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A abordagem educacional oralista é o meio didático mais usado no Brasil e no mundo. Essa 
ideologia e método (WRIGLEY, 1196 apud SÁ, 2006) está carregada de significados, esses que não 
são compreendido pelos surdo. A lesão auditiva é transformada em empecilho para a socialização, 
que se transpõe para o espaço escolar, impedindo diversos processos de ensino-aprendizagem. 
Assim, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2007), 
impulsionada pelo crescente debate sobre os estudos da deficiência, busca a superação do 
isolamento social dos mesmos e a construção de instrumentos e métodos de inserção destes no 
ambiente escolar. A legislação brasileira garante o acesso universal ao ensino regular, o 
atendimento educacional especializado aos alunos portadores de necessidades especiais, formação 
de professores e profissionais da educação especializados, bem como a continuidade da 
escolarização nos níveis mais elevados de ensino. No âmbito da educação de surdos, as escolas 
devem proporcionar educação bilíngue (Língua Portuguesa e Libras) como forma de acessibilidade 
dos alunos surdos aos processos de socialização e ensino-aprendizagem na escola, rompendo com o 
modelo oralista de educação, que obrigava os surdos a superar a ausência de fala e categorizava 
aqueles que não progrediam na oralidade como deficientes. Com o intuito de compreender como 
esses processos vem se realizando nas escolas, desenvolvemos uma breve pesquisa a partir de um 
estudo de caso em uma escola inclusiva, com o objetivo de compreender os processos de inclusão 
propostos e postos em prática no âmbito do ensino de Geografia para alunos surdos.  Esta pesquisa 
nos mostrou que o processo de ensino-aprendizagem envolvendo os surdos nas escolas regulares, a 
partir da atuação do intérprete, na maioria das vezes não possui o domínio dos conceitos abordados 
em sala pelo professor. Isso apresenta um falha desta ação do ensino. A pesquisa buscou debruçar-
se sobre os ruídos captados por essa mediação (professor, intérprete e aluno), e entender qual 
Geografia é produzida/ensinada pelos diversos sujeitos protagonistas desse processo. Os que não 
dominam as diversas linguagens presentes no espaço da sala de aula, outros que não dominam os 
conceitos desenvolvidos no período letivo, e dessa forma saber quais são as geografias 
apre(e)ndidas nessa mediação. Em ritmo com esses resultados parciais, lançamos algumas pistas 
para futuras investigações como, a busca de outras linguagens que privilegiem os demais sentidos 
dos alunos, ou, como a Cartografia auxilia nos processos de inclusão no ensino de Geografia. 
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O presente artigo é o resultado de conteúdos discutidos na disciplina Pesquisa e Prática de 
Ensino, cujo tema é a questão da diversidade e diferenças no espaço da escola. A proposta inicial 
do trabalho era abordar algum aspecto da educação para além da dita “formal”, na perspectiva das 
diferenças – étnicas, funcionais, geracionais, de gênero ou sexualidade. O tema do grupo foi a 
Educação de Surdos. Inicialmente a proposta foi desenvolver um estudo comparativo sobre as 
diferentes perspectivas e práticas de integração do surdo no espaço escolar, tendo como estudo de 
caso uma escola especial e outra inclusiva. A proposta era comparar os processos de ensino-
aprendizagem no INES (Instituto Nacional de Educação de Surdos) e o IEPIC (Instituto de 
Educação Professor Ismael Coutinho).  

Para entender como se desenvolvem os processos de ensino-aprendizagem nestas escolas, 
o grupo pensou em eixos a serem analisados: os instrumentos e metodologias pedagógicas 
desenvolvidas em sala de aula que permitam ao aluno surdo participar das aulas como os outros 
alunos ouvintes; a capacitação dos profissionais que lidam cotidianamente com esses alunos 
(professores e intérpretes); e o papel da linguagem como produtor de sentidos e transmissor de 
significados entre surdos e ouvintes. Nesse sentido, desponta uma figura-chave para que o 
processo de ensino-aprendizagem seja pleno: o intérprete. O grupo buscou entender as 
especificidades de ser aluno surdo, quais são suas dificuldades no cotidiano de sala de aula, se 
existe relação com os alunos ouvintes, quais são os mecanismos produzidos para a convivência no 
espaço escolar, e qual a percepção desses alunos sobre a Geografia.  

Inicialmente o grupo se propôs a responder algumas questões referentes à comparação 
entre as duas escolas: quais os tipos de integração que as diferentes pedagogias propõem? Se elas 
estão voltadas para o processo de ensino-aprendizagem e se elas são plenas; se os instrumentos 
didáticos utilizados em sala de aula dão conta de inserir o aluno surdo no processo de ensino-
aprendizagem. Infelizmente ocorreram alguns incidentes no percurso da pesquisa, o INES entrou 
em greve e as atividades em sala de aula foram paralisadas. Os integrantes do grupo continuaram 
tentando fazer contato com coordenadores pedagógicos do instituto, porém nos foi requisitada 
documentação prévia para realizar pesquisa, que não teve tempo hábil para ficar pronta e coincidiu 
com o prazo para a entrega do presente artigo. Nosso estudo deixou de ser comparativo e se tornou 
um ensaio sobre a educação inclusiva de surdos, tendo como estudo de caso o IEPIC. 

O estudo se concretizou através de pesquisas bibliográficas, tendo como referência a 
publicação do INES, Revista Espaço; trabalhos de campo na escola estudada; e entrevistas com 
base na abordagem qualitativa com professores, intérpretes, estudantes e funcionários da escola. 

A perspectiva multicultural influenciou o campo dos estudos biomédicos, iniciando o 
chamado campo de “estudos da deficiência”. Ortega (2009) comenta que “o discurso acadêmico 
sobre a deficiência surge como posicionamento crítico sobre os discursos dos especialistas”. “Nada 
sobre nós sem nós” é um tensionamento do debate indicando que os sujeitos sobre o que discorria a 
deficiência também reivindicavam a fala. Esse processo torna-se uma virada ontológica, no sentido 
do entendimento do mundo, na produção dos discursos sobre um fato. É o início do debate entre as 
formas de pensar a deficiência, o modelo biomédico e o modelo social. 

