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RESUMO: A pesquisa objetivou analisar a inclusão de alunos surdos em salas de aula de alunos 
ouvintes, bem como, verificar se os mesmos estão sendo atendidos em seus direitos. O Colégio 
Estadual Dr Eduardo Virmond Suplicy foi o lócus de investigação por ser a única escola do município 
de Francisco Beltrão, Paraná, que conta com alunos surdos inclusos. O instrumento de pesquisa foi 
um questionário aplicado a cinco alunos surdos e aos 14 professores que ministram aulas nas turmas 
em que os mesmos estão inclusos. Constatou-se que o processo de ensino e aprendizagem dos 
alunos surdos inclusos em sala de ouvintes é prejudicado pela falta de preparo do professor mesmo 
com a presença do intérprete. Outra observação é que os surdos preferem salas de aulas só para 
surdos. Os professores salientaram a dificuldade que possuem e reconhecem que a falta de 
conhecimento da Linguagem Brasileira de Sinais dificulta a comunicação e o ato de ensinar.  
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INTRODUÇÃO  

A inclusão de pessoas surdas na escola determinada pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDBEn, Lei n⁰ 9394/96 vem acontecendo com o 

objetivo de cumprir com as normas legais determinadas pela própria Lei porém, de 

maneira pouca satisfatória pela falta de preparo dos profissionais que atuam na 

área.  

Pensar a inclusão é reconhecer as diferenças no processo de integração do 

sujeito portador de necessidade especial e aceitar que o aluno possui direitos e que 

estes devem ser atendidos em sua integralidade. Por outro lado, é preciso 

compreender que o professor não terá uma sala homogênea e precisa de preparo 

para dar conta de uma turma com alunos inclusos e que necessitam de atendimento 

especializado.  

A presente pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de compreender como 

se desenvolve a educação de surdos em salas de ensino regular com alunos 

ouvintes, os que eles pensam sobre o processo de inclusão e como os professores 

administram sua aula para atender as necessidades especiais propostas pela 

inclusão.  

A proposta de um ensino único e de qualidade precisa dar conta não, apenas, 

dos alunos regulares ouvintes com suas especificidades e de alunos surdos, 

também com necessidades específicas.  

 

OBJETIVOS  

 

 A pesquisa se propõe: 



a) Compreender o processo de inclusão de alunos surdos em salas de aula 

de alunos ouvintes;  

b) Verificar o que pensam alunos inclusos e professores sobre o processo de 

inclusão; 

c) Detectar o atendimentos dos direitos dos alunos inclusos em salas de aulas 

de alunos ouvintes. 

 

METODOLOGIA  

 

A pesquisa realizada foi do tipo bibliográfica, com estudo de caso, através do 

qual foram estudados os alunos inclusos no Colégio Estadual Dr. Eduardo Virmond 

Suplicy, localizado em Francisco Beltrão, Paraná por ser a única escola de 

Educação de Educação Básica (Educação Fundamental de 6⁰ ao 9⁰ ano e Ensino 

Médio) que possui alunos surdos inclusos.  

Foram pesquisados cinco alunos surdos dos oitos inclusos na escola regular 

para ouvintes na rede Estadual de Ensino. Os cinco sujeitos eram os únicos que 

frequentaram as aulas nos dias da pesquisa. Através de entrevista com questionário 

semiestruturado procurou-se conhecer o pensam e quais os seus direitos estão 

sendo atendidos pelo Estado. Por outro lado, entrevistados os 14 professores que 

ministram aulas aos alunos surdos para detectar as dificuldades encontradas no 

processo de ensino e de aprendizagem. 

As informações coletadas foram analisadas e discutidas no decorrer da 

pesquisa. Os sujeitos da pesquisa foram identificados por letras do alfabeto como 

forma de preservar a identidade dos pesquisados.  

 

INCLUSÃO DE SURDOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

De início, a luz da lei conquistada pela comunidade surda onde demonstra de 

imediato à garantia de atendimento adequado, na lei 10.436 Art. 3o  assegura:  "As 

instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de assistência 



à saúde devem garantir atendimento e tratamento adequado aos portadores de 

deficiência auditiva, de acordo com as normas legais em vigor" (BRASIL, 2002). 

Para MACHADO (2008, p. 11) existia duas formas de pensamento referente à 

educação dos surdos: a aristotélica e a exclusivista. A primeira expressava a 

impossibilidade de o surdo aprender; a segunda fazia a defesa da não implicação, 

ou seja, deveria - se apenas ser trabalhado esse "problema" em escolas especiais. 

Assim pregava-se a exclusão cheia de preconceitos para os surdos. 

