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1. RESUMO 

O propósito deste estudo científico é levantar a partir do estudo bibliográfico quais são as 
diretrizes para a escolarização do aluno surdo. Inicialmente a revisão da literatura foi 
focada nas diretrizes legais e estudos teóricos sobre os princípios da educação inclusiva, 
identidade do aluno surdo e as propostas para a escolarização desta população. 
Posteriormente serão levantados estudos de caso realizados nos últimos anos com o 
objetivo de investigar as vantagens e as desvantagens da escola especial e da inclusão 
escolar. 

2. INTRODUÇÃO 

A inclusão de alunos surdos no ensino regular é um tema atual e polêmico. 

Apesar da matrícula de todos os alunos em salas comum do ensino regular ser a 

indicação da legislação nacional, há uma forte corrente entre os especialistas da 

área que defendem a escolarização desta população nas escolas especiais.  

Muito se tem falado sobre educação inclusiva nas ultimas décadas, mas ela de 

fato é real? A escola está preparada para lidar com tal situação?  

Essa discussão encontra-se inserida na Política de Educação Inclusiva adotada 

em nosso país. Em documento norteador para a implantação de salas de apoio 

multifuncionais, a educação inclusiva é vista como: “... uma abordagem que 

procura responder às necessidades de aprendizagem de todas as crianças, 

jovens e adultos, com um foco específico naqueles que são vulneráveis à 

marginalização e exclusão.” (ALVES; GOTTI, DUTRA, 2006). 

Partindo deste princípio, este trabalho pretende discutir qual é a melhor 

alternativa para a escolarização do aluno surdo, de forma a favorecer o fim da 

exclusão e da marginalização desta população. 

A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é fundamental para a inclusão da pessoa 

surda na nossa sociedade. Segundo Soares (1999, p.219 apud ARAUJO, 2013): 

...a língua de sinais é uma linguagem autêntica, com uma estrutura 
gramatical própria e com possibilidades de expressão em qualquer nível de 
abstração. Por ser tão completa quanto à língua oral é adequada, pode e 
deve ser utilizados no processo ensino-aprendizagem, exercendo o 
desenvolvimento, a comunicação e a educação dos alunos marcados por 
uma falta, a audição. 

Os questionamentos sobre a inclusão do aluno surdo partem das dúvidas sobre a 

possibilidade de aquisição de uma linguagem tão complexa como a LIBRAS ocorrer 

fora da escola especializada para o ensino de crianças surdas. 
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A inclusão de alunos surdos no ensino regular é um tema atual e polêmico. Apesar 

de a inclusão ser a indicação da legislação nacional, há uma forte corrente entre os 

especialistas da área que defendem a escolarização desta população nas escolas 

especiais.Com este trabalho, pretende-se levantar as vantagens e as desvantagens 

da inclusão escolar e da escola especial para alunos surdos. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste projeto é investigar como a inclusão do aluno surdo tem sido 

realizada ao longo dos anos e se essa inclusão assegura qualidade de ensino e 

garantia de aprendizado. 

Os objetivos específicos são: realizar levantamento bibliográfico sobre as pesquisas 

que abordem a inclusão do aluno surdo, verificar se os relatos encontrados 

correspondem às exigências legais e identificar quais são os principais problemas 

enfrentados na escolarização do aluno surdo. 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo exploratório, realizado a partir do levantamentobibliográfico 

acerca da inclusão do aluno surdo em classes comuns do ensino regular. 

Foram pesquisados livros e estudos científicos que tratam dos princípios gerais da 

educação inclusiva, da identidade do aluno surdo e da história da sua escolarização, 

Para dar continuidade a pesquisa, será realizado o levantamento de estudos 

publicados na forma de caso realizados sobre a escolarização da criança surda, 

buscando identificar as vantagens e as desvantagens da escola especial e da 

inclusão em classes comuns. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O que mais dificulta à inclusão em escolas regulares tanto do ensino público quanto 

do privado é a visão dos próprios professores de que as crianças com qualquer tipo 

de deficiência ou dificuldade só podem aprender em instituições adequadas às suas 

necessidades. 