O modelo biomédico sempre pautou políticas públicas e a definição de deficiência, baseado 
nas lesões ou patologias de um corpo humano não “saudável”. Baseado numa lógica da causalidade, 
os corpos lesionados ou que sofriam de uma determinada patologia eram aqueles que não poderiam 
desempenhar inúmeras funções no cotidiano da sociedade, e, portanto, excluídos dos sistemas de 
produção, tornando-se invisibilisados. Essa invisibilidade se materializa na disposição do espaço 
urbano, impedindo a mobilidade de cegos, cadeirantes; ou mesmo no sistema educacional, onde as 
disciplinas são ensinadas na língua portuguesa, e a segunda língua ensinada nas escolas é o Inglês, 
não a LIBRAS; isso para tomarmos apenas dois exemplos. 



O modelo social é um movimento de países de língua inglesa composto por pessoas 
classificadas como deficientes, que se recusaram a receber os benefícios concedidos pelo Estado e 
coeçaram a reivindicar por travalho e reconhecimento social. Seu legado foi a mudança na definição 
de deficiência na OMS. “Ser deficiente” é problematizado como um conjunto de questões 
biológico-patológicas e sociais, é a soma do corpo lesionado com a forma como a deficiência é 
tratada socialmente. 

Nessa virada a noção de deficiência passa a ter caráter sociológico e político. A experiência 
da desigualdade pela deficiência resulta mais de estruturas sociais pouco sensíveis à diversidade do 
que um corpo com lesões. É no cotidiano que as visões da deficiência se tecem, é quando a ausência 
se torna falta que a deficiência se torna uma desigualdade. O cadeirante se torna deficiente a partir 
do momento em que a acessibilidade hegemônica (dos corpos sãos) o impede de chegar a algum 
lugar. Esse novo modo de pensar desconstrói o antagonismo EFICIÊNCIA X DEFICIÊNCIA, 
propondo que ambos não são campos fixos, mas situações (im)postas. A pessoa só é deficiente em 
determinadas situações impostas no cotidiano: no espaço, nas relações sociais, nas instituições. É 
proposto que seja adotado o modelo biopsicossocial como um terceiro modelo que permita a análise 
da funcionalidade a partir dos corpos lesionados em relação com o espaço social. Esse é o tema do 
artigo de DINIZ, MEDEIROS & SQUINCA (2007), a partir da análise da Classificação 
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde: 

“Deficiência não foi uma categoria redescrita apenas no universo biomédico, mas 
principalmente a partir da contribuição de diferentes saberes, em especial o modelo 
social da deficiência e dos movimentos sociais de deficientes nas últimas três décadas.” 
(DINIZ, MEDEIROS & SQUINCA, 2007). 

 A História da Educação de Surdos no Brasil 

A história da educação para surdos perpassa o debate acerca da normatização do corpo, 
baseado no padrão médico-biológico. Desde a criação das primeiras escolas para surdos prevaleceu 
o ensino oralista, que buscava desenvolver no aluno surdo habilidades de reconhecimento das 
palavras (através de leitura labial) e estímulo ao desenvolvimento da fala. Somente os alunos surdos 
que conseguissem desenvolver essas habilidades é que teriam acesso à educação formal. A escola 
era o espaço de reprodução das normas sociais, entre elas a corporeidade padrão, de indivíduos que 
possuem um único modo de comunicar-se, uma única ontologia. Nos centros de pesquisa e 
referência educacional, como o INES, era proibida a comunicação gestual entre alunos, e a 
formação de professores era voltada para o desenvolvimento das habilidades padrão, através de 
disciplinas como Audiometria, Patologia da Audição, Prótese de Audição, Treinamento da Audição 
e da Fala etc. 

 A integração social do deficiente se daria através do processo de normalização, que sob o 
pressuposto de garantir-lhe uma vida normal, impunha ao surdo um modelo comunicacional que 
não valorizava suas especificidades, mesmo na educação especializada. A perspectiva apresentada 
pelo modelo de educação oralista ora restringe, ora poda as múltiplas capacidades que o indivíduo 
pode desenvolver ao longo de sua vida. A deficiência lhe é imposta a partir do momento que lhe é 
restrita outra forma de comunicação que não a oral. Podemos perceber que a construção histórico-
cultural de uma sociedade que pressupõe uma essência humana, um modelo de perfeição corporal, 
exclui indivíduos, lhes designa estereótipos pejorativos e muita das vezes o impede de comunicar-
se. A lesão auditiva é transformada em empecilho para a socialização, que se transpõe para o espaço 
escolar, impedindo diversos processos de ensino-aprendizagem. 

Ao longo do século XX, movimentos da comunidade surda pautavam o reconhecimento das 
potencialidades comunicativas dos surdos através da Língua de Sinais, designando-se uma 
comunidade cuja comunicação – processos de valorização e significação, logo culturais– se 



diferenciava do padrão, reivindicando a identidade de minoria étnico-linguística. A surdez deixava 
de ser a falta de comunicação e passa a ser pautada como outra forma de comunicação, sendo a 
comunidade surda um grupo social que partilhava de códigos e signos distintos do padrão 
hegemônico. A surdez torna-se uma diferença política e cultural, e sua luta, uma forma de 
autoafirmação, resistência e superação das desigualdades sociais. Foi posto em discussão a surdez 
para além das questões congênitas, abordando sua perspectiva sociocultural, reivindicando o 
reconhecimento de novas formas e funções cognitivas e o desenvolvimento de potencialidades 
psicossociais próprias. 

LUZ (2003) nos coloca que a partir das décadas 1980 e 1990 ocorre no mundo um 
movimento de denúncia da visão estigmatizante sobre a pessoa surda, baseando-se, sobretudo nas 
áreas de linguística, antropologia e neurologia, além de relatos de surdos adultos. Esse movimento 
apontou para outras concepções possíveis sobre esta população. “No caso brasileiro, a percepção 
inicial desta dívida sobral para com os surdos somente ocorreu legalmente no começo do século 
XXI, através do reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como idioma usado 
pelos surdos brasileiros” (LUZ & ANGELUCCI, 2012). O presente trabalho não almeja adentrar 
numa análise detalhada sobre a legislação que rege/regeu a educação de surdos no Brasil, no 
entanto, a que pontuar um avanço paradigmático quando analisadas as seguintes leis: 

 Lei 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com a mobilidade reduzida. 