Argumenta ainda: 

 
Confrontando essas concepções, as quais excluem o surdo da escola de 
ouvintes, com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Brasil (Lei 
nº 9394/96), a qual prescreve que as crianças “portadoras de necessidades 
educativas especiais”devem ter sua escolaridade atendida, 
fundamentalmente, pela escola regular, de modo a promover a integração, 
parece haver uma contradição entre a realidade escolar e a política de 
integração/inclusão do governo, ou seja, enquanto o governo elege a escola 
regular para escolarização de todos os alunos incondicionalmente, os 
profissionais que nela trabalham expressam concepções que excluem uma 
parcela de alunos, entre eles os surdos, dessa mesma escola (MACHADO, 
2008, p. 11-12).  
 

A necessidade de diretrizes para preencher essas lacunas de preconceitos 

estava a "flor da pele" onde as garantias de direitos, direitos fundamentais para 

pessoas surdas precisavam ser assegurados 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Brasil (Lei nº 9394/96), 
prescreve que as crianças „portadoras de necessidades educativas 
especiais‟ devem ter sua escolaridade atendida, fundamentalmente, pela 
escola regular, de modo a promover sua integração/inclusão (QUADROS, 
2006, p. 38).  
. 
 

 Por isso a escola passa a ser um ambiente muito mais agradável e lugar de 

inclusão e socialização. A escola integracionista/inclusivista, assim analisada, é um 

local de consenso e aceitação das diferenças (QUADROS, 2006, p. 41). A 

convivência do surdo no ambiente escolar, com os colegas ouvintes, seria colocada 

como elemento integração. É como se, para o aluno surdo, fosse mais importante a 

convivência com os colegas ouvintes do que a própria aquisição de conhecimento 

mínimo necessário para a sua, aí sim, teríamos a integração social. 

 
Parece, entretanto, que diante do contexto escolar em que vivemos, esse 
processo de integração/inclusão, muito bem elaborado, tem apresentado 
dificuldades em sua implantação pela instituição escolar. Ou seja, mesmo 
diante da obrigatoriedade gerada pela nova política educacional e legislação 
atual, muitos educandos surdos encontram-se à margem da escola. Alguns 
estão „incluídos‟ em classes regulares e poucos conseguem permanecer no 
sistema (MACHADO, 2008, p. 14). 



 

Para CAVALIN e CAVALARI (2010, p. 142) sendo disponibilizadas aos surdos 

as ferramentas necessárias para sua comunicação, não será apenas uma 

preservação para seu intelecto, mas seletamente estimulado a aumentar seus 

conhecimentos. Assim trabalhando para um ambiente favorecido a aprofundar suas 

percepções onde irá explorar o mundo assim conhecendo a cultura e sua sociedade, 

o desenvolvimento será aprimorado. 

Nessa perspectiva os surdos devem receber todo apoio necessário para viver 

em harmonia com a sociedade onde está incluso. 

 

Essa sociedade inclusiva deve ser constituída levando-se em consideração 
a infinidade de diferenças que as pessoas possuem umas em relação às 
outras, as quais se relacionam a capacidades diferenciadas e, algumas 
vezes, apresentam-se como limitações acentuadas, que podem 
comprometer o desempenho de algumas pessoas em algumas áreas. 
(MACHADO, 2008, p. 22). 

 

Assim a integração dos "diferentes" já não é mais um problema, mas sim um 

desafio. 

 

No momento, é quase impossível que a escola dê conta de todo e qualquer 
tipo de aluno. Não se pode ter a percepção do senso comum e reduzir a 
discussão das políticas integracionistas/inclusivistas ao acesso à escola 
para todos. Exige-se da escola o cumprimento de seu papel social: embora 
a escola possa ser reprodutora de uma formação ideológica dominante, 
pode ser também um meio de transformações sociais, incentivando a 
atuação e o fortalecimento de outras formações ideológicas dentro de seu 
interior (MACHADO, 2008, p. 27). 
 

O Apoio ao surdo é tão importante quanto abrir as portas da inclusão escolar, 

pois diante de tantas dificuldades o aluno continuará estudando, pois recebe 

incentivo. 

 
Por esse viés, a educação de surdos torna-se um assunto inquietante, 
principalmente porque diferentes práticas pedagógicas, envolvendo os 
alunos surdos, apresentam uma série de limitações, geralmente levando 
esses alunos, ao final da escolarização básica, a não serem capazes de 
desenvolver satisfatoriamente a leitura e a escrita na língua portuguesa e a 

não terem o domínio adequado dos conteúdos acadêmicos (QUADROS 
(2006, p. 40) apud LACERDA, 1989). 

 

O desafio já não é impossível, mas tem suas dificuldades assim como 

também suas soluções pelo fato de ter uma língua pois,  Para SALLES (2004, p. 62):  

“Ter uma língua é o que distingue os seres humanos dos animais, havendo 



evidências de que a linguagem interage sempre com outras habilidades cognitivas, 

no perfil cognitivo e no desenvolvimento das estruturas neurológicas." 