A principal barreira à inclusão encontra-se na percepção dos professores de 
que as crianças especiais são diferentes e de que a tarefa de educá-las 
requer um conhecimento e uma experiência especiais, um equipamento 
especial, um treinamento especial e escolas especiais. (FORLIN apud 
SKLIAR, 1995). 
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A educação se reflete na forma em que os padrões da sociedade funcionam, ou 

seja, para que ocorra realmente a educação inclusiva é necessário haver uma 

reforma nas escolas para assegurar que todos os alunos tenham acesso às mesmas 

oportunidades de aprendizagem. Segundo Mttler (2003) “...o objetivo de tal reforma 

é garantir o acesso e a participação de todas as crianças em todas as possibilidades 

de oportunidades oferecidas pelas escolas e impedir a segregação e o isolamento.”  

Em muitos casos o que vemos é a garantia do acesso, porém nem sempre as 

escolas estão preparadas para garantir a participação de todos os alunos. 

Historicamente, os surdos foram vistos como sujeitos deficientes pelos modelos 

clínicos terapêuticos e requerem uma educação com abordagem especial e 

determinada.  

Todo mundo sabe que os surdos são seres inferiores sob todos os 
aspectos: só os profissionais da filantropia declaram que eles são homens 
como os outros. Pois o surdo, semelhante (...) ao homem sem palavra dos 
tempos pré-históricos, mais para trás ainda já que ele não escuta,(...) sem 
escutá-los, sem compreendê-los: tudo que é humano lhe parece estranho. 
Eu não vou me deter, neste momento, nas condições determinantes de 
surdo-mudez, lesões do cérebro, do ouvido interno, etc., hereditárias entre 
os nascidos surdos, adquiridas entre outros (por causa da meningite, da 
febre tifoide, de convulsões, etc.). Nesses últimos casos, deve haver uma 
pré-disposição especial: a hereditariedade, disso não há dúvida, domina e 
dirige toda biologia. Não se trata de estabelecer uma comparação entre os 
criminosos e os surdos-mudos, mas com efeito, em todos os casos dessa 
ordem, a degenerescência é o fator dominante (Trecho de documento 
publicado no final do século XIX, em defesa de uma educação oral para 
surdos, GRÉMION, 1991, p. 197). 

Skliar (2013) aponta que os surdos fazem parte dos movimentos marginalizados 

assim como os pobres, os negros e os índios. Há ainda dentro da classe surda, a 

mesma discriminação existente entre negros ricos e negros pobres e latino 

americanos, ou seja, os surdos com maior poder aquisitivo acabam tendo maiores 

chances de terem um futuro promissor.   

No mundo surdo há dois termos muito usado que embora se confundam não são 

sinônimos: ouvintismo e oralismo, o que significam?  

O ouvintismo, termo utilizado por Skliar (1997) e Gladis (2013) para descrever o 

domínio dos ouvintes sobre os surdos, retrata bem toda essa marginalização 

existente desde os séculos passados. Este termo refere-se a tendência a 
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supervalorizar a cultura do ouvinte. A perspectiva de ensino conhecida como 

oralismo esta ligada ao ouvintismo. Para Skliar (1997, p. 256)  

O oralismo foi e segue sendo hoje, em boa parte do mundo, uma ideologia 
dominante dentro da educação do surdo. A concepção do sujeito surdo ali 
presente refere-se exclusivamente uma dimensão clínica – a surdez como 
deficiência, os surdos como sujeitos patológicos – em uma perspectiva 
terapêutica. A conjunção de ideias clínicas e terapêuticas levou em primeiro 
lugar a uma transformação histórica do espaço escolar e de suas 
dimensões e enunciados em contextos médico-hospitalares para surdos. 

Um pouco da história da educação dos surdos é apresenta por Lulkin (2013), de 

acordo com o autor em 1791 na França, surge o Instituto Nacional dos Jovens 

Surdos de Paris (INJS) e a partir de então a língua de sinais passou a ser 

reconhecida como veículo de comunicação para os surdos.As escolas europeias 

passam a usar a língua de sinais e dessa forma se constroem currículos 

pedagógicos para alunos com surdez. 

