissionais da escola a se 

angustiarem por não saberem como responder à questão de como promover o 

aprendizado do Surdo. Entretanto, como a língua não é a única questão que 

interfere no papel da escola na inclusão educacional essa questão continua em 

aberto.

Sabe-se que somente a fala como meio de comunicação com a criança 

Surda não é suficiente para a transmissão de conhecimentos (SVARTHOLM, 

2008) e diante disso os profissionais sentem-se novamente inseguros assim 
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como as crianças não se sentem acolhidas pelo meio em que estão inseridas. 

Conclui-se que a comunicação com a criança fica debilitada, ou seja, se 

comunica  algo  que  para  ela,  em  geral,  não  tem  sentido,  pois  não  há 

conhecimento comum da mesma forma de comunicação. 

3.3 Inclusão X Exclusão

Nesta seção apresenta-se a visão dos profissionais entrevistados, sobre 

a inclusão do Surdo na sala de aula regular.

3.3.1 As crianças estão Surdas incluídas na escola

Maria  relata  no  excerto  49  que  as  crianças  não  estão  “jogadas”  na 

escola, pois apesar do grupo de profissionais que atende às necessidades das 

crianças Surdas ser pequeno, eles têm uma atuação importante. 

Excerto 49 – Maria (questão 1)

”...  Por  que  tem  a  professora  preparada,  tem  um  grupo  de 
funcionários  que  foi  fazê  o  curso,  então  sabe  o  mínimo 
necessário pra lidar, então não foram crianças assim jogadas 
na nossa escola,  porque se a criança é colocada na escola, 
sem uma pessoa que faça esse intercâmbio, né?...”

Contudo, em uma outra parte de sua entrevista ela contradiz o que havia 

dito anteriormente, como mostra o excerto 50:

Excerto 50 – Maria (questão 2)

“...Difícil essa pergunta, deixô vê, você me pegô, porque, igual 
agora,  as  professoras,  eu  tenho,  as  minhas  professoras  não 
têm curso de Libras, né? Então é uma coisa assim, a criança 
chegô e foi “jogada na sala de aula”...”

Excerto 51 – Maria (questão 3)
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“... Boa pergunta. Isso...sabia que eu não sei te respondê?! Não 
sei o que fazer pra incluir...”

Os relatos corroboram com os estudos de FIDALGO & LESSA (2004), 

que pontuam as dificuldades para a inserção escolar de tais alunos, afirmando 

que as políticas de inclusão atuais brasileiras podem ser chamadas de políticas 

de “inclusão excludente”, ou seja, apesar de ter por objetivo a igualdade e a 

inclusão, o que se tem como resulto é a exclusão, por força de um processo 

educacional  que não consegue educar.  Os relatos também estão de acordo 

com Serra (2008),  que refere que a inclusão educacional  chega às escolas 

antes  da  formação  do  profissional.  O  que  se  questiona  é  se  o  mínimo 

necessário  como  diz  Maria,  fornecido  para  a  formação  do  profissional, 

realmente é suficiente para a criança não estar jogada em sala de aula. Como 

vemos  em  outros  relatos  mesmo  que  o  profissional  tenha  um  mínimo  de 

formação  ela  não  é  suficiente,  constituindo  uma  política  de  “inclusão 

excludente”, como citado acima.  

Luana  acredita  que  o  trabalho  realizado  não  é  uma inclusão  efetiva, 

apesar de estarem cumprindo as leis, ela questiona se o trabalho da escola 

com o aluno Surdo de fato inclui, pois ele só tem a possibilidade de falar com 

uma ou duas pessoas na escola por meio da Libras, sendo que ninguém a 

domina plenamente. Apesar disso, Luana acredita que o trabalho realizado traz 

muitos ganhos para a criança Surda, mas falta uma língua comum com seus 

pares, e segundo ela, isso deveria ser proporcionado por uma escola especial 

para Surdos em paralelo à escola regular, como observa-se no excerto 52.

Excerto 52 – Luana (questão 1)

“...Ainda falta muito, por exemplo: precisaria de um professor de 
Libras na sala de aula né? Ele tá incluído e não tá, né? Ele (o 
aluno Surdo) não consegue se comunicá, com as pessoas 
com a tia do recreio.Se ele vem aqui na coordenação, até aqui 
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a  gente  tem  dificuldade  pra  lidar  com  ele,  secretária...então 
assim,  ele  tá  incluso  legalmente,  né?  Mas  na  realidade  ele 
ainda não tá incluso.”

Ana, no excerto 53, relata que às vezes a escola parece um “depósito”, 

no caso da inclusão, mesmo com todas as ações, alternativas, envolvimento 

dos  pais,  conselho  tutelar,  atividades  extra-escolares,  atendimentos 

especializados  para  que  essa  criança  seja  incluída.  Assim,  ainda  ficam 

questões em aberto que a escola não consegue resolver que em alguns casos, 

não faz parte nem do se papel providenciar, mas segundo a Ana não dá para 

simplesmente deixar o tempo passar no caso das crianças.

Excerto 53 – Ana (questão 1)

“...  Olha nós tivemos um caso aqui,  o Ivan, que tava fora da 
escola, isso em 2007, e o próprio CEFAI entrou em contato com 
a  gente,  conversou  comigo.  Tinha  um  coordenador  aqui,  o 
Marcelo...hamm... pra arranjar uma vaga, vê uma vaga, porque 
naquele  momento  ainda  não  era  centralizado  a  questão das 
vagas né....na DRE e ele tava fora da escola. Então o conselho 
tutelar  ficou  em cima  e  ele  ficava  na  rua,  e  ele  veio  Surdo 
tah..deficiente auditivo, não é?...E conversando com a mãe...A 
mãe falou que ele teve uma icterícia, mas que não tinha...não 
tinha...exame,  não  tinha  nada.  Achei  estranho.  Enfim...Aí  ele 
não sabia nada, nada. Não sabia cores, não sabia nada, enfim 
né?...Aí a pessoa encarregada lá do CEFAI, né? a diretora lá do 
CEFAI pediu pra fazer uma avaliação com ele. Aí que a mãe 
falô que ele tinha uma audiometria, e por que ela fez isso? Ela 
ficou com medo de não ter a vaga aqui, né? Porque acho que 
ela deve ter recebido alguns nãos aí pelo percurso, né? E ele 
veio...” 

Ainda no sentido da inclusão, no relato de Ana observa-se que a escola 

vai além do seu papel para realizar o processo de inclusão e auxiliar a criança 

Surda,  trabalhando  com  a  família  para  que  ela  seja  contemplada  com  um 

serviço adequado, de acordo com suas necessidades, para que ela não fique 

“jogada” na escola. Isso pode ser visto nos relatos 54 e 55:
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Excerto 54 – Ana (questão 1)

“... A escola começa a não ser tão interessante por que ele até 
decifrava  o  código,  mas  ele  não  compreendia,  então  não 
conseguia  estabelecer  relações né...então a  aula  começou a 
ficar chata, ele começou a dar problema disciplinar, então não 
tava sendo nem legal pra ele nem legal pra gente, e ai é que 
vem  a  possibilidade  dele  ir  pro  CIEJA  com  um  grupo. 
Parece que tem um grupo lá com um problema de dificuldades 
especiais auditivas. É um grupo já mais maduro e hoje ele tá 
feliz.  Ele é um adolescente  feliz.  Eu encontro com ele aí  na 
rua... tal...Então... o Ivan... ele foi um processo desgastante pra 
escola... Num é porque a escola teve que insisti pra que essa 
criança fosse contemplada fora, né? Com...mediante as suas 
necessidades...” 

Excerto 55 – Ana (questão 1)

“... Em compensação eu tenho dois casos aqui, que não é... a 
Irene e o João que por terem esse atendimento,  eles têm o 
desenvolvimento  super  tranqüilo,  eles  têm  algumas 
dificuldades? Têm, têm algumas dificuldades,  mas...  Eles 
vão pro SAAI, mas eles têm atendimento na DERDIC, né? 
Têm  aparelho,  então  eles,  se  tiverem  isso  fora  da  escola, 
então... em outras palavras, quando você tem parceria com 
a  família  e  essa  criança  tem  um  trabalho  externo,  um 
acompanhamento  externo,  pra  escola  é  mais  fácil 
administrá a questão da inclusão, não só do DA (deficiente 
auditivo),  mas  como  de  todos  os  outros  portadores.  Agora 
quando  não  tem  esse  acompanhamento  paralelo,  né?
Acompanhamento aí concomitante, aí realmente tem horas 
que eu fico pensando que a escola é um depósito... Porque 
a  escola  acaba  enfrentando  seus  limites,  né?...De 
atendimento... que é o caso do Lucas?!... “

Assim,  para  incluir  realmente,  essa  profissional  observa  que  são 

necessárias parcerias com outras instituições.

Excerto 56 – Ana (questão 1)

“... O Lucas poderia ser um médico, poderia ser um advogado, 
poderia ser um engenheiro, a gente vê isso em outros países, 
só que o Lucas... ele tá perdendo tempo. Um dia, um mês, na 
vida de uma criança é muito tempo, eu não gosto de aceitá. 
Que  nem  no  caso  do  Ivan.  Ah!   vamo  ver  no  final  do 
ano...pera lá... final do ano é muito longe, é muito tempo pra 
essa criança. Eu me movimentei pra que ela fosse antes ...”
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Essa profissional revela o quanto eles estão envolvidos e o quanto o seu 

desejo  de  trabalho  é  realmente  o  da  inclusão  desses  alunos,  ainda  que  o 

processo de inclusão não esteja proposto de forma favorável pela Lei do Brasil, 

parecendo  estar  mais  ligado  a  um  desejo  individual  do  que  a  estratégias 

planejadas ligadas a uma formação sólida.

Luana refere também em seus relatos que acredita  em uma inclusão 

feita  por  diversas  parcerias,  pois  a  escola  sozinha não  realiza  o  seu  papel 

deixando  a  desejar  no  trabalho  com  a  criança  Surda,  não  promovendo  a 

inclusão necessária para o aprendizado e desenvolvimento do Surdo.

Excerto 57 – Luana (questão 1)

“... Né? Então é isso? Qué dizê: a inclusão dá certo? Sim, ela 
dá certo, desde que tenha todo esse arsenal de trabalho, qué 
dizer esses links...  porque  eu não acredito na inclusão,  não 
acredito, e eu acho que a escola sozinha... ela não consegue. 
Ela é fundamental tá... Ela sozinha não consegue, falha.  É 
como  uma  mesa  faltando  uma  perna.  Não  consegue...  não 
consegue inclui.”  

Os profissionais estão fazendo de tudo para incluir e pode-se observar 

que eles têm enorme interesse e vontade de tornar esse processo de inclusão 

real e verdadeiro, mas os instrumentos que eles têm são precários.

Lina refere que só os recursos de uma sala de aula regular, não são 

suficientes para que o aluno se desenvolva,  pois  seriam necessários outros 

para que o Surdo fosse realmente incluído, mesmo aqueles que fazem leitura 

labial e têm mais facilidade com a fala. Refere, no excerto 58, que essa mesma 

atenção falta também para alunos ouvintes. O Surdo está na sala de aula, mas 

as medidas ainda não são suficientes para que uma real inclusão aconteça. Há 

fatores  que  prejudicam  o  aprendizado  das  crianças,  tais  como  o  ruído  da 

escola, a quantidade de aluno por sala de aula entre outros. No entanto, mesmo 

faltando  recursos  importantes  e  com  dificuldades  o  aluno  aprende  e  se 
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desenvolve de acordo com o relato dos professores, ainda que não se possa 

medir quão grande é esse progresso.

Excerto 58 – Lina (questão 6)

“A demanda do professor é mesmo difícil,  mas não é só 
com eles porque quando a gente vai visitá-los em sala você 
vê que a demanda dele é até menor que a dos outros. Os 
outros,  ainda  ouvindo,  não  conseguem  entender  muitas 
coisas que ele entende,né? Em observá, em percebê o que a 
professora  tá  fazendo,  como tá  fazendo.  Essa atenção que 
muito aluno Surdo tem, oralizados ou não, não tô falando 
todos,  muitos  ouvintes  não  têm,  tão  muito  atrás  disso... 
Então... Quando a gente tá discutindo um assunto, quando eu 
tô  explicando  a  atenção  dele  é  fixa  em  você,  e  mesmo  as 
pequenas, assim...”

Excerto 59 - Lina (questão 1)

“... Como eu vejo?... Eu vejo a inclusão dele difícil né, porque se 
ele  faz  uso  de  Libras,  se  ele  não  tiver  um  intérprete,  se  a 
professora também não usa  sinais,  ele fica perdido, né?... E 
assim,  o  trabalho  na sala  regular  hã...É  com  imagem,  com 
foto...É muito difícil. O professor pra querê preparar um material 
desse,  é  assim,  é  uma  dedicação  muito  grande,  ele  não 
consegue se bastar só com a imagem, ele teria mesmo que 
ter Libras, teria mesmo que ter um intérprete na sala. Então, 
eu acho mesmo, que é muito difícil, agora o Surdo que usa a 
oralidade,  né,  da  leitura  labial,  eles  até  se  saem  bem,  o 
problema mesmo é o português que eles não conseguem fazê 
essa  transição  do  oral  para  o  escrito,  né...  que  fica... 
Truncado...”

Nesse relato  aparece novamente a necessidade de ter  a  Libras para 

realizar a inclusão do Surdo.

No relato de Lina,  no excerto  60,  observa-se que o aluno Surdo não 

consegue  acompanhar  as  aulas,  mesmo  que  sejam  utilizados  diferentes 

recursos por parte dos professores, como o uso de gestos, mímicas, leitura 

labial do aluno, sinais isolados, e esforço do aluno em aprender.