 Decreto 5.626/2005, que regulamenta a Lei acima referida e a Lei 10.436/2002, que 
reafirma o direito à educação bilíngue para os alunos surdos, em espaço inclusivo marcado 
pela presença do intérprete educacional como serviços de apoio especializado, conteúdo que 
é reafirmado pela:  

 Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008). 

O aspecto que marca a presente discussão a partir destas leis é que suas datas não antecedem 
o ano 2000. É clara a influência do multiculturalismo e do pensamento pós-moderno na 
compreensão destas leis. Como já dito, esses dois paradigmas compreendem a emancipação das 
diferentes matizes que compões a cultura brasileira/mundial. Além dos avanços no reconhecimento 
e maior atendimento na educação de surdos e/ou deficientes – embora este termo seja discutível, 
como veremos – podemos citar a Lei 10.639/2003 e sua atualização, Lei 11.645/2008 que dispõem 
sobre a obrigatoriedade do ensino das culturas e histórias afro-brasileiras e indígenas nos 
estabelecimentos de ensino. Percebe-se que o reconhecimento da necessária aprendizagem acerca 
dos povos indígenas que compõe/compuseram a cultura brasileira é muito recente, clareando então 
o entendimento de por que o conhecimento da comunidade escolar e mesmo universitária sobre o 
tema é tão incipiente.  

Talvez demore anos até que haja uma razoável compatibilidade entre as Leis e o 
comprometimento das instituições, para que o ensino destas Outras Pedagogias seja consolidado 
onde se constrói o conhecimento acadêmico, a fim que este seja corresponsável pelo 
desenvolvimento social sadio destes grupos antes completamente negligenciados pela legislação 
brasileira. 

A partir destas leis – e, podemos dizer, do ano 2000, novos desafios são postos para os 
gestores e educadores de surdos. A diferença, porém, é que, a partir de então, o apelo e a 
negociação de pontos desencadeados deste tema, apoiam-se na lei e em toda institucionalização que 
delas se criou. 

 

1. Diferentes perspectivas de educação 



Dentre estes desafios, apontamos um: Qual tipo de escolarização é mais adequado para 
alunos surdos no Brasil? Escolas especiais ou inclusivas? Dentre as inclusivas: alunos surdos 
incluídos em salas regulares? Salas especiais em escolas regulares? – Estas são algumas perguntas 
fundamentais para se construir paradigmas coesos na educação de surdos.  

O presente artigo ateve-se a compreender mais profundamente a educação inclusiva, posto 
nossa capacidade de trabalhar no campo. Não há preocupação de responder questões, mas de revelá-
las ao público leitor a fim de que esta discussão seja explanada e apropriada pela sociedade 
brasileira, com o intuito de aprofundar o debate e garantir que a comunidade surda tenha seu espaço 
na agenda pública. A seguir, elencaremos algumas questões centrais que nos acompanharam 
durante a pesquisa: 

 

 Educação para sociabilidade ou escolarização?  

Qual é a fundamental intenção de uma escola inclusiva em aceitar alunos surdos em suas 
dependências? Escolarizar, ou seja, compreender que a função da escola é apresentá-los a conteúdos 
científicos, ou buscar a socialização destes alunos, para que experimentem em suas dependências, 
os desafios e barreiras que enfrentarão na sociedade extraescolar. Note-se que para muitos surdos, a 
escola é o primeiro espaço de socialização. RODRIGUES (2006) afirma que “em um espaço de sala 
de aula inclusiva, os alunos devem ser expostos a diversos tipos de interação em grupo para a 
aprendizagem.” Isso abre caminho para compreendermos que, de forma integrada, estes dois 
olhares podem estar unidos. Com intenção de escolarizar, a escola – sobretudo seu corpo 
pedagógico – pode criar formas de ensino-aprendizagem que tenham seu interesse central em passar 
conteúdos, mas que tenham como método atividades nas quais haja necessariamente interação entre 
os alunos (trabalhos de grupo, trabalhos de campo, passeios de dormir etc.). 

 Escolarização pra quem? 

Esta pergunta é fundamental dentro do paradigma multiculturalista. É válido incluir o aluno 
surdo numa escola na qual os conteúdos necessários ao ensino-aprendizagem nada tenham a 
contribuir com o processo identitário deste aluno no seu grupo étnico-linguístico? A quem afirme 
que a utilização de outros recursos para a sensibilização de alunos surdos é suficiente para 
responder esta questão. As salas de recursos seriam os lugares de produção de material para estes 
alunos, onde se respeitaria suas limitações/potências para produzir algo que possa intermediar o 
aluno e o conhecimento necessário de forma significativa para este. Contudo, aprender um conteúdo 
escolar de forma significativa é suficiente para elaborar um processo identitário consciente de sua 
diferença orgânico-linguística?  Professora de LIBRAS para surdos na época, Sylvia Lia, que 
também é surda, buscava formas para o aprendizado significativo dos alunos quando percebe que 
tinha dificuldade para tal “Porém, quando comecei a ministrar as aulas, percebi que não era só com 
relação à Língua de Sinais que havia um trabalho a ser realizado, era necessário também o 
fortalecimento da identidade e da cultura surda.”. 

A pergunta feita neste tópico é fundamental para a discussão do que é inclusão. Incluir é 
colocar os alunos surdos dentro de uma escola regular ou deve-se também incluir temas identitários 
da comunidade surda nas salas de aula (e não apenas naquelas em que há alunos surdos)? 
Estenderemos esta pergunta a questão étnico-racial, pois entendemos que a sociedade está mais 
acostumada (embora ainda de forma rasa) a esta discussão: Só deve-se abordar o tema História e 
Culturas afro-brasileiras naquelas salas onde há alunos negros?  

Fica claro que é um problema identitário não apenas do grupo em questão, mas de toda 
sociedade brasileira, que tem uma população de 1,2 milhões de surdos (IBGE, 2010). Apropriar-se 



da história e culturas dos seus diferentes grupos étnicos é processo fundamental para o 
aprofundamento da democracia e do bem-estar da sociedade brasileira. 