A formação do currículo da educação especial era voltada à moral, à língua nacional, 

à religião e à formação profissional.Os surdos eram instruídos por sujeitos também 

surdos formados em instituições europeias especializadas. 

No Rio de Janeiro, em setembro de 1857, foi fundado o Instituto Imperial dos surdos 

mudos que teve como primeiro diretor oficial o francês Ernest Huet. A partir de 1957 

a nomenclatura mudou oficialmente para Instituto Nacional de Educação para 

Surdos (INES), único existente no Brasil.  

A língua de sinais é usada preferencialmente pelos alunos surdos assim que 

ingressam na escola. Os alunos ouvintes que não estão adaptados a ela, muitas 

vezes não a interpretam corretamente, e os professores por também não estarem 

acostumados a LIBRAS, acabam se tornando “estrangeiros”, ou seja, como estão 

culturalmente habituados a modalidade oral auditiva acabam propensos a ela.  

As ideias dominantes nos últimos cem anos são um claro testemunho de 
um sentido comum segundo o qual os surdos correspondem, encaixam-se e 
adaptam-se com naturalidade a um modelo clínico-terapêutico, versão 
amplificada e exagerada da pedagogia corretiva de princípios do século XX 
e vigentes até o momento (Skliar, 1997b, p.248). 

Porém, aparentemente, a legitimação da língua de sinais em todos os países do 

mundo não garantiu aprendizagem e interação entre surdos e ouvintes. Conforme 

verificado no depoimento de Gladis T.T. Perlin (2013), para se comunicar com 
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ouvintes ela faz uso de diversas estratégias comunicativas e não apenas a utilização 

de LIBRAS. 

O texto em que Gladis retrata um pouco de sua vida, através de seu depoimento, 

indica como ela se vê, segundo a autora "A minha identidade, em poucas palavras, 

pode ser dita assim: mulher, surda não nativa, teóloga, militante pela causa surda, 

residente em país latino-americano." (PERLIN, 2013). Apesar de aparentemente 

retratar a imagem de uma pessoa alvo de preconceito e marginalização, podemos 

ver aqui uma lutadora que defende a comunicação entre surdos e ouvintes. 

Para Gladis, a identidade surda está sempre subordinada à ouvinte, ou seja, ela não 

se desfaz no convívio com culturas sociais ouvintes. Ela diz ainda: "Um dia descobri 

que nunca iria falar ou me comunicar como os ouvintes, seria mesmo impossível". E 

isso a fez encontrar um modo de ser ela mesma e se comunicar o melhor possível. 

Em seus estudos, Galdis (2013) se aprofundou nas identidades surdas e concluiu 

que: “o caso dos surdos dentro da cultura ouvinte é um caso em que a identidade é 

reprimida, se rebela e se afirma em questão da original.” Ou seja, o sujeito surdo nas 

suas múltiplas identidades sempre está em situação de necessidade diante da 

identidade surda, é uma identidade subordinada. 

O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 
identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de 
nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de 
tal modo que nossas identificações estão sendo deslocadas. (HALL, 1997). 

A LDB – Lei 9394 de 20/12/96 estimula a importância da integração de surdos na 

escola regular, apesar da lei falar sobre o respeito, os recursos e a tecnologia 

disponíveis na educação fica a desejar outras discussões com temas políticos e 

culturais. 

É no dia a dia comum, nas ações rotineiras e aparentemente banais que a 
escola produz e reproduz os sujeitos nas suas diversidades e 
desigualdades. É também nesses espaços cotidianos que os sujeitos 
constroem suas respostas, suas resistências e adesões, fazendo-as a si 
mesmos. (Alvarez-Uria 1995 p.69) 

Em estudos realizados por Madalena Klein (2013) a maior parte das escolas para 

surdos da América Latina proporciona escolaridade de séries inicias 

(correspondendo às quatro primeiras séries no sistema brasileiro), os surdos que 

quiserem concluir os estudos precisam matricular-se em escolas de regime de 
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integração, que fornecem atendimento paralelo em entidades com programas de 

reforço escolar e preparação para o trabalho.  