Excerto 60 – Lina (questão 6)
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“... Eu acho que os resultados são muito favoráveis. Melhor 
seria  se  houvesse  um  intérprete,  melhor  seria  se  não 
houvesse tanto aluno dentro da sala de aula, melhor seria 
se a escola não tivesse tanto barulho, né? Então... mas eles 
tão  assim...  eu  acho  que  eles  tão  bem  incluídos...  você 
percebe se tem alguma coisa na sala que distrai elas, ela muda, 
mas se não é você que ela tá olhando, é pra você que ela tá 
prestando atenção. Então o aprendizado acontece mais rápido, 
os outros não, por eles estarem ouvindo, tudo chama a atenção 
deles,  eles  têm  uma...  um  movimento  auditivo  o  tempo 
inteiro.Tempo inteiro  tem alguma  coisa  chamando  a  atenção 
deles. Então... hoje, pra você segurá o aluno pra ensiná é muito 
difícil. Eu acho que é mais difícil que o aluno Surdo, porque o 
Surdo a atenção dele já tá voltada pra você, porque ele tem que 
fazê a leitura labial, ele tem que te ouvi, vê com o movimento 
dos lábios,  então isso já ajuda um pouco, né? Não que eles ... 
eles  tem  toda  dificuldade  deles...  dificuldade  do  português, 
dificuldade de estruturar o pensamento, mas ele tá sempre te 
olhando, né?... Eu acho que a aceitação deles. Assim... Mostra 
o quanto eles são capazes de aprender, tanto quanto os outros. 
Que as diferenças de línguas que eles precisam, né? De falar 
mais  alto,  mais  devagar,  é  uma  diferença  que  se  for 
compensada ele tem pleno desenvolvimento igual a uma outra 
criança e que eles são capazes mesmo, e, eles têm diferenças 
como   todos  têm.  Só  que  é  assim...  é  uma  diferença  que 
precisa ser bem trabalhada, e assim saber  o que você faz e 
onde você quer chegar.”

Assim,  concordando  com  o  relato  de  Lina,  Ana,  no  relato  abaixo, 

exemplifica algumas ações pontuais que os profissionais tentam realizar para 

melhorar o processo de inclusão e atender às necessidades dos alunos Surdos.

Excerto 61 – Ana (questão 4)

“Então só pra ilustrá né? Hoje eles têm apostilas.  A gente faz 
uma apostila com atividades, na área de alfabetização né?E 
os professores também  fazem atividades  paralelas,  provas 
diferenciadas né?  Outra  coisa  também  que  no  horário  de 
estudo foi muito legal, é quando você faz mapeamento de 
todos os casos de inclusão, e os encaminhamentos, aí por 
parte  da  coordenação,  né?  É  encaminhado  pra  SAAI.  Aí 
conversa  com  a  mãe,  faz  um  histórico  dele né?  Isso  é 
interessante  porque  você  começa  a  ter  ações  mais 
organizadas né?Você seleciona mais e você acaba tendo 
um resultado mais satisfatório.” 
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Excerto 62– Luana (questão 3)

“Olha no caso do Lucas (aluno Surdo do ensino fundamental I), 
né? Que a gente acompanha mais mesmo... Assim, tem uma 
situação bem específica, que eu me recordo agora, foi assim... 
a gente tem a sondagem pra entregar pra rede,né? E a gente 
sempre achô que o Lucas era uma criança que não lia,  não 
escrevia,  não  se  comunicava,  ele  era  tido  até  como  um 
pressilábico, né? E... assim que  ele começou a frequentar o 
SAAI,  a Lina,  que é a Professora responsável  lá da sala, 
comentou comigo:   “Olha  o  Lucas  é  uma criança  muito 
inteligente,  ele  já  lê,  ele  já  escreve”,  né? Então 
avanços...nem avanços...  não diria avanços...  é coisas que o 
Lucas  já  tinha  adquirido  e  o  próprio  professor  de  sala  não 
descobriu. Precisou chegar o SAAI pra gente saber que ele era 
um menino que já tava lendo, escrevia com muita dificuldade, 
mas já era uma caminho.  Não era uma criança que tava no 
zero...Já  tinha  todo  um  histórico  e  a  partir  daí  a  Lina  foi 
trabalhando com ele, e hoje ele já tem bastante domínio...”

No relato de Luana quando foi possível conhecer melhor o aluno Surdo, 

percebeu-se realmente seu potencial,  sem esse aprofundamento no trabalho 

realizado com cada criança não se conseguiria perceber o funcionamento da 

mesma. 

Por esse relato percebe-se novamente que os profissionais dessa escola 

fazem todo um esforço para tentar incluir e entender alunos Surdos.

O trabalho em equipe realizado na escola auxilia os profissionais a partir 

de  diferentes  pontos  de  vista  complementares  a  agregar  diversos 

conhecimentos entre eles, a compreender sobre questões de seus alunos, o 

que se pode observar no discurso da Luana, excerto 63:

Excerto 63 – Luana (questão 4)

“Então...tudo que acontece com o Lucas é discutido. Assim, né?
Com os professores. A Claudia, que é professora dele, né?E aí 
o Pedro  (professor  de educação  física)  conversa com ela,  a 
Cida (professora) conversa com ela, e aí eles conversam com a 
Lina.  É tudo conversado entre  os professores...E  tem os 
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planejamentos, né? Porque daí  eles têm que tá seguindo 
aquilo, e tem que tá tudo integrado."

É  possível  entender,  no  relato  desses  profissionais  que  o 

questionamento deles com relação à inclusão educacional se dá sobre diversos 

aspectos.

Primeiro eles questionam se estão realizando uma inclusão educacional 

apesar do processo falho de comunicação, quando o conhecimento da língua 

falada não ocorre de forma clara e compreensível. Eles questionam se o som 

para o Surdo não tem um significado que represente seu pensamento, como é 

possível que esse processo possa ser plenamente formado para uma efetiva 

comunicação e compreensão? 

Segundo  LODI  (2004)  os  Surdos  incluídos  em classes  regulares,  ou 

mesmo  em  escolas  para  Surdos,  têm  sofrido,  uma  escolarização  que 

desconsidera suas particularidades e que os submete a práticas pedagógicas, 

pensadas e planejadas para  ouvintes.  Assim,  se  por  um lado é pensada e 

planejada  para  ouvintes,  por  outro,  são  feitas  modificações  com  vistas  à 

inclusão  que  não  atendem  às  necessidades  das  crianças  Surdas.  Vê-se, 

entretanto, que, apesar das práticas pedagógicas ainda serem pensadas para 

falantes de português, pode-se observar que todos na escola pesquisada estão 

tentando adaptar-se ao aluno Surdo dentro de suas possibilidades e aquelas da 

escola para realmente incluí-lo, ainda que não tenham sucesso nesse trabalho.

Outra questão proposta é que a educação especial caminhe em paralelo 

à educação inclusiva, para que o Surdo possa conviver tanto na comunidade 

Surda  com  seus  pares  quanto  com  ouvintes  para  que  ele  possa  trabalhar 

estudar e se integrar e adaptar à maioria também, como observa-se no relato 

de Luana, excerto 64.

Excerto 64 – Luana (questão 6)
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“... Então,  a  escola  tem  que  dar  condições  pra  ele  se 
comunicar, né? E, ao mesmo tempo, ele ter essa integração 
com pessoas que também têm essa limitação, que isso é 
importante  pro  desenvolvimento  dele,  né?  Social, 
cognitivo,  psicológico... Porque  ali  ele  poderia  também 
descobrir que ele é bom... é diferente, né? Então eu acho que 
deveria ter esse paralelo, acho que a escola fica muito limitada, 
na escola de SAAI, e ao mesmo tempo, assim...né? A rede...a 
intenção da rede, né? É não ter mais essas escolas especiais, 
né? Mas não que eu acho... que eu sô a favor das escolas 
especiais, mas que deveria ter um trabalho paralelo.”

Luana acredita que se o Surdo estudar só em escola especial ele ficará 

isolado, mas paradoxalmente, por não ter a mesma forma de comunicação que 

a maioria em uma escola regular, ele também ficará isolado. Seria interessante 

então, segundo ela, que a escola fornecesse à criança Surda uma forma de 

comunicação mais acessível, e que a escola especial proporcionasse atividades 

com outros Surdos para que eles se identificassem socialmente, cognitivamente 

e psicologicamente. 

Os profissionais citam atividades como grupos de discussão de casos, 

para que a partir da interação entre eles um possa auxiliar o outro. A própria 

professora da SAAI orienta os professores que não são especializados, numa 

tentativa  de  realizar  atividades  nas  quais  o  Surdo  possa  compreender  e 

participar como nas aulas de artes e educação física. A Integração do Surdo na 

sociedade,  a  falta  de  colaboração  da  família  no  processo  escolar  e  as 

condições institucionais para o trabalho pedagógico, são fatores fundamentais 

para que o aluno se sinta e seja incluído, sendo parte da comunidade onde 

vive.

Excerto 65 – Maria (questão 6)

“... ela faz o curso, ela orienta os professores, como 
lidar  né com as crianças.  Eu vejo o trabalho dela muito... 
aqui  pai  a pai,  ela liga,  ela convoca,  ela chama,  então eu 
acredito que esse trabalho dela tá sendo ótimo tá? porque 
ela chama as famílias... comunica os professores, ela lida com 
a criança...“.
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Excerto 66 – Ana (questão 5)

“Quer dizê, você tem que entendê, porque não adianta. 
Existe  a  rejeição  né?,  a  primeira  reação  do  ser  humano,  é...
(risada)...(SI),  não é fácil,  o professor aceitar  que sua sala 
tenha uma caso de inclusão.  Então esse horário  coletivo, 
esses horários de estudo (JEIF), eu acho que é o primeiro 
passo. É levá, é enfrentá o problema. Então vamo discuti o 
que  que  acontece,  vamo  conhecê  esse  aluno,  começá  a 
colocá as expectativas, as angústias, dificuldades ...”.

Estudos de Góes (2002) também revelam que a escola é um ponto de 

encontro com outros Surdos. Nos estudos de Góes a professora achava difícil 

trabalhar a motivação de encontrar em outros Surdos o encorajamento para que 

tivessem conquistas nas aprendizagens acadêmicas.

Conclui-se  que  os  relatos  dos  profissionais  mostram  duas  visões  a 

respeito  das  crianças  Surdas  na  escola.  Na  primeira  observa-se  que  as 

crianças não estão “jogadas” na escola, pois há todo um esforço deles para 

ajudar  essa  criança,  como,  por  exemplo:  a  troca  de  informações  entre  os 

profissionais que atuam com as crianças Surdas, o auxilio da professora do 

SAAI,  a  própria  sala  do  SAAI  e  as  reuniões  de  estudo  de  caso  que  os 

profissionais relatam realizar durante as JEIFs sobre os casos de inclusão.

Na segunda visão entende-se que as crianças estão jogadas na escola. 

Segundo um dos profissionais “a escola às vezes parece um depósito”, pois 

apesar  de  todas as  ações e esforços  que os  profissionais  realizam não se 

consegue ver resultados satisfatórios com relação ao ensino-aprendizado do 

Surdo na sala de aula regular. 
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Capítulo 4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse capítulo  trata  das considerações finais  acerca dos achados  na 

análise  dos  dados.  Para  isso  retomou-se  pontos  importantes  da  trajetória 

realizada por essa pesquisa, o objetivo e a questão propostos no início para 

que ela fosse desenvolvida. 

Inicialmente o foco dessa pesquisa era estudar quais as possibilidades 

da  inclusão  educacional  quando  auxiliado  pela  SAAI,  numa  escola  da 

Prefeitura.

Durante  o  processo,  a  pesquisadora  teve  contato  com  diversos 

profissionais que trabalhavam em parcerias discutindo questões sobre a escola 

e a SAAI, mas esses contatos não fizeram parte da coleta de dados, mas sim 

de  uma  vivência  realizada  pela  pesquisadora  e  possibilitaram  que  os 

instrumentos dessa pesquisa fossem organizados.

Nos primeiros encontros os profissionais relataram encontrar situações 

que  os  deixavam  aflitos  e  com  dúvidas  sobre  o  trabalho  que  realizavam. 

Quando  a  profissional  que  atuava  na  SAAI,  assim  como  a  equipe  toda  da 

escola  pesquisada,  se  depararam  com  a  fonoaudióloga,  solicitaram  auxílio 

sobre  outras  questões  buscando  o  olhar  diferenciado  da  mesma  para  as 

crianças na escola.

Diante  dos  apontamentos  feitos  pelos  profissionais,  a  pesquisadora 

mudou o enfoque do trabalho e o objetivo  foi  alterado para:  como se dá a 

inclusão educacional da criança Surda, no ensino regular da rede da Prefeitura, 

sob o ponto de vista dos profissionais que atuam na escola.

Ao dar início à coleta de dados, a pesquisadora se perdeu em tantas 
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questões  que  começaram  a  surpreendê-la  naquela  escola,  pois  viu  que, 

diferentemente do que se imaginava sobre a escola da rede pública, havia um 

grande  esforço  e  desejo  dos  profissionais  em realizar  o  trabalho  de  forma 

correta e que pudesse levar os alunos a aprenderem. Tal constatação alterou a 

visão da pesquisadora sobre o ensino da rede Municipal de um modo geral.

A cada ida para coletar os dados da escola tantos dados novos eram 

levantados  e  tantas  eram  as  questões  trazidas  informalmente  pelos 

profissionais, que mudou-se a metodologia da pesquisa.

Assim, a metodologia buscou abarcar a visão dos profissionais, através 

de  entrevistas  realizadas  na  própria  escola,  pois  observou-se,  a  partir  dos 

encontros, uma nova realidade cuja questão principal revelou ser a eficiência ou 

não da inclusão do aluno Surdo na escola pesquisada.

As conclusões das análises mostram que a partir  do momento que a 

SAAI começou a participar efetivamente da escola como um todo, houve uma 

mudança de visão e movimentação dos profissionais acerca das possibilidades 

e necessidades da criança Surda. Os profissionais mencionaram várias vezes 

que sem a Lina, professora da SAAI, a inclusão não funcionaria em nenhum 

momento.