 Intérpretes educacionais. Por sala ou por disciplina? 

Esta questão varia de acordo com as possibilidades econômico-administrativas de cada 
estabelecimento. Porém, há um ponto epistêmico nela que deve ser enunciado. 

Em sua essência, os intérpretes têm a função de mediar o conteúdo dado em sala e a 
apropriação deste pelos alunos surdos. Posto isto, a primeira ideia é de que o intérprete deve 
dominar a linguagem/conteúdo de cada matéria, e assim facilitar a tradução da língua portuguesa 
para LIBRAS. Contudo deve-se ter em conta que a mediação não se dá em mão-única, ou seja, a 
tradução não se dá apenas de português para LIBRAS. A mediação entre o aluno e o conhecimento 
também se apresenta na forma de perguntas e questionamentos do conteúdo, assim, o intérprete 
adquire também a função de interlocutor deste aluno surdo, traduzindo suas intervenções da 
LIBRAS para o português. Esta via de mão-dupla é mal consolidada quando o intérprete 
acompanha o professor da disciplina, e não a turma. ALBRES & SANTIAGO (2012) afimam que: 

“A aprendizagem do aluno surdo depende também da qualidade na mediação feita 
pelo intérprete educacional, das suas escolhas. Neste contexto, particularmente é mais 
fluida a interpretação da fala do surdo, visto que o contato diário com ele, o conhecimento 
de suas especificidades linguísticas e o acompanhamento dos temas desenvolvidos em sala 
de aula fazem com que o intérprete desenvolva maior habilidade para fazer a interpretação 
de Libras para o português.” (p.53) 

Os autores partem de uma situação na qual o intérprete acompanha a turma e não o professor 
da disciplina. Apesar de não ser comparativo, este depoimento nos faz pensar que: existindo a 
necessidade de maior contato com o surdo, para que entenda as especificidades de fala e 
aprendizado deste, o intérprete tem uma função pedagógica importantíssima neste 
acompanhamento. O professor, ouvinte, por se expressar na mesma língua na qual o intérprete é 
natural não cria condições para que haja necessariamente uma relação mais próxima entre os dois 
profissionais no que tange a compreensão da linguagem, se comparada à necessidade do aluno 
surdo. 

Contudo, qual é a efetiva função do intérprete se ele não domina os conteúdos das 
disciplinas? Como ele traduz conceitos abstratos? Como ele traduz/interpreta conceitos 
apresentados como novidade nas disciplinas? Isso são questões que pairam nas cabeças daqueles 
que pensam a educação para surdos. Questões sem afirmativas certas ou erradas, mas que são 
estruturantes na práxis do intérprete. 

 

2. Estudo de caso 

Os trabalhos de campo do IEPIC foram pensados para responder às principais questões 
levantadas pelo projeto de pesquisa. As questões foram organizadas em dois principais eixos: os 
processos de ensino-aprendizagem na escola, se eles conseguem atingir seus objetivos e de que 
forma se dá a linguagem na relação professor-intérprete-aluno. As pesquisas foram realizadas nos 
dias 30 de maio, 5 e 6 de junho, de modo que passamos três dias inteiros imersos na escola.  

O objeto de estudo foi pensando de maneira a contemplar o IEPIC por se tratar de uma das 
primeiras escolas a receber alunos surdos depois da criação da Lei 10.098/2000, já mencionada no 
corpo do trabalho. Desse modo, a acessibilidade dos alunos portadores de deficiência ou com 
mobilidade reduzida passou a ser garantida pelo Estado. A primeira aluna surda a se matricular na 



escola teve acesso já no início do ano letivo de 2001, apenas um ano após a criação da Lei. No 
início, a escola não dispunha de intérpretes nem de uma política específica para tratar dos alunos 
que se inseriam na escola. A contratação do primeiro intérprete veio a partir da demanda da 
coordenação da escola e dos professores que, conjuntamente com os pais dos alunos surdos 
matriculados na escola, passaram a contratar esses profissionais por conta própria. Com o passar 
dos anos, as contratações passaram a ser realizadas por uma empresa terceirizada, a APIL-RJ, que 
hoje, é responsável pela contratação dos intérpretes da escola.   

Outros fatores que favoreceram nossa análise foi a proximidade da escola com a 
Universidade, o que facilitou na organização da dinâmica do grupo, e também a predisposição da 
professora de Geografia da escola Ellis, que além de responder as demandas da pesquisa, permitiu 
que nos inseríssemos no espaço escolar, bem como assistir a uma de suas aulas regulares, o que 
possibilitou um campo empírico extremamente rico para a realização da pesquisa. 

 Relato de Campo dia 30 de maio 

Ao chegarmos à escola, percebemos a existência de trabalhos contendo a LIBRAS nos murais e 
corredores das dependências escolares. Também notamos a existência de sinais luminosos que 
tinham como função avisar aos alunos surdos os horários de entrada, saída e recreio. A primeira 
visita foi marcada por duas entrevistas – uma com a professora Ellis, responsável pelas aulas de 
Geografia e a outra com a intérprete Roberta, que teoricamente trabalharia apenas para uma turma 
da escola. A primeira abordagem foi realizada na sala de professores com a intérprete Roberta, que 
nos contou que iniciou seu trabalho de tradução no ano de 2000, traduzindo cultos de sua igreja para 
LIBRAS, e que havia aprendido a língua com um frequentador surdo. Desde então ela aprimorou 
seu conhecimento na língua, fazendo cursos de tradução e interpretação, colocando currículo em 
empresas, e em 2012 foi contratada pela APIL-RJ para trabalhar no IEPIC. Destaque: todos os 
intérpretes do colégio são terceirizados, contratados por essa empresa de tradução da Língua de 
Sinais, podendo ser locados no colégio ou em outros lugares que necessitem de tradução – 
empresas, palestras, eventos etc. 

 Roberta frisou que sua profissão é de intérprete, não desempenhando função pedagógica, 
não possui obrigação de reportar aos pais ou à escola o desempenho do aluno surdo, se ele tem 
dificuldades ou se tem se dedicado às matérias. Essa perspectiva da função é bastante debatida nos 
textos da revista “Espaço”, onde se discute o papel do intérprete no espaço escolar, que 
abordaremos mais a frente.  