Em um seminário, ocorrido em São Paulo entre os dias 24 e 28 de agosto de 1993, 

promovido por uma entidade alemã ChristoffeelBlindenmission (CBM) que financia 

projetos para surdos e cegos em várias partes do mundo sobre a estimulação 

precoce e a integração do surdo, foram apresentados vários projetos, mas todos 

envolvendo atividades de oficinas de treinamento profissional em áreas como 

marcenaria, corte e costura, cabeleireiro e cerâmica e em menor número em técnico 

em prótese dentária, eletricista. Essas oficinas são montadas a partir das 

possibilidades financeiras para sua manutenção, como também por meio da escolha 

da direção que se entende por melhor profissão para surdos.  

As atividades profissionais para os surdos, segundo Klein (2013), são em grande 

parte, motivadas pela crença de muitos pais e educadores de que a informática, por 

exemplo, é a atividade para surdos. Outros projetos privilegiam ofícios que não 

exigem escolaridade mais avançada, mais que possibilitam um trabalho mais 

individual, sem a necessidade de contato frequente com o público. 

Alguns educadores reconhecem a informática, o desenho e a marcenaria como 

áreas naturais para os surdos, pois, exigem atenção e concentração, que são 

consideradas qualidades natas em pessoas surdas. 

Em diversas pesquisas realizadas as profissões mais comuns para deficientes 

auditivos não exigem sequer o status de Ensino Médio ou Superior para o seu 

desempenho, como por exemplo: afiador de ferramentas, alfaiate, artesão, barbeiro, 

bibliotecário, confeiteiro, costureiro, datilógrafo, maquiador, pedreiro, tipógrafo. 

Qual é o modelo de surdo que se tem? O modelo do surdo é só o ouvinte. 
São poucos os surdos bem sucedidos que nós temos, que sirvam de 
modelo para os surdos menores. Então, eles têm essa ideia de 
inferioridade. E a gente conhece a história: a gente passou cem anos 
mandando na vida do surdo. E fazer o quê? Hoje continua a mesma coisa. 
É verdade... agora que o surdo está despertando e começando a exigir seus 
direitos. Eles têm ainda essa carga bastante negativa, de que eles não são 
capazes, de que só o ouvinte que tem condições, por exemplo, de ser 
gerente de banco, de ser professor, de sentar em um banco de 
universidade. Eles têm ainda essa ideia. Os surdos que pensam diferente 
são aqueles que tiveram acesso a uma universidade, por mais difícil que 
tenha sido. (TEVES, 1992) 
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A cultura dos surdos não é feita pelos surdos para os que ouvem, ou seja, uma 

comunidade surda bilíngue, multicultural prepara os surdos paraconviverem com 

duas línguas e vários modos de vida diferentes do que estão acostumados para se 

adequarem aos modelos dos ouvintes. 

A surdez construída pela cultura dos que ouvem, pelo discurso da 
modernidade que centraliza o sujeito no padrão ocidental, ou seja, homem, 
branco, letrado, ouvinte, classifica e coloca surdos e ouvintes em polos 
opostos – ouvinte/surdo – fortalecendo uma construção binária. Nessa 
construção, o primeiro termo “privilegia a norma que define o significado 
cultural, criando uma hierarquia independente, portanto o segundo termo 
não existe realmente fora do primeiro, mas efeito, existe dentro dele”. 
(McLAREN, 1995). 

Estudos realizados por Teske (2013) apontam que os surdos nascem dentro 

de uma família e aos poucos vão se socializando com os pais, amigos, professores 

(como acontece com as pessoas ouvintes) e é através desse envolvimento que as 

culturas são incorporadas aos sujeitos, esse processo de incorporação ficou 

tradicionalmente conhecido como: “...enculturarion: processo individual e progressivo 

de aprender sobre as ideias, normas e valores familiares, da comunidade e da 

sociedade na qual eles vivem e sobre os objetos e tecnologias artificiais do seu 

mundo social.” (EMERTON apud SKLIAR, 1996, p, 138) 

As crianças surdas que têm pais ouvintes e que não se comunicam em sinais 

sofrem um processo de perda cultural muito grande, essas crianças só terão contato 

com a cultura surda quando forem para uma escola surda, alguns surdos só 

encontram outros quando estão na adolescência ou na vida adulta, só aí começa 

uma aproximação espontânea entre eles, trocar experiências e dividir opiniões. 