Contudo,  observou-se  que  somente  a  SAAI  não  supre  todas  as 

necessidades que demanda a inclusão educacional em uma escola. Envolve 

principalmente o profissional que trabalha diretamente com os alunos. 

Encontrou-se  nessa  pesquisa  uma  troca  de  experiências  entre  os 

profissionais desta escola, que se revelaram importantes, por ser um suporte 

para o próprio profissional, na verdade o único suporte.

A pesquisa  encontrou  também a necessidade da presença de outros 

profissionais  na  equipe  da  escola,  como,  por  exemplo:  fonoaudiólogos, 
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psicólogos, professores Surdos, intérpretes e outros profissionais; não só para o 

auxílio  específico  às  necessidades  do  aluno,  mas  também,  para  ajudar  os 

profissionais com relação à forma do trabalho com o Surdo na sala de aula e 

em outras questões abarcadas pela escola, como a interação dele com crianças 

ouvintes.

 Observou-se  ainda,  a  partir  dos  achados  deste  trabalho,  que  é 

necessário  se  discutir  o  apoio  de  vários  profissionais  com  a  finalidade  de 

discutir sobre as questões que envolvem a Surdez, assim como os estudos de 

casos que já são realizados por eles. 

Do lado do profissional que atua diretamente com as crianças, a principal 

necessidade  é  que  ele  seja  visto  como  sujeito,  como  pessoa,  que  tem 

inseguranças, medos, anseios, e precisa ser cuidado. O trabalho de inclusão de 

acordo com as Leis Brasileiras é um trabalho difícil,  pois as Leis obrigam a 

realização do trabalho,  mas não há,  para a realização do mesmo, recursos 

tanto materiais como intelectuais para isso. 

Esses profissionais, no entanto, têm realizado um trabalho significativo 

com  as  crianças  Surdas,  inseridas  na  escola,  por  acreditarem  nas 

possibilidades de crescimento dessas crianças. Esse trabalho, que é realizado 

sem que haja, até o momento, um verdadeiro apoio dos gestores, deveria ser 

visto com mais atenção e melhor valorizado. 

Outra questão que implica a inclusão do Surdo em escola regular de 

ensino é a igualdade de direitos. Essa questão precisa estar ligada à noção de 

necessidade de cada um, o que significa respeitar a diferença, como no caso do 

Surdo em que a  língua de sinais que facilite a ele se comunicar deve estar 

presente em sua educação. 

Encontrou-se nos dados das entrevistas, reiteradamente, a necessidade 
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do conhecimento e uso da língua de sinais por parte não só dos profissionais, 

que atuam diretamente  com as crianças,  mas por  todos os  funcionários  da 

escola.  Assim  os  entrevistados  revelaram  saber  que  é  importante  para  a 

inclusão do Surdo o aprendizado da língua de sinais com o objetivo de avançar 

no desempenho escolar do aluno Surdo.

Diante dessas questões pode-se perceber que o processo de inclusão 

começa  a  evoluir.  Mas,  conclui-se  que  seria  melhor  que  esse  aluno 

frequentasse a escola especial, como os próprios profissionais acreditam, pois 

o Surdo seria melhor acolhido e reconhecido como sujeito, além de estar se 

relacionando e  se identificando com os seus pares. Para isso o aprendizado de 

português, na modalidade escrita, poderia ser adquirido como segunda língua, 

e  sua  inclusão  no  meio  ouvinte  ser  feita  de  forma que  se  garantisse  uma 

inclusão real.

Essa pesquisa se deve à disponibilidade e atenção dos profissionais que 

dela participaram.
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ANEXOS

Anexo 1

Entrevista Luana

Pesquisadora:  A  primeira  pergunta  é  assim...  Como você  vê  a  inclusão  do 
deficiente Surdo na inclusão?

Luana:  Precária,  é  bem  precária,  acho  que  foi  um  avanço  né?  De  ter  a 
oportunidade da sala do SAAI.

(entra uma pessoa na sala e pede licença)

Luana: Ainda falta muito, por exemplo: precisaria de um professor de Libras na 
sala de aula  né?Ele tá  incluído e não tá,  né?.  Ele (o  aluno Surdo) não 
consegue se comunicá, com as pessoas com a tia do recreio. Se ele vem 
aqui na coordenação - até aqui a gente tem dificuldade pra lidar com ele, 
secretária... então assim, ele tá incluso legalmente,né?Mas na realidade ele 
ainda não tá incluso.

Pesquisadora:  Ele  não  tá  incluso...  e  pra  você  assim,  quais  medidas  são 
favoráveis pra inclusão do Surdo na sala de aula?

Luana: Eu acredito que tendo um professor de Libras já ajudaria bastante. Eu 
acho que isso é o principal caminho né?. E alguns recursos visuais, porque 
o nosso aluno que não tem nenhuma dificuldade. Ele tem lá o alfabeto na 
parede, né? Tem recursos, né? e o Surdo não. 

Pesquisadora: Tendi, e como você avalia o SAAI, como recurso para a inclusão 
do aluno Surdo nas atividades escolares.

Luana: Eu acho que o SAAI é produtivo né? Foi um avanço que a rede teve,né?
E  quando  o  trabalaho  do  SAAI,  como  aqui  na  escola,  é  o  que 
acontece.Quando esse trabalho ele tá em sintonia com a sala de aula o 
professor  vai,  ele  busca,  sabe,  o  que  tá  acontecendo  na  sala  de  aula 
regular.Quando tem essa integração, ele acaba sendo bem positivo. 

Pesquisadora: Tá, tem algum expemplo que você possa dar que você viu de 
melhora na situação, alguma atividade?

Luana: Olha no caso do Lucas( aluno Surdo do ensino fundamental 1),né? Que 
a  gente  acompanha  mais  mesmo...Assim,  tem  uma  situação  bem 
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específica, que eu me recordo agora, foi assim... a gente tem a sondagem 
pra entregar pra rede,né? E a gente sempre achô que o Lucas era uma 
criança que não lia, não escrevia, não se comunicava, ele era tido até como 
um pressilábico, né?E... assim que  ele começou a frenquentar o SAAI, a 
Raquel,  que  é  a  Professora  responsável  lá  da  sala,  comentou  comigo: 
“Olha o Lucas é uma criança muito inteligente, ele já lê, ele já escreve”, né?
Então avanços... nem avanços... não diria avanços... é coisas que o Lucas 
já  tinha  adquirido  e  o  próprio  professor  de  sala  não  descobriu.Precisou 
chegar o SAAI pra gente saber que ele era um menino que já tava lendo, 
escrevia  com muita  dificuldade,  mas  já  era  uma caminho.Não  era  uma 
criança que tava no zero...Já tinha todo um histórico e a partir daí a Raquel 
foi trabalhando com ele, e hoje ele já tem bastante domínio é...  até uma 
experiência que ela contô.Que ela chamô a mãe dele aqui por problemas 
de falta e a Raquel contô pra ela que ele tava aprendendo a falar o “da”, 
né?Tenta  falá,  né?  Ele  tava  conseguindo,  mas  com  dificuldade.  E  ele 
mesmo falou pra Raquel “Se eu tivesse começado desde piquininho” -ele 
tem treze anos, né? A professora comenta – ele já tem essa consciência, 
né?A mãe até chorou,  né?Por que percebeu,  né? Porque...  assim...  ela 
acabou negando uma oportunidade, porque ele é uma criança que demorou 
pra entrar na escola.Então...  assim...  o SAAI mudou a vida dele abriu o 
mundo pra ele, porque a sala de aula regular não podia fazer isso pra ele.

Pesquisadora: Entendi, hã e assim...na sua opinião quais as atividades, dentro 
da  escola,  dentro  do  SAAI  que  auxiliam essa  inclusão  do  Surdo?  Tem 
algum exemplo?

Luana: Eu acho que, aqui na escola, o que mais ajuda a inclusão são as aulas 
de educação física, a sala de leitura e informática e artes, são as aulas... 
é...  aonde ele pode mais interagi com os colegas, né?Que é através do 
desenho da pintura, de outras formas de expressão que não só a fala... a 
hora do recreio, né?A sala de aula em si, ela ajuda lógico, né? porque tem 
todo o trabalho em dupla, mas sempre que ele tem que se comunicar é 
mais difícil  porque o Lucas ele tá aprendendo a comunicação de Libras 
agora...  e ele não se expressa oralmente, então tem uma dificuldade aí, 
mas quando entra a questão do esporte, a brincadeira, né?A  integração 
fica mais fácil.Não que eu ache que só isso dá conta.Ele tem que tê os 
outros conteúdos ele tem que se integrar de uma outra forma, mas eu acho 
que esses momentos propiciam uma aproximação dos colegas e aí acaba é 
que na sala regular as coisas começam acontecer de forma mais tranquila, 
né? Então... tudo que acontece com o Lucas é discutido. Assim, né?Com os 
professores.  A  Claudia,  que  é  professora  dele,  né?E   aí  o  Rodrigo 
(  professor  de  educação  física)  conversa  com  ela,  a  Cida(  professora) 
conversa com ela, e aí eles conversam com a Raquel.É tudo conversado 
entre os professores... E tem os planejamentos, né?Por que daí eles têm 
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que tá seguindo aquilo, e tem que tá tudo integrado.

Pesquisadora: Entendi...E o que você pensa sobre o uso da língua de sinais e 
da língua falada do...  da criança surda na escola,  como é que funciona 
isso?

Luana: Olha, eu acho que é interessante, só que tem uma coisa.Assim... que eu 
acho que é... o que eu acho que é negativo tá?! Eu acho que todo mundo 
que tem aluno Surdo, uma escola aonde tem uma aluno Surdo deveria falar 
a lingua de sinais.Acho que isso deveria ser uma coisa assim... obrigatória. 
Cê vai trabalhá com inclusão então os educadores  deveriam conhecê o 
braile, deveriam conhecer a Libras, porque daí entrô um aluno Surdo, não 
precisaria  movimentá  a  escola  inteira,  todo mundo já  tá  adaptado,  todo 
mundo já sabe falá, né?Isso eu acho um ponto negativo, né? Por que a lei 
tá aí. Incluiu o Surdo, mas ninguém sabe lidar com ele. Quem sabe lidar 
com ele? A Raquel da sala do SAAI.

Pesquisadora: Entendi.

Luana: Né?... Então eu acho que isso é um aspecto negativo, né? Você me 
perguntô do que que é positivo?

Pesquisadora: é assim...  Pra você...  O que você pensa do uso da língua de 
sinais e da fala?

Luana: Ah!...Então...Eu acho que é interessante, é importantíssimo, né? Só que 
não acontece da forma que deveria acontecê, né?

Pesquisadora: Você tem algum exemplo de alguma atividade que poderia ser 
usada as duas línguas? O que poderia ser feito?

Luana: Na verdade, pensando agora aqui uma musica, né? Na própria aula de 
educação física, numa brincadeira, eu acredito que dá pra fazer dos dois 
jeitos.Na verdade se o professor... se existisse um professor de Libras  já 
facilitaria bastante. Só que esse professor teria que tá acompanhando o 
Lucas por toda a escola, ou as crianças surdas por toda a escola... Isso daí 
é... só professor que sabe falar a língua de sinais, um inspetor não sabe, 
[SI]... não entendi não sabe, o coordenador não sabe, o diretor não sabe, 
né?! Então...  assim....  eu acho que é uma coisa muito legal,  né?É uma 
outra língua... é uma referência pra eles, é muito mais fácil a comunicação, 
do que eles aprendê a fala igual a agente, né?Por que tem todo uma  outra 
forma  de  comunicação,  só  que  é  só  eles  que  sabe  fazê.  O  resto  das 
pessoas que convivem com eles e são educadores,  e vão trabalhá não 
sabem, né? Então eu acho que isso é uma falha, né? Né?
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Pesquisadora: Entendi... E quais os resultados que você observa no trabalho 
com o Surdo dentro da escola?

Lauana: A integração, né? Eles se integram, eles descobrem o mundo e eles 
aprendem a lê e escrevê, eles desenvolvem, né? O Lucas mesmo, era uma 
criança que não conversava com ninguém, não brincava, não interagia, não 
lia nada e agora não, ele mesmo falou, né? Olha se eu tivesse começado 
antes, né? Qué dizê... Ele tá feliz, né? Você abre as portas do mundo pra 
essa pessoa, né? A gente aqui até gostaria que ele podesse ir para a de 
Surdo, né?Que é uma escola de surdos, né? Eu não acho que a escola de 
surdos é uma coisa ruim.Eu acho que deveria tê, que deveria ser paralela, 
porque daí...  ali  ele  poderia  se  comunicar  muito  melhor,  porque tem as 
pessoas, seus pares, né?...

Pesquisadora: aham..

Lauana: Porque ali ele poderia também descobrir que ele é bom... é diferente, 
né? Então eu acho que deveria ter esse paralelo, acho que a escola fica 
muito  limitada,  na  escola  de  SAAI,  e  ao  mesmo  tempo,  assim...  né?A 
rede... a intenção da rede, né?É não ter mais essas escolas especias, né?
Mas não que eu acho que eu sô a favor das esoclas especiais, mas que 
deveria ter um trabalho paralelo.

Pesquisadora:  Entendi..  Assim...  pra  terminar...O  que  que  você  acha  que 
mudou  depois  dessa  adaptação  da  escola  com  a  SAAI,  depois  que 
começou esse processo com a SAAI? O que você acha que mudou na 
escola? Como você acha que tá sendo esse processo?