Ainda na sala dos professores, encontramos alunos da UFF que fazem estágio ou 
desenvolvem as pesquisas do PIBID na escola. Aproveitamos o encontro para obter mais 
informações sobre as relações de inclusão na escola. O estagiário nos contou um pouco sobre a sua 
vivência com as turmas, ele acompanha apenas uma turma inclusiva com a professora Ellis, e avalia 
a turma como pouco participativa e um tanto dispersa, o que dificulta o próprio estímulo do aluno 
surdo. Ele avaliou que o contato dos estagiários com os alunos surdos não existe, o próprio contato 
da professora com os alunos é deficiente, embora haja um esforço da mesma para se manter no 
campo visual dos alunos, gesticular, falar devagar e sempre perguntar se eles estão entendendo. 
Ainda assim a comunicação é precária, infelizmente, o único feedback que o professor tem do aluno 
é no momento das provas, que são iguais para todos os alunos. O estagiário avalia que o 
desempenho da turma inclusiva que ele frequenta é baixo como um todo, portanto não se pode 
avaliar se a dificuldade dos alunos surdos se dá somente devido à má comunicação ou também pela 
apatia da sala de aula. Sobre os instrumentos pedagógicos, ele nos contou que os alunos participam 
de todas as atividades da escola: aulas de Educação Física e passeios. A professora tem o costume 
de adotar o recurso audiovisual para a turma, tomando o cuidado para escolher filmes com legenda, 
mas ainda assim, muita das vezes a legenda e as imagens são rápidas demais para os alunos – de um 
modo geral – acompanharem. 



Nosso último momento na escola se destinou em assistir a aula da professora Ellis na sua 
turma inclusiva (802). Como havia nos dito antes, essa turma está temporariamente sem intérprete, 
pois a última saiu em licença-maternidade e a empresa não enviou outro para repor. A professora se 
mostrou preocupada, pois as avaliações bimestrais estão próximas e a aluna surda está perdendo 
matérias importantes correndo o risco de ficar sem auxílio para fazer a prova (o intérprete traduz as 
questões da prova para LIBRAS, para que não haja dúvidas entre os alunos). Inicialmente a turma 
possuía três alunos surdos, duas meninas e um menino. Uma das meninas adotou o implante coclear 
e hoje consegue assistir às aulas sem a ajuda de intérprete, o menino não tem comparecido desde 
que a intérprete entrou de licença – é um caso comum, como relatou a professora, muitos alunos 
abandonam a escola temporariamente até a turma voltar a ter intérprete – e a outra menina 
(Andressa) seria a única da turma que necessita de interpretação das aulas.  A turma 802 é uma 
turma pequena, e no dia 30 tinham 15 alunos presentes. A professora começou sua aula propondo a 
correção de exercícios do livro didático, mas como os alunos não haviam feito a tarefa em casa, 
parte da aula se destinou aos alunos responderem às questões do livro. Percebemos a sensibilidade 
da professora para com a aluna surda, inclusive na hora da chamada, quando ao invés de perguntar, 
afirma a presença da aluna na turma (“Andressa tá aí”). A disposição dos alunos na sala nos 
mostrou um aparente distanciamento da aluna com os demais, mas não representa um isolamento, 
pois em diversos momentos os alunos interagiam com ela. Percebemos que é costume dos alunos 
ouvintes sentarem no fundo da sala, mas a aluna surda precisa manter o máximo de contato visual 
com a professora, sentando-se na primeira fileira junto à parede. No tempo destinado aos exercícios 
os alunos conversavam animadamente entre si e com a professora sobre a Festa Junina da escola, 
como as turmas estão enfeitando suas salas, sobre as disputas pelo lugar de “sala mais bonita”, 
premiação que será dada durante a festa, e de como a turma 802 não está interessada em participar 
dessa disputa. Durante todas as conversas Andressa se manteve calada e com a cabeça voltada para 
seu caderno; a outra aluna surda também não falou durante a aula, mas ria das piadas dos outros 
alunos. Em diversos momentos Andressa tentou chamar a atenção da professora, ora para sair da 
sala, ora para saber se sua resposta estava correta. A professora estava repreendendo os alunos que 
não trouxeram os livros, e não pode ouvir a aluna chamar-lhe a atenção; por fim Andressa passou a 
adotar a tática de ir de encontro à professora todas as vezes que precisava dirigir-se a ela. 
Percebemos uma situação de invisibilidade dessa aluna, que por apenas emitir sons baixos não 
conseguia ser notada em momentos que necessitava de atenção. A situação se tornou recorrente 
também pelo fato de não haver um profissional que não estivesse junto dela, uma vez que a 
professora regente também precisa atender às demandas dos demais alunos. 

 Relato de Campo dia 05 de junho 

O segundo dia foi marcado pelas entrevistas realizadas com a professora-intérprete Ruth 
Mariano, que é responsável pela sala de recursos da escola e Juliete Viana, uma ex-aluna intérprete, 
que nos relatou que seu interesse pela LIBRAS começou a partir do convívio com alunos surdos no 
período escolar. Tivemos a oportunidade de assistir uma aula de sensibilização ministrada na turma 
1001 – do primeiro ano do Ensino Médio. Temas como as principais doenças responsáveis pelo 
desenvolvimento da surdez e a dificuldade dos surdos em aprender a língua Portuguesa 
conseguiram despertar o interesse e participação dos alunos, atingindo o objetivo da proposta de 
aula. O que nos chamou muito a atenção foi a presença de uma aluna diagnosticada com surdez 
moderada – perda de cerca da metade da audição. Todas as vezes que a professora tentava perguntar 
algo sobre o desenvolvimento e o grau de sua surdez, a aluna negava constantemente qualquer tipo 
de anomalia e complementava com a frase “é um grau muito pequeno, praticamente não faz 
diferença nenhuma em minha vida.”. O que não ocorre na prática, visto que percebemos a intensa 
dificuldade em escutar ruídos ou conversas que não fossem diretamente direcionadas a ela. Também 
notamos a dificuldade que a aluna possuía em sua fala, o que demonstra claramente que não se 
tratava de “um grau muito pequeno”. Ao conversarmos com a professora Ruth, nos foi revelado que 
a aula fora diretamente direcionada a essa aluna, pois ela não tinha interesse em frequentar a sala de 



recursos, bem como aprender a LIBRAS, era uma tentativa de sensibilização da turma e da própria 
aluna para a existência de seu problema auditivo.  