E portanto os surdos tem direitos conquistados para garantir a adequação na 

proposta de escola inclusiva no que tange seus direitos institucionais, como a Lei de 

Libras: 

 
As garantias individuais do surdo e o pleno exercício da cidadania 
alcançaram respaldo institucional decisivo com a Lei Federal n° 10.436, de 
24 de abril Se 2002, transcrita a seguir, em que é reconhecido o estatuto da 
Língua Brasileira de Sinais como língua oficial da comunidade surda, com 
implicações para sua divulgação e ensino, para o acesso bilíngue à 
informação em ambientes institucionais e para a capacitação dos 
profissionais que trabalham com os surdos (SALLES, 2004, p. 62). 

 

E ainda diz SALLES (2004, p. 58) "cabe acrescentar que um marco na 

educação da pessoa surda encontra-se na Declaração de Salamanca, de 1994, 

documento de referência mundial e orientador do processo de inclusão".  

Vemos na história refletida hoje a soberania dos direitos fundamentais. 

Salienta SALLES (2004, p. 58): 

 

Em relação à situação do surdo, destaca a importância de uma educação 
pautada no direito e reconhecimento da língua natural do indivíduo, que 
lança um novo olhar sobre a inclusão, no sentido de ampliar essa noção: 
Políticas educacionais deveriam levar em total consideração as diferenças e 
situações individuais. 

 

Assim a importância da escola inclusiva no que tange as necessidades 

individuais de cada indivíduo, se faz presente nas pautas levantadas para assegurar 

os direitos fundamentais. 

QUADROS (2006, p. 40) apud SKLIAR (1996, p. 3) comenta:  

 
Entretanto, são grandes as expectativas geradas na sociedade, na família, e 
por vezes até no próprio surdo sobre as condições da escola em relação a 
esse processo, e exige-se que ela extrapole seus limites sem ter a estrutura 
curricular para tanto. 
 

Quando uma pessoa se sente igual às outras onde não há barreiras 

significativas de comunicação, essa é considerada incluída na sociedade. E assim 

como podemos observar que a inclusão é necessária para garantia de construção 

do conhecimento, ela também atinge a sociedade de diversos modos, como 

mercado de trabalho, acessibilidade, entre outras. 



 
A inclusão apresenta-se como uma proposta adequada para a comunidade 
escolar, que se mostra disposta ao contato com as diferenças, porém não 
necessariamente satisfatória para aqueles que, tendo necessidades 
especiais, necessitam de uma série de condições que, na maioria dos 
casos, não têm sido propiciadas pela escola (LACERDA, 2006, p. 166). 
 

A Inclusão no âmbito escolar é visada como um processo de dinâmica e de 

estágios, podendo mudar as formas dependendo das necessidades individuais dos 

alunos, já que se pressupõe que essa integração/inclusão possibilite, por exemplo, 

construir processos linguísticos adequados, para o aprendizado dos conteúdos 

acadêmicos que são usados na sociedade em que tange a leitura e a escrita, Assim 

o educador é responsável por ajudar e encorajar a elaboração da sabedoria através 

do convívio com ele e com os colegas (LACERDA, 2006, p. 167).  

 

RESULTADOS 

 

Pesquisa feita com alunos matriculados no Colégio Estadual Doutor Eduardo 

Virmond Suplicy, este foi escolhido por ser o único colégio contendo alunos surdos 

com interpretes, sendo os alunos matriculados na rede regular de ensino em que 

tange nível básico e médio do município de Francisco Beltrão no Paraná. Contendo 

então oito alunos, sendo cinco entrevistados, pelo fato do restante não ter 

frequentado as aulas nos dias da pesquisa, sendo quatro masculinos e um feminino, 

com quatro surdos tendo 17 anos e um com 18, três alunos frequentando o segundo 

ano do ensino médio e dois no primeiro. 

Para o aluno D, quando indagado sobre se ele aprova o modo de inclusão 

como está acontecendo falou: 

 

Não, tem problema porque alunos ouvintes conversam bagunçam 
atrapalhando a aula, e tirando a nossa concentração, e também alguns 
professores, que não sabem como trabalhar com a inclusão ex: falam e 
copiam ao mesmo tempo explicam muito rápido e nós não conseguimos o 
foco, e se concentrar nos conteúdos (Aluno D) 

 

Ele se demonstra descontente com o convívio em sala de aula, relata as 

dificuldades de atenção e estudo, também se referindo a metodologia de alguns 

docentes, que dificulta a construção do conhecimento. 

Já o aluno A, relata uma barreira na sala de aula quando diz: "Não temos 

comunicação com os ouvintes, eles não sabem libras". 

http://www.sinonimos.com.br/encorajar/


Outra pergunta feita aos estudantes foi questionar se eles sabiam de seus 

direitos no processo de inclusão, segundo o Aluno C: "Direito de trabalhar, ter 

carteira de motorista, estudar, ter interprete, também falta [interprete] no banco."  ele 

demonstra ter ciência das leis que asseguram seus direitos, o texto da norma é 

conhecido na comunidade surda, pois com muita luta se conseguiu. 