Luana:  Eu  acho  que  mudou  a  visão  dos  professores,  né?Por  que  a...tinha 
aquela  visão,  né?Não  sabe  nada,  não  aprende,  nasceu  assim  vai  fica 
assim. Não tem muito o que fazê, né?E viu que não, né?Não só o caso do 
Surdo, né?No caso do “DI” (deficiente intelectual),  né?deficiente visual, é 
que a gente não tem deficiente visual, mas a  gente tem muito I, né?E a 
gente, né?Eles começam a percebê que realmente todo mundo aprende, 
porque  tem  muitos  professores  que  têm  dificuldade  em  acreditar  nisso 
e....e... percebe que todo mundo aprende, cada um do seu jeito, cada um 
no seu tempo, e o SAAI veio pra mostrá, né?Olha não dá pra lidar com o 
Surdo igual a gente lida com todo mundo, tem formas específicas porque 
eles tem uma limitação, eles não escutam, mas eles sabem se comunicar 
de outro jeito, a gente leva essa comunicação.Eles tem uma competição 
normal no mundo, vai crescer, vai casáê vai ter filho, vai te.. vai sê médico, 
engenheiro, pedreiro, sei lá... vai tê profissão, vai tê sua vida. Eu acho que 
trouxe esse olhar pro professor. Não precisa encostá ele no final da sala, e 
deixá ele lá, porque ele não vai dá em nada...Não...Ele é uma pessoa que 
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tem condições...

Pesquisadora: Enetendi...Só pra fechá.Você pode me falá um pouquinho mais 
da escola especial, sobre o que você tava falando? O que você acha disso?

Luana:  Eu  acredito  nisso  Karla,  porque  lá  eles  têm  uma  convivência 
diferente.Porque  que  nem...A   gente  tá  aqui,  tá  conversando,  tá  fácil  a 
nossa comunicação.Eu falo você responde, a gente é.. se comunica. Pro 
Lucas aqui numa escola onde todo mundo ouve e ele não, ele tem poucos 
amigos, né?Não que ele não tenha amigos, que ele fique excluído , não, até 
porque a gente tenta fazê o máximo pra poder inclui  ele na brincadeira, 
integrá e tal...mas é diferente porque ele perde muito tempo, tentando se 
comunicar, às vezes as crianças não têm paciência, né?E isso é normal da 
rotina dele aqui, né?Não é todo mundo que tem paciência de entendê, de 
escutá, de ajudá, já fica  ..”há ele não sabe professora, ele não entende...e 
na na na...” e já sabe lá eu acho que quando ele tá conversando com outro 
Surdo a comunicação acontece, como eu e você aqui, é rápido é fácil, eles 
têm, eles passam, é... pelos  mesmos anseios, pelos mesmos problemas, 
pela... De repente até a descriminação aparece lá, num outro contexto, ele 
pode trabalhá isso dentro dele, como ele pode... a gente tenta trabalhá aqui, 
porque não dá pra dizer haa.. incluiu não tem discriminação.A gente não 
pode ser hipócrita, né?Na verdade existe sim né?A escola tem o papel de 
diminuir isso, de afunilar isso, mas existe, né? Então eu acho que quando 
ele  tá  conversando  com  crianças,  que  tem  a  mesma  dificuldade  que 
ele...Vai se sentir mais integrado, vai  se sentir mais motivado, com mais 
coragem, vai perceber que ele não é diferente de ninguém, né?Que ele tem 
uma limitação que outras pessoas também têm, como aqui na escola. Tem 
alguém que tem uma limitação, que manca...  ou que não é tão bom em 
português, né?Cada um com sua habilidade, não é porque ele não ouve, 
que ele não tem essa habilidade que outras pessoas que escutam têm, né?
Eu acho que as escolas especias ajudam, eu não acho que ela tinha que 
acabar.

Pesquiasdora: Entendi...Por isso que você disse que tinha que ser paralela?!!

Luana: É eu acho que tinha que ter um trabalho integrado, né?! Não só a escola 
especial, né?Aonde ele vai ficá isolado.Ah...Vamos isolar o Surdo, né?Aí 
ele não consegue se comunicar com que fala mesmo, né?Não é pra isolá, 
mas também vamos colocar no meio onde todo mundo fala... mas também 
não tem recurso pra que ele se comunique com ninguém, então ele fica 
sem se comunicar, ele fica isolado da mesma forma, né?Então, a escola 
tem que dar condições pra ele se comunicar, né?E,  ao mesmo tempo, ele 
ter essa integração com pessoas que também têm essa limitação, que isso 
é importante pro desenvolvimento dele, né?Social, cognitivo, psicológico...
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Luana:  ham...ham...Então  acho  que  seria  uma  complementação...  ham... 
ham...Eu acho que deveria funcionar em paralelo.
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Anexo 2

Entrevista Maria

Pesquisadora: A primeira pergunta é assim: Como você vê a inclusão do Surdo 
na rede pública?

Maria: Eu acredito assim.Tendo uma pessoa que saiba lidar, né? Que tenha 
como  nos  ajudar,  no  caso  da  Raquel  que  é  professora  tá,  tem  uma 
formação  específica,  tem experiência,  então  acrescenta,  tá?  Os  nossos 
funcionários da rede pública tiveram cursos de Libras. Então quem quis se 
inscreveu,  foi  fazê  o  curso  pra  lidar  com  essas  crianças  que  tão 
chegando.Então, tendo toda essa acessória é valido. Então acho aqui no 
Cyro  (  nome  da  EMEF)  deu  certo  por  causa  disso...  Por  que  tem  a 
professora preparada, tem um grupo de funcionários que foi fazê o curso, 
então sabe o mínimo necessário pra lidar, então não foram crianças assim 
jogadas na nossa escola, por que se a criança é colocada na escola, sem 
uma pessoa que faça esse intercambio né?.Você consegue entender isso? 
É difícil  né?! Como é que eu ia me comunicá com a criança se eu não 
tivesse  na  escola  uma  pessoa  que  tivesse  feito  curso  de  Libras,  por 
exemplo, ou como eu ia me relacionar com a criança se eu não tivesse uma 
pessoa igual a Raquel, que consegue intermédiá isso...  aham, e como é 
com a criança que não sabe Libras?- Então as crianças de um modo geral, 
elas não sabem ta, mas a criança ela tem uma coisa boa, ela é curiosa, e a 
criança não tem.... o preconceito.É uma coisa que acho que o adulto passa 
pra  criança,  a  criança por  si  só  não tem entende?Então a   criança ela 
acolhe, ela não entende que aquela criança é diferente, eu vô deixar de 
lado,  não,  ela  é  diferente  eu  vou  aprender  com  ela.  É  assim  que  eu 
percebo, então as crianças tem curiosidade com o que é diferente,  e aí 
quando é uma coisa que dá pra aprender, eles adoram aprender. Então a 
Raquel por exemplo, ela vai na sala da criança que tem a dificuldade, e 
ensina  os  colegas.  Então  os  colegas  aprendem  com  a  professora  e 
aprendem com a criança também. Agora, tem casos igual você falô. Tem a 
criança que não sabe Libras, a gente recebeu um grupo de alunos, que é 
Surdo,  e  não  sabem  a  linguagem  né?Na  família  ninguém  se  comunica 
assim,  se  comunica  com  gestos  criado  pela  própria  família,  eles  criam 
gestos assim, né?Sei lá qual seria o gesto, mas um gesto específico pra 
comida..pra bebida... enfim  o que a criança quer, por que a criança não 
tem noção é mais mímica, vamos dizer... não é uma linguagem.Aí já é mais 
difícil, mas a escola, a  gente consegue se adaptar.
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Pesquisadora: e assim, pra você, quais medidas são favoráveis para a inclusão 
do Surdo na sala de aula, do Surdo ou do deficiente auditivo, na sala de 
aula?

Maria: Difícil essa pergunta, dexo vê, você me?pegô, por que, igual agora, as 
professoras, eu tenho, as minhas professoras não têm curso de Libras, né?
Então é uma coisa assim, a criança chegô e foi “jogada na sala de aula”... 
Mas ela tem algum curso de especialização?- Não tem, não tem! Então 
assim é... parte mais do lado pessoal, não é exigido do professor que ele 
tenha. P:entendi- Entende? Então por exemplo eu tenho pedagogia, meu 
curso é especifico pra adiministração escolar, eu não tive nenhum curso pra 
lidar com uma criança com quaisquer dificuldades, seja surda, seja cega, 
seja síndrome de down, qualquer deficiência.Eu não tenho especialização, 
e as minhas professoras também não. Então esse lado é o lado errado da 
coisa, porque eles não tão interessados se o professor tem capacitação ou 
não. A única pessoa que tem capacitação é a professora do SAAI. Que é a 
sala  de  apoio  a  esse  aluno  de  inclusão,  que  é  a  Raquel,  os  outros 
professores tem a pedagogia com a formação normal... Então a professora 
acaba infelizmente tendo que arcar coma  boa vontade dela em aprender, 
ela não tem escolha entendeu?! Ela não chega aqui pra mim e fala olha 
Ana  Paula  eu  não  quero  trabalhar  com  aluno  Surdo,  ou  cego,  ou  não 
interessa.. por que eu não sei, não isso não existe, o aluno ta ai e você tem 
que trabalhar, é complicado isso ai! P: humhum..E como você avalia o SAAI 
como recurso de inclusão do Surdo nas aitvidades escolares?- Não ai é 
totalemente valido, não tenho nem o que te fala, é o aluno que está...  é 
engraçado isso ai... por que acho que do não sai mesmo, os nossos a gente 
não tem tanto, os alunos vem de fora, mas é assim fundamental por que o 
que ele aprende no SAAI ele leva pra sala de aula. -P: você tem algum 
exemplo de alguma situação que você presenciou ou alguma coisa assim?- 
Eu tenho um aluno no caso, até eu peguei isso eu mesma né, passando na 
sala, tem um aluno na quarta série, que ele é um aluno que tem...é Surdo, 
da professora Claudia.- P: O Lucas?- O Lucas. E um dia eu entrei na sala e 
a Raquel estava la com todo o grupo ensinando a linguagem de Libras pras 
crianças,  o  ano  passado  esse  menino,  esse  menino,  foi  um..ta  vendo 
quando tem a criança com problema a escola acaba se adaptando, o ano 
passado  ele  foi  aluno  da  professora  Zilma  terceira  série  e  teve  uma 
apresentação  no  final  do  ano,  de  ...foi  uma  amostra,  era  pra  ser  um 
concurso  de  dança,  no  fim  acabou  abrangendo  outras  coisas  né,  e  a 
professora Raquel ensaiou com a turma dele da terceira série, a musica 
aquarela todinha em linguagem de Libras, em linguagem de sinais, então 
todo  o  grupo  aprendeu  a  musica,  fazendo  essa  linguagem,  foi  muito 
emocionante, eles apresentaram para os pais, para os colegas, e era muito 
bonitinho por que os alunos, que não eram da sala, que estavam assistindo 
estava copiando quando ela explico, por que ela explico...ela chego la na 
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frente e falo, olha eles vão apresenta essa musica na linguagemd e sinais, 
chama-se  Libras,  eles  tão  cantando  a  musica  com  as  mãos,  eles  tão 
fazendo gestos tal tal tal... então a criançada..opaa..existe uma linguagem 
diferente né, e por ser sinal é gesto, então a criança adora né. Coisa que 
envolve  gesto,  então  a  gente  filmo  até,  a  criançadinha  que  estava 
asssistindo, a platéia, copiando..ai pediram bis, mais um, mais um, e ai eles 
fizeram novamente e um grupo enorma la fazendo igual, então isso que eu 
te digo a criançada tem curiosidade né de aprender. Foi muio emocionante 
pra gente, assim vê que o trabalho tava além do que a gente imaginava, 
não era mais uma coisa isolada.

Pesquisadora: entendi. Hã e... hã na sua opinião quais atividades pedagógicas 
auxiliam a inclusão do aluno curdo dentro da sala de aula?

Maria: Boa pergunta. Isso...sabia que eu não sei te responde?!... Não sei o que 
fazer pra inclui..

Pesquisadora: Mas por exemplo das ações que já são vividas aqui por vocês, 
pedagógicas, dentro da sala de aula regular, o que você tem que ...

Maria: Eu acho muito difícil responde, te juro, acho muito dificl, por que eu em 
quanto professora, eu tive uma aluna surda uma vez, eu tive uma sorte ela 
lia lábios, por que eu não sabia o que fazer pra me comunicar com ela, 
numa escola particular ta, não sabia, não tinha menor recurso... Era tudo 
por gesto olhando pra ela, e ela fazia que tava me entendendo, então me 
sentia perdida. Como professora, eu não sei te dizer sinceramente, o que 
deveria ser feito de diferente pra acolher esse tipo de aluno, e eu acho que 
é  uma  questão  assim,  que  causa  medo,  medo  mesmo,  não  é  nem 
apreensão, por que quando na escola da prefeitura, pra funciona uma sala 
igual  a  da  Raquel,  existe  o  conselho  de  escola,  tem  que  passa  pelo 
conselho  ta.  Nós  vamos  abrir  uma  escola  de  SAAI  pra  alunos  com 
deficiência...visual,  faz  de  conta,  vai  passa  pelo  conselho,  vai  vir  uma 
professora igual a Raquel, falando olha eu so habilitada, eu só preciso do 
espaço, nós vamos atender a comunidade, é assim que funciona ta, a partir 
dessa aprovação do conselho, ai a coordenadoria de educação, no caso 
hoje em dia o DRE, que é diretoria regional de educação eles mandam a 
profissional, eles mandam o recurso, eles só querem o espaço pra trabalha 
e da medo, por que quando a Raquel veio se apresentar e veio a pessoa do 
CEFAI pra apresentar pra explica o que era e que tinha curso na prefeitura 
que a gente podia faze, os professores começaram a fala assim, mas quer 
dize então que todo mundo vai te aluno Surdo? Todo mundo vai ter que 
trabalha? Todo mundo vai ter que fazer o curso? Todo mundo vai te...foi a 
primeira pergunta. Então eu estendo isso a qual quer outra deficiência, por 
que a gente tem outras salas na região né, pra criança cega, pra criança 
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com paralisia cerebral em fim, vários e o professor a primeira pergunta dele 
é, quer dizer então que agora aqui só vai ter aluno com esse problema, 
então eu acho que ainda tem medo, seria essa palavra.

Pesquisadora: ãhãm, e assim o que você pensa sobre o uso da língua de sinais 
e da língua falada pelo individuo Surdo, ou deficiente auditivo na escola 
regular?