Ao terminar a aula a professora nos direcionou a sala de recursos, onde permanecemos por 
toda à tarde. Percebemos que sua funcionalidade se apresenta a partir da criação de objetos 
pedagógicos utilizados por professores e alunos para auxiliar nos processos de ensino-
aprendizagem, na ajuda mútua entre os alunos, onde todos os surdos se reúnem para tirar dúvidas 
com a professora-intérprete, mas também entre eles. Para além do objetivo pedagógico, apesar do 
foco de trabalho não abranger essa questão, cabe salientar que percebemos que a sala de recursos 
consiste de um importante local de socialização entre esses alunos, e no período posterior as aulas 
regulares, alunos surdos de outras instituições se direcionam ao IEPIC para conversar com os 
alunos da escola.  

Ao conversarmos com Ruth e Juliete, fomos informados da existência de um projeto do qual 
o IEPIC faz parte. Trata-se Spreadthesingn.com, uma espécie de dicionário online de sinais 
composto por 25 países, responsável pela tradução de palavras e frases para as diferentes línguas de 
sinais existentes. As traduções ocorrem por meio da criação de vídeos elaborados pelos próprios 
alunos da escola, de forma colaborativa. Ao assistirmos os vídeos, percebemos a significativa 
participação da aluna Andressa, a mesma menina que permaneceu restrita pela ausência da 
intérprete durante a aula da professora Ellis. 

 Relato de Campo dia 06 de junho 

No terceiro e último dia de campo fomos convidados para participar da realização da aula de 
LIBRAS com intuito de nos aproximarmos da língua, das pessoas que as frequentam e suas 
trajetórias, de modo a compreendermos os processos e a evolução desses alunos na escola. A aula é 
extremamente informal, porém bastante pertinente. Os próprios alunos surdos são responsáveis por 
conduzirem a aula, o que torna o processo um pouco complicado no início, mas com o passar do 
tempo, percebemos a evolução dos resultados obtidos. Os alunos foram muito atenciosos e 
pacientes, visto que era nosso primeiro contato direto com a língua. Percebemos ao longo do 
processo, a extrema necessidade de comunicação, e para além das aulas, a possibilidade de nos 
conhecermos melhor. Nosso “professor” Pedro, realizava leitura labial e desenvolveu a habilidade 
da fala no período que frequentou o INES, o que tornou nossa comunicação mais fácil. 

Como se tratava da última semana de aula, tentamos não atrapalhar muito a dinâmica de 
trabalho da sala de recursos, visto que boa parte dos alunos se encontrava estudando conjuntamente, 
de modo a contemplar os conteúdos das disciplinas regulares. No entanto conseguimos conversar 
com alguns alunos, mediados por Pedro, sobre as principais dificuldades que eles encontravam nas 
disciplinas regulares, dentre elas a geografia. Para alguns alunos, a geografia não se trata da 
disciplina de maior dificuldade, por apresentar intenso apelo visual, a partir dos mapas e imagens. A 
problemática envolve a não existência de determinados sinais e seus derivados, como por exemplo, 
“indústria” e “industrialização”, sendo composta pelo mesmo sinal. Também sentem dificuldade 
quando se trata de nomes de determinadas cidades, capitais e países por não possuírem sinais em 
LIBRAS. No geral, as respostas se assemelhavam, as principais dificuldades eram referentes às 
disciplinas de física, português, ciências e inglês.     

3. Percepções da pesquisa 

 Durante os trabalhos de campo realizados para a pesquisa, pudemos perceber que a educação 
dita inclusiva não reformulou as metodologias de ensino para inserir o aluno surdo na sala de aula. 
As aulas são ministradas em português, os instrumentos pedagógicos ficam a cargo do professor, 
que deve dar conta do ensino de dezenas de alunos com uma especificidade e padrão comunicativo 
e outros alunos com outras especificidades e de outro padrão comunicativo. O surdo volta a se 



tornar deficiente quando entra na sala de aula e não dispõe das funções cognitivas abordadas em 
sala de aula. A intérprete, por sua vez, por não possuir formação pedagógica, não se sente no dever 
de exercer a função do professor, buscar saber se a aprendizagem está sendo plena, se os conceitos 
traduzidos fazem sentido para aqueles que estão os apreendendo, reportar o desempenho do aluno 
para coordenação ou pais etc.  

É nas salas de aula que a deficiência vem à tona, enquanto uma construção social de 
exclusão comunicativa entre surdos e ouvintes. Por mais que haja interação ente todos os alunos 
através da Língua de Sinais, muito do conteúdo curricular e das próprias conversas de sala de aula 
não conseguem ser traduzidas aos alunos surdos, tornando-os à parte da dinâmica escolar. A 
invisibilização do aluno surdo se dá em pequenas situações, como o simples ato de comunicar à 
professora que vai ao banheiro. A professora, por sua vez, deve dar conta de dezenas de alunos 
ouvintes e alguns alunos surdos, e não mantém contato visual com os alunos surdos todo o tempo 
da aula. Esses encontram dificuldades em chamar-lhe a atenção no meio do turbilhão de 
informações próprias de uma sala de aula, gesticulando, emitindo sons, e por fim se dirigindo 
fisicamente  à professora para que possa ser atendidos.  

Nessas escolas existe o espaço da sala de recursos, onde se desenvolvem atividades de 
desenvolvimento das potencialidades dos alunos. É onde aprendem e desenvolvem o domínio de 
LIBRAS, onde sanam dúvidas a respeito das aulas, é o espaço das trocas com uma professora 
fluente em LIBRAS e outros alunos surdos que trocam experiências. A sala de recursos da escola 
inclusiva que visitamos tem uma política de ensino de LIBRAS para a comunidade, e recebe surdos 
de todo o Leste Metropolitano, que buscam aprimorar seus conhecimentos em LIBRAS e 
Português, assim como socializar com outros surdos. A sala de recursos é um verdadeiro espaço de 
inclusão, que auxilia o processo de ensino-aprendizagem (esse sim, deficiente) das salas de aula.  

