
 

A EDUCAÇÃO ESCOLAR PARA COM ALUNOS COM SURDEZ NA 

SALA DE AULA DO ENSINO REGULAR: UM OLHAR SOBRE A 

PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES 
Aldeci Fernandes da Cunha1  

EIXO TEMÁTICO: Educação e inclusão social 
 
RESUMO 

 
Este trabalho apresenta um estudo reflexivo de uma investigação realizada no Instituto Padre 
Ibiapina-Assu/RN-Brasil, e tem por objetivo investigar a prática pedagógica da escola regular 
para com os alunos com surdez.  Para o alcance dos nossos objetivos optamos pela realização 
de uma pesquisa qualitativa, utilizando como base para a coleta e análise dos dados à 
aplicação de um questionário, junto a dois professores do Ensino Médio modalidade normal, 
com a finalidade de investigarmos como ocorre a prática pedagógica dos professores, tendo 
em vista a existência de alunos com surdez matriculados nesse nível de ensino. Nesse sentido, 
buscamos perspectivas teóricas que apontam a prática pedagógica como instrumento de 
inclusão dos alunos com deficiências, em especial os alunos com surdez dentro da escola 
regular. Como resultados, percebemos que os nossos professores não realizam uma prática 
pedagógica capaz de contribuir para a inclusão dos alunos com surdez no contexto escolar. 
 
Palavras chave: Prática Pedagógica. Inclusão. Surdez. 

 
ABSTRACT 

 
This work presents a reflective study of an investigation at the Instituto Padre Ibiapina-Assu-
RN-Brazil, and aims to investigate the pedagogical practice of regular school with students 
with deafness.  To the achievement of our goals we opted for conducting a qualitative 
research, using as a basis for the collection and analysis of data to the application of a 
questionnaire, next to two high school teachers normal mode, with the purpose of 
investigating how teachers ' pedagogical practice occurs, bearing in mind the existence of 
students with deafness enrolled at this level of education. In this sense, we seek theoretical 
perspectives that point the pedagogical practice as an instrument for inclusion of students with 
disabilities, in particular students with deafness within the regular school. As a result, we 
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realize that our teachers don't realize a pedagogical practice able to contribute to the inclusion 
of students with deafness in school context. 
 
Key words: Pedagogical practice. Inclusion. Deafness. 

 
PARA INICIO DE CONVERSA... 
 

A inclusão de alunos com deficiência no contexto da sala da aula, do ensino regular 

tornou-se pauta de discussões nos mais diversos contextos educacionais, em especial nas 

diversas conferências nacionais e internacionais, como a Convenção sobre os direitos das 

pessoas com deficiência, a Declaração de Salamanca ocorrido em Salamanca/ Espanha em 

1994, a Convenção de Guatemala ocorrido em 1999, a Declaração internacional de Montreal 

sobre inclusão de 05 de junho de 2001, e outras inúmeras conferencias e documentos legais 

em prol da inserção e inclusão das pessoas com deficiência dentro da escola regular. 

A partir desse contexto, percebemos que existe toda uma legislação normatizadora 

do processo de inclusão das pessoas com deficiência no espaço escolar, dessa vez, não em 

classes especiais destinadas ao atendimento das pessoas com algum tipo de deficiências, mais 

sim dentro do próprio espaço escolar junto aos alunos ditos normais. 

Nesse sentido, vemos que o processo de inclusão das pessoas com deficiências na 

escola regular, não deve ocorrer apenas na oferta de matriculas, mais principalmente no que 

se refere ao ensino e a aprendizagem dos alunos com deficiências. 

A aprendizagem é direito de todos, coforme já previsto na CF de 1988 e na Lei nº 

9.394/96 que define as Diretrizes da Educação Nacional, e ao mesmo tempo, que o processo 

educacional deve possibilitar a “equalização de oportunidades educacionais e qualidades de 

ensino” Art. 211 da CF 1988. Assim, a escola deve criar oportunidades para que os alunos 

com deficiências tenham os mesmo acessos ao ensino e a aprendizagem, com as mesmas 

garantias dadas aos alunos ditos normais. 

Partindo desse contexto, nosso estudo busca investigar a prática pedagógica dos 

professores da escola regular para com alunos surdos, de forma a contribuir para as nossas 

reflexões acerca do processo educacional inclusivo, que não deve ser visto apenas como 

espaço de oferta de matriculas, mais sim como espaço de oportunidades de acesso e de 

construção de aprendizagens para todos. 
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Assim, o nosso estudo foi realizado em uma escola pública da rede estadual de 

ensino do município de Assu/RN- Brasil, no Ensino Médio modalidade normal, devido à 

existência da matricula de alunos com surdez nesse nível de ensino. 