Maria: Ta...ta de acordo ta adequado, por que se a escola tem que inclui então 
ela tem...então nós tamos atrasados em relação a isso, eu falo isso com 
propriedade, por que eu to te dizendo o grupo pequeno fez o curso, esse 
aluno já é uma realidade, não é mais uma...há vai acontece..não ele já ta 
aqui, não é verdade?! Ele já está aqui! Nós estamos recebendo então nós 
estamos atrasados, por que isso já devia ser pra todo mundo, eu acho que 
ainda nós temos a opção de faze né, há tem o curso tal, é opcional, é eu 
não sei até quanto tempo ele vai ser opcional, eu não acho que deveria ser 
opcional né acho que tem que já se mobiliza por que não tem infra estrutura 
pra atender todo mundo, mas eu acho que vai ser a nossa realidade daqui 
algum tempo, quem não soube né lidar...por que eu to fora da sala já é 
difícil, mas é meu contato com esse aluno é muito raro, não é, agora um 
professor que não tem essa capacitação, ele tem que correr atrás, não da 
mais pra brinca que não ta acontecendo entende?  É difícil isso, eu acho a 
gente tem, igual to te falando, uma professora especialista, as outras não 
são  especialista,  a  nossa  formação  não  é  essa,  mas  eu  enquanto 
professora não tenho que correr atrás?!E..é a hora não tem mais o que 
esperar.- P: humhum.- Igual a gente falo o nome de uma criança, que é o 
Lucas,  é  daqui  a  pouco  vão  ser  quantas  crianças,  a  gente  não  pode 
escolher mais aluno né. Eu acho que é isso não sei.

Pesquisadora:  E assim quais  resultados você observa  no trabalho realizado 
com surdos dentro da escola?

Maria:  É de um modo geral,  o que eu percebo mais é conversando com a 
Raquel,  por  que  nós  temo  poucos  alunos,  então  não  posso  dizer  pra 
você..hãaa...o reflexo no Cyro é sem por cento, mas por que todos os meus 
alunos tão maravilha, não por que eu quase não tenho, eu vejo pela Raquel 
então eu conversando com ela, ela vei me conta que os alunos, nas escolas 
onde eles estão inseridos eles estão indo melhor, eles estão aproveitando 
mais e ela faz o curso, ela orienta os professores, como lidar né com as 
crianças. Eu vejo o trabalho dela muito...aqui pai a pai, ela liga ela convoca, 
ela chama, então eu acredito que esse trabalho dela ta sendo ótimo ta, por 
que ela chama as famílias..comunica os professores, ela lida com a criança. 
-P: Entendi.- Né então no Cyro eu não posso chegar pra você e falar da 
minha realidade, por que eu tenho pouquíssimos casos ta, mas o trabalho 
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dela é produtivo como um todo tah.

Pesquisadora: E assim só pra fechar, quais foram as mudanças que a escola 
teve que adotar, ou que foram acontecendo depois de terem colocado a 
SAAI aqui dentro?

Maria: É a primeira coisa foi a questão do espaço físico, não da pra ser um 
espaço adaptado né, assim ah provisório, eu quero dizer assim, tem que 
ser adaptado não pode ser provisório, explicando melhor, então ela ta no 
espaço que é dela, eu não posso coloca ela um dia aqui e outro la, por que 
ela precisa de um computador pra trabalhar com as crianças, de tudo né, 
em  fim..de  TV,  DVD,  livros  especiais,  ela  tem  também  uns  cartazes 
enormes na sala, então se ela não tem uma ambiente fixo pra trabalhar é 
complicado não é verdade?! Outra coisa que a escola teve que entende e 
se adapta, é que os alunos que trabalha ali,  não são é...não entram no 
horário das crianças nossas, eles tem horários alternativos, então eles tem 
o condutor escolar que traz a criançada, ele entra pela secretaria, ele passa 
pela escola no horário, que não é pra circular criança, então a escola tem 
que entende isso, não pode fala, há esse aluno ta aqui na hora que não é 
pra  ta,  não  é!?,  Por  que  o  horário  dela  é  diferenciado,  então  essas 
mudanças no começo foram difíceis pra todo mundo assimila, há toda hora 
entrando criança, toda hora saindo criança, quem são essas crianças? Por 
que não são nossos alunos né, agora não agora é normal sabe, o condutor 
tem livre acesso, as crianças já conhecem o espaço e a professora também 
tem tudo que ela precisa aqui, o que ela não consegue a gente procura 
atende, faz o pedido pro DRE, ou a gente mesmo. Mas assim hoje a escola 
ta  de  acordo,  mas  no  começo  teve  um período  de  adaptação,  hoje  ta 
tranquilo. Hoje faz parte. 

Pesquisadora: Então ta, é isso...
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Anexo 3

Entrevista Pedro

Pesquisadora: A primeira questão é: como você vê a inclusão do Surdo na rede 
pública, da criança surda?

Pedro:  Bom eu acho que é um caminho longo a ser  percorrido,  porque na 
verdade é...a gente tem que nem a  Raquel nessa escola, que dá um baita 
suporte né?Então...ela... a gente vai recorre a ela e se tem alguma dúvida 
ela vem e explica.Sobre até a linguagem mesmo, né?Sobre Libras, né?
Então quando a gente quer  alguma palavra  chave,  alguma coisa que a 
gente  necessita  pra  explicá  alguma coisa  pro  Lucas,  ela  sempre  tá  ali, 
dando esse suporte, mas não é em todo lugar que a gente tem isso, né?
Infelizmente não é em todo lugar que a gente tem isso.Eu já passei por 
outras escolas... já, né?E tem algumas que assim... eu não conseguia tê 
essa  inclusão  mesmo de  fato,  porque  não  tem um suporte  pros  outros 
professores né?...

Pesquisadora: Tem alguma situação que você pode dá exemplo, assim com o 
Lucas?

Pedro:  Olha...  o  Lucas...  eu  tive  a  felicidade  de  tê  o  Lucas  assim...  como 
aluno.Assim... Ele é um aluno, uma pessoa super esperta, então ele mesmo 
ultrapassaalgumas  barreiras,  ele  mesmo  tira  essas  barreiras  do 
caminho.Ele é muito esperto, muito atencioso, então se eu tô explicando 
primeiro pro grupo, ele já tá observando né?E eu trabalho bastante gestual, 
com ele no caso, tento às vezes explicar pra sala dele a atividade antes na 
lousa, então eu tento usá várias ferramentas pro entendimento dele né?Eu 
não tenho curso de Libras né?...Então algumas palavras, poucas né eu sei, 
e  assim que é  mais  pontual,  alguma coisa  que  eu quero  explicar  mais 
especificamente,  aí  eu  recorro  às  vezes  à  Raquel,  e  ela  me trás  esse 
material né?. Mas ele felizmente... ele é muito observador, então muitas, 
muitas cosias a hora que você vai explicá, ele já sacou tudo, já sabe o que 
é pra fazer, antes mesmo de você explicá. 

Pesquisadora: E assim...pra você quais medidas são favoráveis pra inclusão do 
Surdo na sala de aula?–Pedro: Eu acho que assim... É ...aqui talvez a gente 
não tem tanto recurso como uma sala pode ter né?. Eu acho que existe 
várias formas hoje, vários equipamentos que podem facilitar dentro até da 
sala de aula.Alguma coisa mais visual, talvez , né?A gente sabe que não é 
todo lugar e não é toda a escola é...e ainda mais uma escola pública. Ás 
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vezes não tem condição de tê um material que gere tanto, tantos recursos 
prum aluno que tem essa deficiência.Eu acho que falta um pouco isso né?
Nas escolas públicas.

Pesquisadora: E com relação à metodologia de trabalho de vocês? O que que é 
mais favorável pra inclusão?

Pedro: Olha eu já tive experiência já.Já trabalhei  oito anos numa ONG, pra 
deficientes. Então eu acredito que...  pra mim...  neste caso foi  um pouco 
mais fácil.Mesmo não tendo alunos com deficiência auditiva né?Era outras 
deficiências ,  mas a gente acaba lidando é...ultrapassando as barreiras, 
criando algumas metodologias, alguma didática, pra atingi o objetivo, né?
Mas que nem eu te  falei.Eu tive  essa felicidade,  de  trabalhar  oito  anos 
numa ONG, que era só o público com deficiência,  então eu ganhei  um 
pouco de experiência com isso, mas pra quem entra na rede o caminho é 
um pouco mais dificil.

Pesquisadora:  Entendi.E  como  você  avalia  a  SAAI  como  recurso  para  a 
inclusão do Surdo na atividade escolar?

Pedro:- Pelo pouco que eu conheço tá?Eu tô ingressando na rede esse ano.Já 
trabalhei  com contrato mais de seis  meses.Então minha experiência na 
escola pública né?...  da prefeitura né?...  de São Paulo é pouca né?Mas 
pelo que eu acompanho, o pouco que eu acompanhei com a Raquel, eu 
acho que é muito positiva, acho que toda a escola tem que ter uma salinha 
ou uma profissional igual a Raquel, assim pra dá esse suporte.Pelo que a 
gente  vê  do  Lucas  ele  é  muito  observador...  tudo  mais,  mas  tem uma 
grande participação, uma grande participação ída salinha da Raquel. 

Pesquisadora: Você acha que só pelo fato de ter a SAAI já é suficiente pra 
inclusão do Surdo, ou falta alguma coisa? Como é que fica pra você?

Pedro: Não, a inclusão pra mim é muito mais abrangente, não é só isso só, mas 
com certeza isso ajuda muito...

(passam duas crianças e falam com ele, interrompendo a entrevista).

... Desculpa me perdi ( o entrevistado e a pesquisadora Riem) 

Pesquisadora: Era sobre a inclusão né?! Sobre se a sala é suficiente. isso... é 
se pra você fica suficiente, por exemplo às vezes que você dá aula pro 
Lucas, é suficiente o trabalho feito na SAAI, ou você acha que precisava de 
alguma coisa pra complementar.

Pedro: Eu dou duas aulas semanais pro Lucas né, então pra mim é. Tem sido 
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suficiente, né? Tem atingido o... é... o... que eu quero explicar...

Pesquisadora: você percebe que ele entende?

Pedro: Entende... é que nem eu te falei, o Lucas é um aluno que ele já por si só, 
é muito observador então mesmo com essa deficiência dele, a hora que eu 
tô explicando e eu trabalho, falo muito com o corpo, muito,  uso muito o 
gestual, e ele, cada movimento que eu faço a cada explicação que eu faço 
demonstração junto com a explicação, ele tá ali observando e ele já sana a 
maioria das dúvidas...  Olha, eu acho que esse trabalho que é feito aqui é 
legal.Assim... a base que eu tenho é o Lucas não tenho como respondê por 
outros que eu não trabalho.Eu não sei se pelo Lucas ser assim, é mais fácil, 
ou né?... não dá pra qualificar se é necessário algo mais, eu acho que o 
trabalho é muito bem feito la né?E o aluno ajuda muito também, então fica 
difícil, por ter só ele .

Pesquisadora:Entendi.E quais as atividades pedagógicas auxiliam a inclusão do 
aluno Surdo, que você percebe, assim... que facilita?

Pedro: É... essa questão é.... eu procuro às vezes trabalhar, algumas atividades 
mais...é  na  questão  visual  né,  eu  tô  com  uma  atividade  proposta  pra 
trabalhar com eles..é ...sem a gente se comunicar, fazer uma aula sem a 
comunicação verbal né?...então é uma atividade que eu vou trabalhar só o 
gestual,  então eles vão tentar fazer essa atividade, sem se comunicar e 
tentá realizar todas as tarefas sem se comunicar né?...Eu acho que agora 
eu até fugi um pouquinho da pergunta....

Pesquisadora: Fica tranqüilo...ah ...ah... Se na verdade, assim... na sua opinião, 
quais as atividades pedagógicas auxiliam a inclusão do aluno Surdo?

Pedro: Ah então...é... a Raquel que a gente vê às vezes, e a gente troca uma 
figurinha  com  ela,  ela  trabalha  bastante  atividade  reforçando  algumas 
palavras, algumas...  é...formas mesmo de tentá falá.A gente sabe que o 
Surdo  tem  uma  comunicação  meio...se  for  passar  pra  comunicação  da 
gente  que  é  ouvinte  é  meio  quebrado  né?Então  não  completa  a  frase 
inteira... tal... e ela sempre pede pra gente reforçar essas cosias assim né?
Sobre a questão do falar o verbo, ela pede muito pra gente explicá o...falar 
o verbo, dá ênfase nisso né, tá? Que nem eu te falei.As atividades aqui a 
gente, eu pelo menos não tenho problema nenhum aqui com ele, eu não 
tenho que alterá muito a minha aula por conta dele. Agora na sala eu já não 
acompanho muito... Eu tenho o costume, muito de explicar a brincadeira e 
junto com a...né... fala demontra, então eu acho que é isso. É isso que eu 
faço, mas eu já faço isso com outras turmas também.               
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Pesquisadora: -Entendi.

Pedro: Pra mim não alterou muito. Eu gosto muito de demonstrá pra..a gente 
sabe que tem aluno que é mais visual, tem aluno que é mais auditivo, então 
eu procuro sempre tá explicando de diversas formas.

Pesquisadora: Entendi. E o que você pensa do uso da língua de sinais e do uso 
da língua falada pelo Surdo na escola?