A escola é um espaço sociocultural, é o lugar de encontro de indivíduos com diferentes 
histórias de vida que interagem entre si, um verdadeiro “laboratório do mundo lá fora”. A escola 
desenvolve projetos de integração, incentivando os alunos surdos a ensinarem LIBRAS para os 
ouvintes, disponibilizando curso de Português para alunos surdos, os murais da escola são cheios de 
trabalhos sobre LIBRAS, produzido por alunos ouvintes em parceria com alunos surdos. Pelo relato 
dos professores e intérpretes, essa relação de integração social é plena através de políticas de 
sensibilização à diversidade. No processo de socialização os alunos surdos são respeitados em sua 
diferença, e isso não é um meio de exclusão ou desigualdade. O nó da inclusão aparece no processo 
de ensino-aprendizagem. É na sala de aula que o aluno se torna deficiente, por estar inserido num 
contexto que não valoriza sua potencialidade comunicativa (a gestual). Nem intérpretes nem 
professores são inseridos num processo de capacitação para lidar com o diferente, não lhes é 
estimulado o planejamento conjunto das aulas, a produção de recursos didáticos direcionados ao 
visual, a produção de conceitos em LIBRAS para a melhor compreensão dos alunos surdos. Nesse 
momento o espaço da escola se torna exclusor, negando a possibilidade de interação pela barreira da 
língua. 

Os princípios da educação inclusiva pressupõem a integração a partir desses processos de 
socialização de alunos surdos e ouvintes, porém o que se percebe é a falta de estrutura pedagógica 
para garantir que os processos de ensino-aprendizagem sejam plenos. O movimento de inclusão 
escolar não foi acompanhado por esforços de capacitação de profissionais que lidassem com a 
diversidade linguística, deixando o papel de transmitir os conteúdos curriculares à figura do 
intérprete, que possui capacitação linguística, mas não capacitação pedagógica. 

 
 O papel do intérprete 



 Durante as entrevistas e observações em campo percebemos que existe uma figura central 
para que a inclusão seja efetiva no processo de ensino-aprendizagem: o intérprete. Entendemos que 
o elemento que impede a comunicação entre professores e alunos não-oralizados é a língua na qual 
as disciplinas serão ministradas, podendo excluir o aluno surdo, tornando-o deficiente. Nessa 
conjuntura surge o intérprete como mediador de duas culturas, a oral e a visual, exercendo uma 
função de poder enquanto o indivíduo que permite ou não a inclusão do aluno surdo no processo de 
ensino-aprendizagem. O professor, que não domina LIBRAS, não possui meios de perceber se o 
aluno surdo compreendeu os conceitos traduzidos, se há alguma dificuldade na aprendizagem; 
enquanto o próprio aluno, por não dominar a oralidade não pode expressar suas dúvidas, 
comentários ou dificuldades nessa aprendizagem. O intérprete, por sua vez, pode não possuir 
arcabouço linguístico para transmitir aquilo que está sendo dito pelo professor, dificultando mais 
ainda essa aprendizagem.  

“Martins (2009) e Gurgel (2010) verificaram que a formação dos intérpretes que 
atuam na educação é bastante diversificada, por conta da falta de regulamentação da 
profissão e poucas possibilidades de formação específica para tradução e pela diversidade 
de saberes, por vezes não prestam o serviço de atendimento educacional especializado de 
forma adequado (sic). Atualmente, a profissão já é regulamentada, mas isso não garante a 
qualidade, pois a formação ainda é incipiente no Brasil” (p. 51) 

  A formação do intérprete – tanto em LIBRAS quanto na disciplina ministrada pelo 
professor – irá influir diretamente no processo de aprendizagem do aluno surdo, pois – como citado 
acima – “depende também da qualidade na mediação feita pelo intérprete educacional, das suas 
escolhas”. 

 “(...) a compreensão que o surdo tem o do tema abordado em conferência também é 
complexa, pois é determinada por vários fatores, como: o conhecimento que surdos e 
intérprete tem sobre o tema e sobre as características linguísticas da LIBRAS e o quanto o 
intérprete domina as estratégias de interpretação.” (p.53) 

 Há especialistas que defendem uma especificação na função do intérprete, que exista o 
“intérprete educacional” (ou professor-intérprete), aquele que atua como profissional na área da 
educação, que participe ativamente do planejamento das aulas junto ao professor regente, 
construindo conceitos próprios de cada disciplina, ou seja, desenvolvendo recursos pedagógicos e 
semióticos.  

 Isso nos revela outra questão: o papel o intérprete no mundo do trabalho; como é pensada a 
profissão do intérprete, quais são as legislações que os regulamenta etc. Entendemos que essas 
questões transcendem a proposta do artigo, mas deixamos aqui nossas inquietações. O grupo 
percebeu através das leituras que a profissão ainda não possui um estatuto político, o intérprete de 
LIBRAS não é formado por cursos de graduação que debatem profundamente a ética profissional, 
deixando aí uma lacuna no entendimento de qual seria seu papel. Enquanto tradutor e intérprete, o 
profissional deve manter o rigor na tradução, não expondo suas percepções ou considerações 
pessoais àquilo que está sendo dito. É um posicionamento de imparcialidade perante o que é 
traduzido, o que é de extrema importância numa palestra, numa conferência, ou na tradução de 
filmes, por exemplo. Quando essa função se insere no contexto escolar se torna mais complexo, 
pois o processo de ensino-aprendizagem passa também pela transmissão de conteúdos científicos 
específicos de cada disciplina, o que pode apresentar diferentes dificuldades de apreensão do 
conhecimento entre os alunos surdos. Se o intérprete se põe numa posição de imparcialidade, ele 
não assume como responsabilidade se aquilo que é traduzido é de fato compreendido pelo aluno, 
que na escola está em processo de formação enquanto indivíduo/cidadão. 