Ao discutir a produção textual realizada pela pessoa surda, Sá (2013), afirma 

que a argumentação se faz em presente no texto surdo, considerando que 

argumentar é agir, podemos dizer que o texto surdo é um texto com várias 

argumentações.  

 O fato dos surdos não serem oficialmente chamados a apresentarem seus 

argumentos, não impede que tenham um projeto surdo para a surdez, e se torna 

necessário que os educadores tomem conhecimento do mesmo para que a 

educação se torne significativa. 
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A escola baseada na imposição da língua oral e na violência contra a língua 

natural (proibição do uso de sinais) que os surdos tiveram nos últimos cem anos 

nada de bom os acrescentou, ao contrário só os constrangeu, pois o foco da 

educação com auxílio de psicólogos e fonoaudiólogos buscava a cura da surdez e a 

correção dos defeitos da fala para resolver as dificuldades que os ouvintes tinham 

em compreender a língua de sinais e não o contrário. 

Em uma de suas pesquisas Skliar (1997) afirma que a única escola 

significativa é a escola que reflete sua situação sociolinguística. Ele não defende 

com isso a criação de escolas especiais para surdos, como as que estamos 

acostumados a ver, a escola que junta todos os surdos, todos os deficiente auditivos 

para normalizá-los, o que ele defende é a “escola de surdos”. 

Skliar (2013) defende a escola regular para surdos, escola comum, normal, igual a 

qualquer outra, mas que use a sua língua e que reflita sua condição diferente, pois 

os surdos têm direito a escola significativa, têm também o direito a um ambiente 

linguístico apropriado para aquisição natural da língua dos surdos. 

Skliar (2013) defende ainda que os surdos tenham direito a passar por um processo 

educativo natural que valorize sua identidade como surdo, e isso só é possível em 

uma escola para surdos. 

Se as “vozes” do surdos não podem (ou não devem) ser entendidas como 
únicas e verdadeiras, pelo menos devem ser entendidas como vozes 
legitimadas por uma condição que nós, ouvintes, nunca chegaremos a 
experimentar. (SILVEIRA, 1996) 

Escola inclusiva é aquela onde os alunos “especiais” têm direito a uma educação de 

qualidade, significativa e que aborde assuntos relacionados também a sua cultura, 

no caso dos surdos, a cultura das comunidades surdas. 

6. RESULTADOS 

É necessário que a Educação para todos se concretize, mas a inclusão só deve 

ocorrer se todos tiverem interessados em respeitar as diferenças e não impor um 

tipo de escola, de currículo pedagógico único. Desconsiderar o princípio da LIBRAS 

como língua materna é uma forma de opressão, não de inclusão.  
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A opinião da comunidade surda sobre a questão é de extrema importância, eles têm 

plena condição de opinar sobre isso, mas resta saber se eles têm sido chamados a 

discutir, se há conhecimentos do projeto surdo para surdez. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos livros e artigos que pesquisados para a realização desta pesquisa, uma coisa 

ficou muito clara, embora, alguns autores divirjam em suas opiniões todos 

concordam em uma coisa: a inclusão é necessária, mas sóseráviável se todos  

tiverem o objetivo de socializar, interagir, inserir não só o surdo no mundo ouvinte, 

mas também o ouvinte no mundo surdo. Assim também como qualquer pessoa 

especial ou com outro tipo de deficiência.  

Os professores precisam estar qualificados para trabalhar com as diferenças, com 

as LIBRAS e com o auxílio de um fonoaudiólogo ou psicólogo. Se não puder ser 

assim, não haverá aprendizado, pois não adianta colocar o aluno surdo dentro de 

uma sala, fazer com que ele permaneça 5 horas, sentado sem entender o que o 

professor está falando, só para dizer que a escola pratica a inclusão, porque isso 

não é incluir, ésim excluir, constranger. 

A sociedade precisa abandonar o preconceito, para que ele não seja mais 

propagado e transferido de geração em geração e as escolas devem ensinar aos 

alunos que as diferenças existem e devem ser respeitadas, este é o princípio da 

educação inclusiva. 
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