Pedro:  Olha,  eu  acho  que  seria  uma  boa  pedida  se  todos  os  professores 
tivessem  acesso  fazê  um  curso  de  Libras.  Eu  gostaria  muito  de  ter  a 
oportunidade de fazer um curso de Libras, e continuá trabalhando na minha 
área.Só que a rede...  ela não é bem assim, então até conversei  com a 
Raquel esses dias né? Por que é uma coisa que eu gostaria muito, por que 
vai... eu acho que vai acrescentar muito nas minhas aulas, vai acrescentar 
muito quando eu tiver o aluno, outro aluno, pode ter uma comunicação mais 
clara talvez.Só que infelizmente a gente vê falta de professor em algumas 
escolas  especiais,  de  professores  efetivos  e  aí  sempre  tem  muita 
vaga.Você vai, olha, às vezes tem muita vaga e aí é sempre os professores 
que têm um curso, que já fez antes um curso, que banca esse curso.Ele tá 
ali de contrato.Quando você é efetivo você tem curso que a rede dá. Só que 
a partir do momento que você sai, se tem que..você faz.. você tem que sair 
da sua escola, sair da sua área de atuação e abrir uma sala de SAAI... 
Acho isso muito complicado.Acho que eles poderiam facilitar  mais,  essa 
questão do curso né?.Por exemplo, eu gostaria muito de fazê, mas só que 
eu amo o que eu faço também, a minha área de atuação, se eu tiver que 
fazer  ou eu vou ter que bancá, e a gente sabe que não é tão baratinho 
assim, não tem tantas facilidades e se eu decidir fazer pela rede, eu tenho 
que largar minha área de atuação pra entrar em uma outra escola, e montar 
uma sala de SAAI. 

Pesquisadora:  Entendi,  tah.  E  quais  resultados  você  observa,  no  trabalho 
realizado com os surdos, dentro da escola?

Pedro: Olha eu vô te respondê em cima do Lucas, por que é a realidade que a 
gente tem, eu até no último conselho, eu até qualifiquei o Lucas, como um 
dos melhores alunos que tenho. Um do melhores da sala e até da escola. 

Pesquisadora: Em que sentido você diz que ele é melhor? De comportamento, 
compreensão, do que?

Pedro:  Compreensão,  comportamento...  até  no  desenvolvimento.  A  parte 
motora do Lucas é bem desenvolvida. 

Pesqusiadora:  Tem algum exemplo, assim, que você possa me dar?
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Pedro: Corrida, equilíbrio, que  a gente sabe que às vezes o Surdo, ele tem 
alguma dificuldade, porque não foi estimulado, que eu acho não é o caso do 
Lucas, então se você for propor uma atividade que tenha corrida, que tenha 
equilíbrio, que tenha velocidade, o Lucas... ele se destaca.

( Uma pessoa da limpeza pede uma chave para ele)

Pesquisadora: Fica tranqüilo pode ir.

(Ele volta depois de um tempo)

Pedro: Aí... Então você estava dizendo de um exemplo do Lucas... O Lucas na 
parte  prática  ele  saca  muito  rápido  as  coisas,  ele  tem  um  bom 
desenvolvimento sabe, se você propõem uma atividade de velocidade, se 
vê que aquela habilidade foi  trabalhada, né...Creio eu que foi  trabalhado 
desde criança, então ele é um dos melhores alunos que eu tenho na escola.

Pesquisadora: Ah... legal .Então... era isso que eu precisava, obrigada. 
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Anexo 4

Entrevista  Ana

Pesquisadora: Primeiro eu queria saber como você vê a inclusão do Surdo na 
rede pública?

Ana:  Ah!  Aqui  com  os  dois  casos  que  eu  acompanho  no  fundamental  2, 
tranqüilo  ( dá risada), é tranqüila, mas nós já tivemos problemas, sim. 

Pesquisadora: humhum, como que funciona isso, dá pra dar um exemplo?

Ana: Olha nós tivemos um caso aqui, o Ivan, que tava fora da escola, isso em 
2007, e o próprio CEFAI entrou em contato com a gente, conversou comigo. 
Tinha um coordenador aqui, o Marcelo...hamm..pra arranja uma vaga, vê 
uma vaga, porque naquele momento ainda não era centralizado a questão 
das vagas né....na DRE e ele tava fora da escola. Então o conselho tutelar 
ficou em cima e ele ficava na rua, e ele veio Surdo tah..deficiente auditivo, 
não  é?...E  conversando  com  a  mãe...A  mãe  falou  que  ele  teve  uma 
icterícia,  mas  que  não  tinha...não  tinha...exame,  não  tinha  nada.Achei 
estranho.Enfim..Aí  ele não sabia nada, nada.Não sabia cores, não sabia 
nada, enfim né?...Aí a pessoa encarregada lá do CEFAI,né?, a diretora lá 
do CEFAI pediu pra fazer uma avaliação com ele. Aí que a mãe falô que ele 
tinha uma audiometria, e por que ela fez isso? Ela ficou com medo de não 
ter a vaga aqui, né? Porque acho que ela deve ter recebido alguns nãos aí 
pelo percurso, né?E ele veio. Então desde 2007 nós começamos a fazer 
um  trabalho  com  essa  mãe  pra  que  ele  recebesse  um  atendimento 
concomitante com os atendimentos da escola e demorou.  A família  não 
vinha, chegamos até a entrar em contato com o conselho tutelar, e tal, mas 
enfim eu sei  até  que a família  foi  atrás,  começou a usar  aparelho,  né? 
Houve um progresso, o menino era muito esperto,  tal...só que assim se 
perdeu um bom tempo por questão da família, né?...da família não ter ido 
atrás, por  que,  assim...  se ao nascer,  se,  né?Desde pequininho,  tivesse 
tomado  as  providências,  com  certeza  o  aproveitamento  dele  teria  sido 
melhor.Foi, até foi...mas assim ...é um tempo muito grande na vida de uma 
criança ou do  adolescente,  ele  tava  na  quinta  série  com 16 anos,  com 
crianças  de  10  anos,  11  anos,  né?  A  escola  começa  a  não  ser  tão 
interessante por que ele até decifrava o código, mas ele não compreendia, 
então não conseguia estabelecer relações né...então a aula começou a ficar 
chata, ele começou a dar problema disciplinar, então não tava sendo nem 
legal pra ele nem legal pra gente, e ai é que vem a possibilidade dele ir pro 
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CIEJA com um grupo.Parece que tem um grupo lá com um problema de 
dificuldades especiais auditiva.É um grupo já mais maduro e hoje ele tá 
feliz.  Ele  é  um  adolescente  feliz.Eu  encontro  com  ele  aí  na  rua... 
tal...Então... o Ivan... ele foi um processo desgastante pra escola... Num é 
porque a escola teve que insisti pra que essa criança fosse contemplada 
fora,  né?  Com...mediante  as  suas  necessidades.  Em  compensação  eu 
tenho dois casos aqui , que não é... a Irene e o João que por terem esse 
atendimento, eles têm o desenvolvimento super tranqüilo, eles têm algumas 
dificuldades? Têm, têm algumas dificuldades,  mas...  Eles vão pro SAAI, 
mas  eles  têm  atendimento  na  DERDIC,  né?Têm  aparelho,  então  eles 
tiverem isso fora da escola,  então...  noutras palavras,  quando você tem 
parceria  com  a  família  e  essa  criança  tem  um  trabalho  externo,  um 
acompanhamento externo, pra escola é mais fácil administra a questão da 
inclusão, não só do DA ( deficiente auditivo), mas como de todos os outros 
portadores. Agora quando não tem esse acompanhamento paralelo,  né?
Acompanhamento  aí  concomitante,  aí  realmente  tem  horas  que  eu  fico 
pensando que a escola é um depósito. 

Pesquisadora: Entendi.

Ana: Porque a escola acaba enfrentando seus limites, né?...De atendimento... 
que é o caso do Lucas, né Luana, do Lucas?! 

Luana:  É,  eu  cheguei  até  a  comentar  com  ela  (pesquisadora),  quando  eu 
conversei com ela.- A Raquel faz milagres com o Lucas, mas ele é uma 
criança com um potencial muito grande, muito grande. O Lucas poderia ser 
um médico, poderia ser um advogado, poderia ser um engenheiro, a gente 
vê isso em outros países, só que o Lucas... ele tá perdendo tempo.Um dia, 
um  mês,  na  vida  de  uma  criança  é  muito  tempo,  eu  não  gosto  de 
aceitá.Que nem no caso do Ivan.Ah!  vamo ver no final do ano...pera lá... 
final  do  ano  é  muito  longe,  é  muito  tempo  pra  essa  criança.Eu  me 
movimentei pra que ela fosse antes... Né?Então é isso?Qué dizê: a inclusão 
dá certo? Sim, ela dá certo, desde que tenha todo esse arsenal de trabalho, 
qué dizer esses links...  porque se não eu não acredito na inclusão, não 
acredito.Eu  acho  que  a  escola  sozinha...  ela  não  consegue.Ela  é 
fundamental  tá...Ela  sozinha  não  consegue,  falha.É  como  uma  mesa 
faltando uma perna.Não consegue... não consegue inclui. 

Pesquisadora: entendi. Então dessas medidas, quais você acha necessárias, 
assim... que são favoráveis, pra inclusão do Surdo.Quais que você acha as 
providências que escola toma em função disso?  

Ana: Olha eu acompanhei esses três casos que ouviam, né?Qué dizê, os dois 
que estão aqui.Eles ouvem com a ajuda de aparelho, e o Ivan, depois que 
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pôs aparelho ele também ouvia. Eles não são mudos, eles só têm a audição 
comprometida.Então torna o processo mais fácil  tá?Porque eles não são 
totalmente surdos.Então a aula é uma aula...  né?Normal. O professor só 
tem que se dirigir mais.Não é, se preocupar com a questão do lugar da 
criança, que fique mais no meio, não tão no fim, no fundo, essas coisas... 
Explica tá...ali, não fica de costas pra criança que faz leitura labial.Essas 
coisas todas.Agora... com o deficiente auditivo que não tem aparelho, que 
não ouve mesmo, há a necessidade de intérprete.Intérprete nós não temos 
aqui no Campo Limpo... pelo menos.Parece que outras regiões até têm... 
porque é outro idioma, precisa. Mesmo que o professor saiba Libras, é...não 
dá pra você falar dois idiomas ao mesmo tempo. Então. Assim... se o Lucas 
tivesse um intérprete, o rendimento dele fosse melhor do que é, né?...No 
caso do Lucas eu acho que... no momento que ele for pra Anne Sulivan 
(escola especial) Anne Sulivan, né?Lauana: É eu acho que vai ser melhor 
ainda, porque no caso dele é Libras, né? Não tem por onde. Ele precisa até 
essa questão do português, etc...mas no caso dele é alfabetização, e no 
caso dele o processo tem que ser em Libras, né?A sala do SAAI eu acho 
muito legal, mas ela, vamos dizer assim... paleativo no caso da inclusão, 
não só do DA, do DI ( déficit intelectual)... e os outros... ela funciona como 
um reforço, mas ela não resolve o problema... se não tiver essa estrutura 
externa, só o SAAI não vai dá conta.

Pesquisadora: Na sua opinião quais as atividades pedagógicas que auxiliam a 
inclusão desse aluno?

Ana: Então... a primeira coisa que movimentou aqui , foi levá essa problemática 
pro horário de estudo, não é? Quer dizê, você tem que entendê, por que 
não adianta. Existe a rejeição né?, a primeira reação do ser humano, é...
(risada), não é fácil, o professor aceitar que sua sala tenha uma caso de 
inclusão.Então esses horário coletivo, esses horários de estudo, eu acho 
que é o primeiro passo. É levá, é enfrentá o problema.Então vamo discuti o 
que  que  acontece,  vamo  conhecê  esse  aluno,  começá  a  colocá  as 
expectativas,  as  angústias,  dificuldades...E  eu  lembro  até  que  nós 
começamos a ver até atividades diferenciadas pra...A Raquel deu um apoio 
muito grande, praticamente ela fazia a formação da gente.

 Pesquisadora: humhum.

Ana:  Né?Mas...  assim...  difícil  para  o  professor  porque na época eram três 
quintas (séries), eu tinha quatro casos de inclusão, quatro não, cinco casos 
de inclusão, então você tem que vê, atividades que nem tinham, um com 
problema visuais, três com problema auditivo e um com problema de ordem 
intelectual.Então...  o professor, além de ver atividades né? que as vezes 
uma sala não é igual a outra, em termos de rendimento,há necessidade de 
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você... Adequá o planejamento de propor a fazer atividades diferenciadas, 
com salas com trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete alunos.Como no ano 
passado...  eu comecei  as salas de quintas séries,  quintos anos...de oito 
anos com trinta e sete alunos. E assim... Fora a questão da inclusão, nós 
tempos  muitos  alunos  com déficit  de  aprendizagem.  Né?Então...  isso  é 
complicado pro professor,  então, muitas vezes, não é mentira não, esse 
aluno acaba se ele é um aluno que não dá problemas disciplinares, ou que, 
se  ele  não  se  coloca,  ele  acaba  ficando  invisível  na  sala.  Então  nós 
começamos a fazê essa discussão, mais de formação, com o objetivo de 
fazer atividades diferenciadas.Só que o Ivan,  quando nós começamos a 
fazê isso, o estudo de caso, o Ivan foi transferido, que ele foi lá pro CIEJA, 
e nós tivemos também... o que eu tinha com problemas visuais também foi 
transferido pela idade...  tal...  e assim eles tão muito bem. Fico feliz com 
isso,  aí  nós dedicamos os casos de inclusão dos DI,  né?Dos deficiente 
intelectual. Então hoje a  gente tem apostilas com atividades diferenciadas, 
provas diferenciadas. Acompanha por que os dois casos que eu tenho, que 
é...Tem  a  Irene  e  o  João,  eles  não  necessitam  de...  de  é..atividades 
específicas,  nem  na  prova  São  Paulo  eu  tenho  a  necessidade  de  um 
escriba, ou de um leitor, eles têm autonomia.

Pesquisadora:humhum

Ana: Então só pra ilustra né?Hoje eles têm apostilas.A  gente faz uma apostila 
com atividades,  na  área  de  alfabetização  né?E  os  professores  também 
fazem atividades paralelas, provas diferenciadas né? Outra coisa também 
que no horário de estudo foi muito legal, é quando você faz mapeamento de 
todos  os  casos  de  inclusão,  e  os  encaminhamentos,  aí  por  parte  da 
coordenação, né?É encaminhado pra SAAI.Ai conversa com a mãe, faz um 
histórico dele né?Isso é interessante porque você começa a ter ações mais 
organizadas né?Você  seleciona  mais  e  você  acaba  tendo  um resultado 
mais satisfatório. 