 
A PRÁTICA PEDAGÓGICA DA ESCOLA REGULAR PARA COM ALUNOS 
SURDOS 

 
A educação escolar para com as pessoas com surdez nos reporta a uma questão 

primordial do processo educacional, pois não é simplesmente estudar, discutir ou analisar 

como anda o processo de inserção do aluno surdo na sala de aula considerada regular, mais 

acima de tudo como ocorre tal inserção, de forma que ele tenha o mesmo acesso ao ensino e a 

aprendizagem. 

Assim, de acordo com Damázio (2007, pág. 13): 

As pessoas com surdez enfrentam inúmeros entraves para participar 
da educação escolar, decorrentes da perda da audição e da forma como 
se estruturam as propostas educacionais das escolas. 
Muitos alunos com surdez podem ser prejudicados pela falta de 
estímulos adequados ao seu potencial cognitivo, sócio-afetivo, 
linguístico e político-cultural e ter perdas consideráveis no 
desenvolvimento da aprendizagem. 
 

Os dilemas enfrentados pelo aluno surdo na escola regular são frutos de uma prática 

pedagógica, que concebe o ensino como principal instrumento para o ato educativo, não 

existindo assim, a existência de mecanismos que possibilite a reconstrução de novas práticas e 

de novas estratégias que levem ou conduzam toda turma, em especial os alunos com surdez ao 

processo de aprendizagem. 

O processo de ensino e de aprendizagem como eixo de inclusão social e educacional, 

precisa atender as necessidades individuais e coletivas dos alunos atendidos, de forma que 

contribuam para com a construção emancipatória de cada pessoa humana. Portanto, cabe à 

escola propor caminhos que possibilite tal construção e assim tornar a escola e ou sala de 

aula, um espaço de inclusão. 

Nesse sentido, um dos grandes desafios de tornar a escola e até mesmo a sala de aula 

um espaço de construção de meios que favoreça a inclusão social dos indivíduos, em especial 

das pessoas com algum tipo de deficiências, é a existência de uma prática pedagógica capaz 

de promover e de possibilitar a inserção e a inclusão dos alunos com deficiências dentro do 
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contexto escolar, nãom apenas no que se refere a sua presença na sala de aula do ensino 

regular, mais sim inserido no processo.  

Nesse aspecto, assim é assinalado em Martins (2007, pág. 25): 

(...). Conhecer e aceitar as diferenças, conviver e aprender pedagogicamente 
a lidar com elas é um dos itens que as novas exigências educacionais 
propõem aos professores. 
Nesse contexto de reformulações educacionais, insere-se o processo de 
inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais. As novidades 
tais como ensinar a alunos surdos em salas de aula regulares, provocaram 
algumas rupturas na vida profissional dos professores, exigindo a busca de 
novas competências para a atuação docente. Novas estratégias de ensino 
veem sendo buscada através de uma formação especifica que dê conta do 
novo processo que inicia: ensinar alunos surdos junto a alunos ouvintes.  

 
Vê-se, portanto, que é prática pedagógica o espaço que ocorre o verdadeiro processo 

de inclusão, pois nada adianta ter todas as adaptações curriculares, toda acessibilidades nas 

estruturas físicas da instituição, aumento do numero de vagas para com alunos com 

deficiências, se o ato educativo não oferecer uma ação didática pedagógica inclusiva não 

ocorrerá de fato à inclusão do aluno com deficiência dentro do espaço escolar. 

A prática pedagógica precisa ser instrumento de inclusão. Assim, se faz necessário 

que o professor busque constantemente novas formas forma e novas estratégias de ensino, de 

forma que todos os alunos em especial os alunos surdez também tenham os mesmo direitos ao 

ensino e a aprendizagem. 

Assim, a prática pedagógica da escola inclusiva precisa conceber o trabalho 

pedagógico não tendo como eixo norteador o ensino, mais sim a aprendizagem do aluno, pois 

a partir daí o aluno passa a ser compreendido ou percebido como o sujeito do processo e não 

apenas como um mero receptor do que é transmitido pelo professor. Portanto, a existência de 

uma prática pedagógica que possibilite a inclusão dos alunos com deficiências, precisa 

conceber a sua ação como uma forma de entender a aprendizagem como elemento primordial 

do processo. 

Nesse contexto, o atendimento educacional para os alunos com surdez dentro da 

escolar regular, não é visto apenas, como um individuo que foi inserido, mais como sujeito 

com direito ao ensino e a aprendizagem, o que vai contribuir para que o professor busque uma 

formação especifica e ao mesmo tempo crie alternativas que promovam a aprendizagem dos 

alunos com surdez junto aos alunos ouvintes. 