 



4. Considerações Finais  
 
Do turbilhão de informações coletadas nos trabalhos de campo, percebemos ser 

extremamente pretensiosa a ideia de responder a todas as questões propostas inicialmente. 
Acreditamos que o esforço da pesquisa não se encerra neste artigo, as inquietações acompanham 
cada integrante como futuros professores (em breve formados) e pesquisadores, e a partir de agora, 
mais sensíveis para o tema da inclusão na escola, em especial para a educação de surdos. 

Gostaríamos primeiramente de apontar esclarecimentos teóricos que a pesquisa nos 
propiciou. A politização dos conceitos de “diferença” e “diversidade” discutidos por BATISTA & 
CANEN no artigo “Multiculturalismo no campo da surdez” trazem novos referenciais teóricos para 
pensar a educação para a chamada “diversidade”. As autoras afirmam que o conceito de diversidade 
não insere o real debate sobre educação inclusiva, a diversidade torna natural a perspectiva da 
pluralidade de identidades, apontando-a como condição humana, essencializando-a. É preciso 
politizar a diversidade resgatando a noção de diferença: entender as diferenças enquanto 
construções sociais – históricas e culturais – que são produzidas através de políticas de significação 
que hierarquizam grupos sociais numa sociedade historicamente excludente. As autoras comentam 
que no processo de ensino-aprendizagem assim como no processo de socialização dos alunos surdos 
nas escolas inclusivas, que deve ser resgatada a perspectiva política e ontológico-visual das 
identidades surdas, entendendo-as não como deficiência, mas uma especificidade cultural de um 
grupo que foi marginalizado ao longo dos tempos. É preciso que a educação inclusiva se torne um 
instrumento de luta pela superação das desigualdades sociais, não um reforço das mesmas, adotando 
para si uma perspectiva multicultural crítica, de questionamento da cultura hegemônica e busca pela 
emancipação dos sujeitos. 

 
“O multiculturalismo no contexto educacional, mais que trabalhar a questão da 

diversidade cultural, enquanto culturas a serem caracterizadas e estudadas como conteúdos 
escolares, enfatiza o questionamento acerca dos contextos histórico-sociais em que essas 
significações foram construídas. Questiona a construção da diferença e, por conseguinte, 
dos estereótipos e preconceitos contra aqueles tidos como diferentes, no contexto de 
sociedades que são, por excelência, desiguais e excludentes.” (BATISTA&CANEN, 2012). 

 
Nesse sentido, voltamos à problemática trazida por Moreira1 discutida em sala de aula: o 

que fazer com esse estranho que adentra a sala de aula? Quais pedagogias alternativas à regular-
normatizante devem ser acionadas para que o processo de integração seja pleno e construtivo? 
Não basta incorporar o sujeito no cotidiano da escola, é necessária a busca pelo modo de 
interpretação desses sujeitos, como esse sujeito vê e é entendido pelo mundo. Não basta constatar 
a pluralidade, é preciso analisar os discursos que a constroem e tensioná-la junto com esses 
sujeitos que a vivenciam e por ela são oprimidos e silenciados. Dessa forma, o professor é 
colocado numa posição de constante inquietação, nunca de conforto epistemológico. Os sujeitos e 
suas outras pedagogias impõem ao professor que este seja um eterno pesquisador em ação, 
questionando (e sendo questionado) e desafiando os modelos hegemônicos de cultura. 

 “(...) o que vejo é que os ouvintes têm medo ou não têm informação suficiente, por 
isso não compreendem a vida do surdo, assim como não percebem que o trabalho essencial 
está em propiciar que esses jovens tenham uma formação identitária, uma identificação 
cultural. Ainda mais na adolescência, com a questão da sexualidade e dos grupos, é 
fundamental ter-se muito bem estabelecidas a identidade e a cultura para que eles possam 
conviver. Assim como a construção de uma casa, sabemos que esse é um processo 

                                                           

1 MOREIRA, A. F. B. O estranho em nossas escolas: desafios para o que se ensina e o que se aprende. In: GARCIA & 
ZACCUR & GIAMBIAGI (orgs). Cotidianos: diálogos sobre diálogos. Rio de Janeiro, DP & A, 2005. 



demorado, que levamos anos para que isso aconteça, mas é essencial” (NEVES, 2012, p 
43) 

Este artigo, pautado em reflexões teóricas e em um estudo de caso, não pretende apontar 
fórmulas ou afirmar certeza sobre as perspectivas aqui apresentas acerca da educação de surdos. No 
entanto, a intenção é apresentar subsídios para que a sociedade se aproprie e reflita acerca desta 
minoria étnico-linguística que, assim, como todos, desenvolve-se numa sociedade normativa e 
regrada, na qual diferenças identitárias raramente são consideradas no espaço escolar/acadêmico. A 
fala de Sylvia Lia G. Neves acima, nos apresenta ainda o fator sexualidade, para elaborar ainda 
mais a complexidade de abordagem que o tema exige de nós, professores e não-professores, que 
convivemos com este grupo dentro e fora do espaço escolar. Não haverá emancipação das 
especificidades deste grupo objetivando uma sociedade mais justa e acessível se não houver 
sensibilização de todos os envolvidos nas suas questões, seja nas famílias, nos colegas de 
classe/trabalho e nos gestores públicos. 

A partir das leituras e experiências de campo, visto que mantivemo-nos atentos apenas à 
educação inclusiva (e não à especial), acreditamos que há a necessidade de unir a necessidade de 
escolarização com a socialização, assim como se propõem a todos os alunos ouvintes da escola. 
Neste sentido, finalizamos este trabalho corroborando a reflexão de RODRIGUES (2006) quando 
afirma que um programa pedagógico inclusivo de qualidade é aquele: 

“em que o aluno tem desde a fase escolar um contato maior com as situações 
heterogêneas, contraditórias e mesmo conflituais, em que é necessário desenvolver aptidões 
de negociação, estabelecer plataformas adequadas e usar aptidões sociais. São esses 
ambientes escolares inclusivos que mais se assemelham aos ambientes sociais cada vez 
mais controversos e conflituais que o aluno vai encontrar na sua vida pessoa e profissional. 
(p.316)”. 
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