Pesquisadora: entendi, é realmente bem interessante, e aí a ultima pergunta é 
assim: O que você pensa do uso da língua de sinais e da língua falada aqui 
dentro da escola?

Ana: Olha, hoje a Raquel tá trabalhando Libras com a Irene tá?Mas a Irene, a 
própria fono da DERDIC disse, que ela tá perdendo a audição.Então pode 
ser  que  ela  fique  completamente  surda,  então  a  questão  da  Libras  é 
essencial né?No caso do João não. O João se comunica, ele tem um pouco 
a voz anasalada, aquela coisa toda né?Ele tem as dificuldades gramaticais 
na parte escrita que é normal né?Porque nem tudo é...é...assim... ele não 
consegue ter a riqueza dos detalhes... a sentir essa riqueza dos detalhes da 
língua né? Agora na minha visão o DA ele tem que ser inserido no universo 
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da Libras.Eu sei que existe uma certa resistência com relação a isso, mas 
eu acho assim... nos Estados Unidos dão um banho na gente, eles têm uma 
identidade  né?Eles  têm  que  se  comunicar  nesse  mundo.Se  aqui  é 
português tem  que se comunicar com a Libras em todos os lugares, mas ...

Pesquisadora: E como você pensa que isso funciona dentro da escola? 

Ana Olha, hoje nós teríamos esse problema porque...Nós somos uma geração 
que fala em inclusão, fala em Libras... Era meio complicado né?Eu mesmo 
quando me formei em pedagogia e não faz tanto tempo assim né?Eu me 
formei  em  99...Você  tinha  algumas  matérias  específicas  e  não  tinha 
Libras.Hoje  você  vê  algumas  estagiárias  aí  que  têm  né?,  inserido  no 
currículo né?Então a escola, ela nunca é uma cosia só...Você tem o novo, o 
antigo, o transitório né?e mais... eu vejo com bons olhos o futuro, porque já 
tá vindo uma geração aí que tá incorporando isso, mas isso não vai abrir 
mão  do  intérprete  tá?Eu  acho  que  precisa...  precisa,  precisa  tê  essa 
criança,  esse  adolescente,  precisa  tê  garantido  alguém que  faça  né?  a 
tradução simultânea, aí é desafio pra escola, é o professor que planeja a 
aula,  que  vai  tá  se  comunicando  com a  outra  pessoa.Que  na  verdade 
deveria ser um professor, porque não basta só saber Libras, pra vir numa 
escola e ficar né? Tem essas questões delicadas...  Você precisa tê  um 
arsenal pedagógico né ?pra trabalhá. Uma vez eu fui numa palestra e eles 
contrataram uma pessoa pra fazer né?... a tradução simultânea, só que a 
pessoa não era da área da palestra e tinha gente reclamando lá que a coisa 
não tava boa né?...A mesma coisa alguém de inglês, vai,faz lá a tradução, 
você vai falá de culinária e o cara é engenheiro mecânico, algumas coisas 
não vão ser entendidas..(dá risada)..vão ser distorcidas. Essa pessoa que 
vem pra escola, precisa ser conhecedor da escola, não só da escola da 
parte pedagógica, ser conhecedor da escola pública, porque é um capítulo 
à parte entendeu?É um mundo à parte. Então precisa ter esse domínio pra 
conseguir se inserir, né Luana?Porque se  não tem... é complicado né?Tem 
que ser um professor de Libras, não só dominar a Libras (falam juntas) não 
só  um tradutor.  Tem que  sê  alguém que  vivencie  e  aí  é  o  choque  do 
professor que é regente, com esse professor que fica né?... a integração 
né?... trabalha junto ali, pra até vê as atividades.

Luana: E até uma coisa que eu comentei com ela(pesquisadora) também, vê se 
você concorda?! Que tem a vê.Não é só o professor né?Aqui ,por exemplo 
o Lucas, se ele vem aqui eu não consigo conversar com ele, a escola inteira 
né?Então... ela tá incluído numa escola, que não tá inclusiva porque não 
inclui, porque a única pessoa que sabe falar com ele é a Raquel... da escola 
inteira.

Pesquisadora: Entendi
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Ana: É que fala  tá? A inclusão tá aí, a gente tem que aceitá é claro, você vê a 
história é uma conquista, a criança ficava presa em casa... aquelas coisas 
todas...  como um bichinho mal visto...  defeituoso...Não é esse o sentido, 
mas eu ainda acho que a gente não inclui, a gente acomoda é diferente né? 
A gente acomoda a situação (risos).

 Pesquisadora: humhum...

Ana:Em muito casos a gente... a gente acaba criando não só a acomodação, 
mas a gente acaba criando um comodismo, porque é cômodo, pra... vamos 
dizer assim...perante a sociedade, e é cômodo pra família também, porque 
essa criança... E o próprio governo. É isso... a sociedade, o governo, né?en 
fim, porque fica lá, dá a falsa idéia de que se tá aprendendo, enquanto que 
às vezes tá aqui,  mas não tá  aprendendo.  (refere como ela  escuta das 
outras pessoas)...”Ah! só dele tá com outro ele aprende”... gente... com a 
televisão ele também aprende, então é mais fácil colocá ele na frente da 
televisão, não é esse o caráter...é e a gente observa, já tive experiêcia... 
Muito caso que a família, dá graças a Deus da criança, ficá lá (na escola) 
aquelas quatro, cinco horas, né?E não tá muito preocupado com o que a 
criança tá fazendo aqui não, entendeu? 

Pesquisadora: entendi.

Ana: Não tá muito preocupado. Eu...  nós temos um caso aá, que na quarta 
série né?...

Luana: O Kevin?!

Ana: Tem, mas eu acho o Ricardo mais sério... 

Luana: Ah o Ricardo da Gabriela?! Né. O Rafael ta na quarta série, não sabe lê, 
não sabe escrevê, não conhece as pessoas, um dia sabe que cor é essa, 
amanhã já não sabe...é irmão do Ivan. 

Pesquisadora:: Mas ele é DI, ou ele é...?

Ana: Ai é que tá... ninguém sabe. 

Luana: ninguém sabe

Ana:  Num sabe,  e  a  família  diz  que  os  médicos,  falam que  ele  é  normal, 
cadê...cadê a documentação?Falta isso, falta essa...sabe falta essa, vamos 
dizer, nós teríamos que ter uma justiça mais eficaz, nós teríamos que ter 
mecanismos, não que eu seja contra a família, ma.. pera lá! Isso é uma 
responsabilidade de todos, quando esse Rafael tinha sete anos, quando ele 
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entrou  aqui,  ele  era  uma  graçinha,  que  ele  falava...pipipi..xátima,  etc  e 
tal..agora ele tem onze anos. Já tá ficando feinho já, né?Então ele era uma 
graçinha, agora ele é um chato. (pesquisadora ri)Que é o Ivan que eu te 
falei, que é esse caso que eu te falei que a família falou, que ele não tinha 
audiometria... e essa criança tá desdea  primeira série a gente lutando.Esse 
é o quinto ano que ele tá na escola, o que que nós fizemos, o que é que 
essa família fez, o que esse governo fez pra essa criança, essa criança, ela 
tá aqui.Isso não é inclui, isso não é... isso é tirá ela da rua e colocá num 
lugar, que pra muitos governantes já é o suficiente, por ue ele poderia estar 
na rua assaltando, roubando, não é? tirando bolsa de velhinha.Ele não.Ele 
tá dentro da escola. 

Ana: Ele tá vivo Mas en quanto ser humano a gente fica muito frustrado, muito!
Você não tem o apoio da família, você manda relatório pro conselho tutelar , 
você não tem resposta, você vai pro CEFAI você não tem resposta sabe?
Pra quem você vai recorrer? Veio a questão do médico aqui da família né 
Ana?!  (professora  entra  na  sala  para  entregar  os  papéis,  e  concorda 
movimentando a cabeça) Sei lá... como é que era?...a medicina da família, 
sei  lá,  uns  médicos...  Fizeram os  encaminhamentos...Oh...  sumiram,  né 
Ana?Sumiram... [SI]... Não tem começo meio e fim... mas teve mãe que não 
deu  autorização  pro  médico  examiná  sabe?  E  mesmo  que  a  escola 
encaminhasse, que resposta cê teve?! Que retorno?!  A enfermeira veio 
sentá aqui e eu falei “e agora...tal”(diz a resposta da enfermeira) –“ ah é 
confidencial”.  Pera  lá...!  Oh isso  aqui!  mostra  pra  ela  o  papel  da visão, 
quantos que não foram?!( mostra um lista de chamada para óculos doados 
pelo governo) É de graça da prefeitura.- Então...Oh de graça! Quantos que 
não foram com direito a óculos?! Com direito a ônibus lanche e óculos. – 
Então agora aqui né, merece um relatório do conselho tutelar, viu, porque 
isso aqui eu considero como maus tratos, omissão. 

 Pesquisadora: humhum

Ana: Só que aí vai no conselho tutelar, demora um ano pra resolvê, que nem eu 
mandei um relatório pro conselho tutelar, e só agora no final do ano, tão 
chamando a criança e isso esse ano! Por que teve ano que a gente mandô 
e não obtivemos resposta e a criança fica... Oh ela tá no primeiro ano, é 
capaz de ir  até a oitava série sem óculos. Ai  a culpa é do professor,  a 
escola que não tá preocupada, enfim...

Luana: nunca ninguém avisô...né?. Eles falam. A gente avisa, mas eles falam 
que a gente nunca avisô Eu vou falar pra você, hoje tem uma escola que 
inclui, a escola pública tá?A escola pública, porque a escola particular não 
inclui.  Ah  não!.  Às  vezes  ela  tem  um  ou  outro  até  pelo  politicamente 
correto...então pega lá portador de síndrome de down, que faz bem pra 
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imagem da escola, que é bunitinho, fofinho, que fica lá né, aquela coisa que 
todo mundo gosta, que ele é afetivo, ele é pegajoso... então coloca lá pra 
falá que tá tendo inclusão, por que incluí pega às vezes aqueles que tem lá, 
sabe? Ataque...isso, aquilo...é a escola pública, a escola pública não pode 
dizê não, né?Eu vejo isso. Por isso qui eu... que ela, tem mais chance de 
errá,  tem mais chance de sê criticada.

Ana: porque uma sala que tem dois ou três casos de inclusão, é humanamente 
impossível prum professor, com trinta e cinco alunos, porque também não 
tem essa questão de diminuir  essa capacidade,  não podemos porque a 
demanda é grande, então aonde vai dá errado? É na escola pública lógico. 

Luana:  Ainda  quando  é  educação  infantil,  inclui  mais,  mas  quando  chega 
na...né...particular.  É  quando aparece,  por  que  é  aonde  você  né...  Eles 
selecionam... fazem vestibulinho- Chegam delicadamente pros pais, falando 
que precisa, é prum lugar onde vai cuidá...né?  que vai se ambientá... Por 
isso que aparece mais os problemas, aqui no Cyro nós já chegamos a tê 
uns dizoito casos de inclusão.A gente tinha inclusão no eixo, eu lembro que 
tinha um caso de inclusão no eixo, hoje nós temos menos casos, mas tem 
escolas na rede, que às vezes é dois, três casos por sala. 

Ana: Né! Então onde aparece o problema, aonde tá o erro... Então isso é uma 
coisa, que eu acho que é assim... eu acho que tem que começá a aperecê 
no mundo acadêmico também, porque se picha, picha, picha...ás vezes vão 
falá assim: ah mas a escola não se preocupa! Porque não trabalha com 
isso, e isso e aquilo, mas qual é o único lugar que acontece, é aqui! Por que 
aqui é de todos, não tem como selecioná.

 Pesquisadora:  Por isso que eu achei  mais rico,  mais interessante, trazê a 
entrevista pra vocês também, não ficá só dentro da sala de aula, né?!

Ana: E pode vê qual é o ponto de vista de quem tá aqui dentro da escola, como 
isso funciona. 

Luana: Tem uma visão geral da escola, é diferente do professor. 

Pesquisadora: ah é!

Ana:  E  assim...  você  culpa  a  família?!  Também  não  culpa,  porque  você 
depende do sistema de saúde. Você marca uma consulta pra daqui um ano, 
mas que a gente observa que tem aqueles pais, que luta, que vão mais, a 
criança é diferente?...não é clarinda?! Pode não consegui, mas a criança 
ela  é  diferente,  ela  tem  outro  ritimo  de  organização,  ela  tem  uma 
organização dela, enquanto pessoa né?Porque eu vejo que nem, o caso do 
Rafael.O Rafael, não tem nem a organização dele enquanto pessoa...  E 
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demora mais! Ela vai... agora quando é essa família , e aí fala “ah mas ai 
não  tem  informação.”  Tem  sim!  Porque  eles  sabem  vir  falar  de 
aposentadoria, do bolsa família, da perua né?! É claro tem alguns que você 
precisa ir atrás, mas essa informação virô desculpa

P:hãhãm. 

Ana:  E  não  adianta,  quando  essa  família  não  aceita  que  a  criança  tem 
problema, ai a escola consegue muito pouco viu?!

Luana: lembra?! Ah eu te contei aquele negócio do Lucas né?! A mãe dele veio 
aqui e ela tava desesperada, que ela tinha que ir na subprefeitura, porque 
ela tinha uma carteirinha que ele não paga ônibus, e também dá direito pro 
acompanhante não pagar né, e ela tava falando que ele usava a perua!

  Pesquisadora: Acho que vocême contou essa história...

 Luana: ah te contei?! 

 Pesquisadora: contô! 