 

Direito de ter interprete, do professor saber trabalhar com alunos inclusos 
de os ouvintes também aprenderem nossa língua libras, direito de mostrar a 
cultura surda, de ter menos alunos onde estamos incluídos, sinalização ex: 
iluminação para que os alunos surdos possam ver e não depender sempre 
do intérprete, direito de ter interprete em todos os órgãos públicos, 
comércio, onde o surdo precisar ir (Aluno E). 

 

E assim reafirma Aluno A, o que já dito antes sobre os interpretes: "[...] Quero 

todos os direitos: interprete, também professores precisam aprender libras." 

Quando indagado se o surdo já havia sido discriminado pelos colegas de 

turma, as respostas foram de grande importância para pensarmos na 

conscientização e adaptação  dos ouvintes para com os surdos. Segundo o Aluno D:  

"Sim, alguns ouvintes tem preconceito, provocam, fazem bullying, não sabem 

se comunicar e alguns pensam que são melhores que nós surdos. Minha sala tem 

um pouco de respeito." e acrescenta o Aluno B:  "[...] Em trabalho em grupo não 

convidam, eles ficam longe." 

Os surdos conhecem seus direitos na escola, mas resaltam quando 

perguntado se os seus direitos estão sendo atendidos, que nem sempre existe a 

efetividade. Aluno E: "Não, porque as vezes falta interprete, e nosso direito ao 

bilinguismo (libras, português) e de não fazerem de nossa língua deboche e 

provocação com alguns sinais".  

Os professores pesquisados eram graduados em Biologia, Educação física, 

Física, Matemática, Português, Língua Estrangeira Moderna – Inglês, Sociologia. 

Todos possuem alguma pós-graduação lacto sensu  como Educação de Jovens e 

adultos, Psicopedagogia, Ciências Morfológicas, Arte Educação, Metodologia da 

Matemática.  Nenhum professor conhece a Língua Brasileira de Sinais 

demonstrando dificuldade em trabalhar com surdos.  

As opiniões se divergem quando perguntado se aprovam a forma de inclusão 

como está acontecendo, segundo o Professor G: "Sim, porém penso que as aulas 



deveriam ser diferenciadas com mais práticas e uso de metodologias diferenciadas 

para esse tipo de necessidade". 

O Professor N contraria: "Não, mesmo com um intérprete em sala me sinto 

distante do aluno pois gosto de lidar diretamente com eles". 

Entre diferentes opiniões que em outros tempos geraram séculos de 

discussões, o Professor L enfatiza: "Sim, eles não tem problema de aprendizagem, 

inclusive em muitos casos o aproveitamento dos mesmos é bem superior aos 

demais alunos da série". 

Quando questionado do ponto de vista do egresso do surdo, se a escola 

atente as peculiaridades para o aprendizado, houve negatividade e insegurança : 

 

 O surdo foi depositado na escola de ouvintes para "dar uma explicação 
para a sociedade". O surdo teve que se adaptar na escola dos ouvintes pois 
as escolas não estavam estruturadas para recebê-los em nenhum dos 
aspectos, tanto humanos como em recursos audiovisuais que são as peças 
mais importantes em uma aprendizagem significativa para os surdos. 
(Professor C) 

 

O Professor G também confirma a ideia que a escola ainda não está 

totalmente preparada para receber os alunos: "Não necessariamente, Visto que se 

as aulas fossem menos típicas e mais práticas, principalmente na área das ciências, 

atingiria mais os objetivos da aprendizagem." 

Entre as dificuldades já enfrentadas no ensino regular, algumas delas é o 

número de alunos nas salas de aula, e a formação do docente que não é instruído 

para lecionar em turmas inclusivas, como comentado pelo Professor J: "[...] Os 

professores não são capacitados para trabalhar com o surdo e outro agravante é o 

número de alunos por sala que dificulta ainda mais o trabalho do professor, 

resultando na má aprendizagem dos alunos." 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das presentes ponderações observamos que, a discussão dos 

métodos a serem usados na educação do surdo não é tão recente quanto parece, 

analisamos também a divergência de opiniões quando achamos que a escola 

inclusiva é o melhor para o surdo, mas estes respondem que não estão contentes 

com o sistema regular de ensino inclusivo. Necessário é observar a correta 



disponibilização dos direitos para uma sociedade mais inclusiva, por meio da 

legislação vigente, os surdos, têm maior segurança com seus direitos garantidos. Há 

muito que melhorar, mas a acessibilidade será visada sempre e melhorada, pois 

sempre se lutará pelos Direitos Fundamentais. 
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