Luana: Eu te contei né Ana?! Que aí a mãe dele, porque eu falei: mas, né, só 
agora que você ficô sabendo dessa carteirinha? Por que ele ficô anos sem 
estudá...ah é porque não deu pra eu i antes... não sei o que... (conta o que 
a mãe disse), que dizê não tem dinheiro pra ir até o hospital São Paulo, por 
exemplo, mas ainda não tinha feito a carteirinha que é um direito, que é de 
graça! Então enquanto tá bota aqui  que tá tudo bem, né?! Eu te  contei 
também o que ele falô prá mãe dele, (cita o nome da pesquisadora)?! – 

Pesquisadora: contô. 

Luana: que se ele tivesse começado o tratamento dele, desde pequenininho, 
hoje ele não tava assim. Ele já crio essa consciência, e falô pra ela. 

Ana: E isso machuca, sabe?! Isso é uma das coisa que me revolta, é vê que às 
vezes a família que não tem e às vezes vê o sistema, como eu disse pra 
você, quando eu tive a resposta né, uma vez conversando lá com o CEFAI, 
insisiti nessa questão... olha! o que eu poderia dar pro Ivan nós já demos. 
Eu acho que tá na hora da gente reconhecê que  a gente não tá dando o 
melhor pra ele sabe?! Né! Eu acho que tem que reconhecê, que Às vezes 
tem outros lugares que vão proporcioná outros...desen...é assim...  outras 
possibilidades...ah... tá bom... quando for o final do ano... (refere se outro 
estivesse dizendo), mas pô! O final do ano ainda tá longe!Isso foi por volta 
de Abril... por aí...,  do ano passado¹Ah mas é que agora vamos observá 
(novamente  refere  como  se  outro  estivesse  dizendo),  qué  dizê...  puxa 
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vida...  olha o tempo dessa criança!...Isso eu acho um desrespeito maior, 
porque não é o desrespeito com o ser humano... No seu desenvolvimento, 
qué dizê: porque aprende com sete é muito mais fácil do que aprende com 
vinte...  com certeza  aprende a  lê,  a  escrevê,  aprendê  né...  enquanto  é 
pequeno é muito mais fácil, com as janelinhas abertas, do que você deixá 
pra outra fase... Isso é uma das coisas que me incomoda na inclusão, não 
tô satisfeita não, com a inclusão, acho um direito... tal...  mas ainda acho 
que na sua essência...  a escola...  acaba sobrando muito pra escola.  Eu 
gosto muito da frase do... [SI]....A escola está transbosdante...Ela tem que 
resolvê tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que ela já não sabe mais o que 
resolvê entendeu?!

Pesquisadora: entendi

Ana: Quem atira pra todos os lados não acerta coisa nenhuma.Isso ai é uma 
coisa, que teria que se pensá mesmo... parceria, tem que tê parceria... é 
isso.

Pesquisadora: então... é isso.           
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Anexo 5

Entrevista Lina

Pesquisadora: Como você vê a inclusão do deficiente auditivo na rede pública, 
ou Surdo, né?

Lina: Como eu vejo? 

Pesquisadora: Hum, hum!

Lina: Eu vejo a inclusão dele difícil né, porque se ele faz uso de Libras, se ele 
não tiver um intérprete, se a professora também não  usa  sinais, ele fica 
perdido, né?

Pesquisadora: hã, hã.

Lina: E assim, o trabalho na sala regular hã...É com  imagem, com foto...É 
muito difícil. O professor pra querê preparar um material desse, é assim, é 
uma dedicação muito grande, ele não consegue se basta só com a imagem, 
ele  teria  mesmo  que  ter  Libras,  teria  mesmo  que  ter  um  intérpretena 
sala.Então,  eu acho mesmo ,que é muito difícil, agora o Surdo que usa a 
oralidade, né, da leitura labial, eles até se saem bem, o problema mesmo é 
o português que eles não conseguem faze essa transição do oral para o 
escrito, né... Que fica... Truncado.

Pesquisadora: Você tem algum exemplo de situação assim, que aconteceu, que 
dá pra contá?

Lina: Em que sentido?

Pesquisadora: Da dificuldade da inclusão, alguma situação que você viveu na 
Saai?

Liana: Dificuldade da inclusão deles? 

Pesquisadora: É.

Liana: mas eles tão entre eles, né?

 Pesquisadora: hum, hum   

Lina: Mas eles têm assim... Eu percebo assim, quando tem aluno... Eles cuidam 
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muito se o colega tá sem aparelho... E aí quando o colega tá sem aparelho 
que eu tenho que repeti  mais alto eles ficam bravo com o colega...‘’não 
escuta a professora? Cadê o aparelho? “Tendeu? Como se eles com o 
aparelho se bastassem, entendeu? 

Pesquisadora: Tendi.

Lina: Que na verdade, muitas vezes não tô nem falando alto, eu tô falando pra 
um entendimento maior, ele também não sabe, mas põe a culpa no colega 
que tá sem aparelho.

Pesquisadora: Eentendi... Assim, pra você quais medidas são mais favoráveis 
pra inclusão desses alunos? Na escola como um todo, não tô pensando só 
no SAAI?

Lina: Um intérprete tô pensando... né?Um intérprete, eu acho que a prefeitura 
deveria  oferecer  cursos  de  Libras  dentro  do  horário  de  aula,  porque  o 
professor acumula e não tem como faze curso fora do horário, eu acho que 
ele , eu acho que o curso, um intérprete, eu acho que outros recursos a 
gente precisa criá, mas o professor precisa querê, então não pode falá, ah... 
o professor precisa fazê isso, fazê aquilo, posso ajudá, mas o professor 
precisa querê. Que a demanda dentro da sala de aula é tão grande que ele 
não consegue prepará a aula separadamente pra ele,  que deveria, mas ele 
não consegue...  assim, por mais que eu me disponibilize em  ajudar  a 
preparar,  eu não consigo fazê essa parceria, porque ela não tem tempo e 
eu não consigo fazê isso porque eu não tô dentro da sala e o ritmo da sala 
é muito rápido.  Entendeu?Então... é assim... o que eu consigo fazê hoje é 
tá falando, ensinando os alunos de Libras pra se comunicá melhor com ele 
pra  tê  um  ambiente  social  e  até  mesmo  de  comunicação  com  eleA 
professora em si, ela tem uma demanda muito grande, ela não... Nem o 
alfabeto. 

Pesquisadora: Entendi.E assim, como você avalia a SAAI como recurso para 
inclusão do aluno Surdo nas atividades escolares?

Lina:  Como eu avalio a SAAI? Eu avalio assim: ajuda muito, eu acho que ele se 
sente mais, é, seguro, ele assim, ele se sente seguro de que alguém vai 
entendê o que ele fala e também assim... seguro no sentido de que  ele 
sabe que as crianças sabem alguns sinais, ele sabe que os professores, 
alguns sabem alguns sinais e que a gente tem  essa comunicação.Então a 
participação dele na escola... ele sabe que eu tô sempre me comunicando 
com os professores em outras áreas, então quando ele chega na sala e tem 
alguma novidade alguma coisa ,o professorjá veio fala comigo. Às vezes a 
gente já trocô sinais, entendeu? 
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Pesquisadora:” Entendi. 

Lina:  E  eu já dô uma prévia pra ele aqui na sala, é que a rotina da sala mesmo 
regular  é  muito  corrida  pra  fazê  isso.  Ele  precisaria  mesmo  é  de  um 
intérprete,   porque  ele  tem  plena  condição  de  acompanhar,  mas  um 
intérprete... Né ?É um....

Pesquisadora:  Pode dá algum exemplo de alguma atividade quevocê usa aqui 
na Saai e que também favorece ele na sala regular?

Lina:  A  alfabetização.  Eu  faço  com  ele  desde  ???quando  ele  iniciô  a 
alfabetização, o que ele almoçava, entendeu?Se localiza no calendário, que 
dia, que mês, que ano, então tudo isso pra ele quando ele olha escrita hoje 
ele reconhece muita coisa no português que é de dentro da sala da Saai, 
mas que é da escola,  de dentro da escola, entendeu? Então eu trabalho 
muito  com a vivência  dele  aqui  na escola,  o  que ele  lancha,  o  que ele 
almoça, os verbos que a gente usa de brincar, de aprender.Então... coisas 
assim que aparece  dentro da sala de aula que eu tenho certeza que ele 
reconhece por causa dessa alfabetização que começou aqui. 

Pesquisadora:  Entendi.Hã,  e  quais  as  atividades  pedagógicas  que  você 
acredita que auxiliam ele no aprendizado, na escola como um todo, não só 
na Saai?

Lina:  Então!  O aprender  ler  e  escrever.  Porque  ele  fala  uma língua  que  a 
professora não fala, mas se ele consegue lê o que ela coloca, então ele já 
consegue entender o que ela quer, e isso tá crescendo, entendeu, ele tá 
melhorando cada vez mais, porque as poucas palavras que ele aprende, 
ele sabe várias escritas é assim, e as que parecem ele faz aquela conexão 
tendeu?  é  uma  prévia,  então  ele  usa  muitas  as  [SI]Então  é  a  escrita 
mesmo, a leitura e a escrita.

Pesquisadora: O que você pensa sobre a língua de sinais e a língua falada pelo 
indivíduo deficiente auditivo ou Surdo na escola?

Liana:  Eu acho que ele tem que usá tudo mesmo e um pouco mais.Como nós 
ouvintes que usamos o olhar, o falar, o gesticular.E eu acho que é a mesma 
coisa com ele, se ele faz parte de um ser humano que quer se comunicar 
então quanto mais ele puder expressar o que ele sente, o que ele quer ,o 
que ele não quer... A forma que ele usar desenhando, escrevendo, falando, 
gesticulando, falando em Libras, ele tá sendo entendido, ele tá conseguindo 
se  comunicá.Então  eu  acho  que  ele  tem que  usá  os  recursos  que  ele 
aprende e que ele usa na casa dele que deu certo, entendeu?Ampliá o que 
ele vem aprendendo...  Mas a base mesmo vem da família.Porque eles... 
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muitos chegam aqui não sabem Libras, mas se comunicam no querer, não 
querer, no fazer, entender plenamente já com sinais que eles vem de casa.

Pesquisadora: Tem alguma situação que você pode dá de exemplo, assim, de 
tê acontecido?

Lina: Eu acho assim... que situação que eu posso cita... é assim, toda vez que a 
gente vai discuti um assunto de jornal, de copa, de futebol, ele conta coisas 
ocorridas que ele viu na televisão, que o pai falô, que o pai explicô, e que 
você vê que não é só a televisão que passô aquilo,  porque só olhá não 
bastaria, entendeu?Então , ele conta, ele compara, que dois, em data, em 
anos, que em 2007 aconteceu isso, isso e isso, entendeu?

 Pesquisadora: Entendi

Lina: Ele vai além.Ele não fala só aquele assunto.Ele  sempre cita situações da 
casa dele do convívio dele,então você vê que existe essa comunicação.

Pesquisadora: hum, hum. E quais os resultados que você observa no trabalho 
realizado com surdos na escola?

Lina:  Quais os resultados? 

Pesquisadora: Sim.

Lina: Eu acho que os resultados são muito favoráveis.Melhor seria se houvesse 
um intérprete, melhor seria se não houvesse tanto aluno dentro  da sala de 
aula, melhor seria se a escola não tivesse tanto barulho, né?Então... mas 
eles  tão  assim...  eu  acho  que  eles  tão  bem  incluídos.A  demanda  do 
professor é mesmo difícil, mas não é só com eles porquequando a gente vai 
visitálos em sala você vê  que a demanda dele é até menor  que a dos 
outros, os outros, ainda ouvindo, não conseguem entender muitas coisas 
que  ele  entende,né?Em  observá,  em  percebê  o  que  a  professora  tá 
fazendo,  como  tá  fazendo.  Essa  atenção  que  muito  aluno  Surdo  tem, 
oralizados ou não, não tô falando todos, muitos ouvintes não têm, tão muito 
atrás disso.

Pesquisadora:  Entendi.Tem alguma atividade que você consiga ver isso com 
mais facilidade, essa clareza que ele tem de entendimento?

Lina:   Então...Quando  a  gente  tá  discutindo  um  assunto,  quando  eu  tô 
explicando  a  atenção  dele  é  fixa  em  você,  e  mesmo  as  pequenas, 
assim...você percebe se tem alguma coisa na sala que destrai  elas,  ela 
muda,  mas  se  não  é  você  que  ela  tá  olhando,  é  pra  você  que  ela  tá 
prestando  atenção.Então  o  aprendizado  acontece  mais  rápido,  os  outro 
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não,  por  eles  estarem  ouvindo,  tudo  chama a  atenção  deles,  eles  tem 
uma...  um movimento auditivo o tempo inteiro.Tempo inteiro tem alguma 
coisa chamando a atenção deles.Então... hoje, pra você segurá o aluno pra 
ensiná é muito difícil.Eu acho que é mais difícil que o aluno Surdo,porque o 
Surdo a atenção dele já tá voltada pra você, porque ele tem que fazê a 
leitura labial, ele tem que te  ouvi, vê com o movimento dos lábios,  então 
isso  já  ajuda  um pouco,  né?Não que  eles  ...  eles  tem toda  dificuldade 
deles... dificuldades do português, dificuldade de estruturar o pensamento, 
mas ele tá sempre te olhando, né?

Pesquisadora:  Pra terminá.Assim, então, o que você acredita que a SAAI tenha 
mudado na escola, na instituição? Tem, assim, feito de melhora?

Lina: Eu acho que a aceitação deles.Assim...Mostra o quanto eles são capazes 
de aprender, tanto quanto os outros.Que as diferenças de línguas que eles 
precisam, né?De falar mais alto,mais devagar, é uma diferença que se for 
compensada ele tem pleno desenvolvimento igual a  uma outra criança e 
que eles são capazes mesmo, e, eles têm diferenças como  todos tê.Só que 
é assim... é uma diferença que precisa ser bem trabalhada , e assim saber 
o que você faz e onde você quer chegar.

Pesquisadora: Entendi. É isso...
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