De acordo com Edler (2010) a existência de uma pedagogia que concebe a 

aprendizagem como eixo ou foco fundamental do processo, o professor age mais consciente 
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em seu compromisso político e social para com o processo de ensino e de aprendizagem, pois 

procura equalizar as oportunidades de acesso para a construção do saber, dando e criando 

oportunidades para todos os envolvidos, em especial para com os alunos com algum tipo de 

deficiências.  

Portanto, se faz necessário a existência de um processo reflexivo acerca das práticas 

pedagógicas para com o atendimento das pessoas com deficiências, em especial para com o 

atendimento aos alunos com surdes dentro da sala de aula regular. 

Como visto, a prática pedagógica é o principal caminho de inclusão das pessoas com 

deficiências na escola regular, e segundo Damázio (2007, pág. 21): 

As práticas pedagógicas constituem o maior problema na escolarização das 
pessoas com surdez. Torna-se urgente, repensar essas práticas para que os 
alunos com surdez, não acreditem que suas dificuldades para o domínio da 
leitura e da escrita são advindas dos limites que a surdez lhes impõe, mas 
principalmente pelas metodologias adotadas para ensiná-los. 

 

É na prática pedagógica dos professores que se constroem os caminhos para o processo de 

inclusão, o que deve ser refletido constantemente no seio das escolas, para assim contribuir para com a 

construção do ensino e da aprendizagem dos alunos com surdez, de forma que os alunos surdos não 

vejam suas limitações não dificulta sua aprendizagem. 

Nesse sentido, a prática pedagógica dos professores precisa ser refletida sobre a necessidade 

de inserir novas estratégias didáticas – metodológicas para o ensino de alunos surdos em turma 

regularem. 

Ainda conforme Damázio (2007, pág. 21): 

(...) é necessário fazer uma ação-reflexão-ação permanente a acerca deste 
tema, visando à inclusão escolar das pessoas com surdez, tendo em vista a 
sua capacidade de frequentar e aprender em escolas comuns, contra o 
discurso da exclusão escolar e a favor de novas práticas educacionais na 
escola comum brasileira. 

 
É preciso, portanto, refletir sobre a prática pedagógica dos professores das escolas 

regulares, de forma que nesse processo de ação-reflexão-ação estejam sempre se questionando 

sobre a existência de uma prática que atenda as necessidades individuai e coletivas da turma, 

principalmente no que se refere ao atendimento das pessoas com deficiências, aqui em 

especial dos alunos com surdez. 

No que se refere a esse processo de ação-reflexão-ação, Shön (2000) enfatiza a 

necessidade do professor reflexivo sobre a sua prática, onde a tríade presente na prática 

pedagógica dos professores para o atendimento educacional as pessoas com surdez, possibilita 
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a reconstrução da prática pedagógica existente para assim poder construir um novo fazer 

docente, com uma nova percepção de ensino e de aprendizagem.  

A prática pedagógica para o atendimento do aluno surdo, na sala de aula regular 

exige que o professor reestruture sua concepção de ensino e de aprendizagem e, ao mesmo 

tempo, compreenda que a inclusão escolar precisa ser entendida como, conforme Frazão de 

Sousa (1999 pág. 65-68) um ato que venha: 

• possibilitar à criança um desenvolvimento dentro de seus limites 
pessoais, e não de padrões impostos socialmente; 

• acreditar que a criança portadora de necessidades especiais é capaz de 
uma aprendizagem rica e construtiva. 

 

Assim, a concepção do processo inclusivo também se torna elemento de reflexão 

dentro da prática docente do professor frente ao atendimento educacional para com os alunos 

com surdez dentro da sala de aula da escola regular, pois os saberes do professor acerca da 

oferta do ensino e da aprendizagem para com os alunos com surdez também precisa ser 

refletido, para assim poder traçar novos caminhos metodológicos para a existência da inclusão 

social do aluno surdo no processo educativo. 

Portanto, a prática pedagógica dos professores, precisa incluir o aluno surdo no 

processo, de forma que, segundo Redondo (2000, pág.37) “o aluno precisa se sentir envolvido 

no processo de aprendizagem, participar de fato e ser capaz de fazer escolhas com 

responsabilidade, programando-se para o futuro”. 

A ação docente, para com os alunos com surdez precisa permitir o envolvimento do 

aluno surdo no contexto das atividades desenvolvidas na sala de aula, e ao mesmo tempo, que 

o professor esteja em pleno processo de formação continuada e permanente, para assim, poder 

está propondo uma diversidade de estratégias que incluam os alunos com deficiências no 

contexto da sala de aula regular. 

A prática pedagógica é assim, o principal instrumento de inclusão dos alunos surdos 

nas salas de aula regular. Não estamos tecendo abordagens acerca das práticas pedagógicas 

que acontecem nas salas de atendimento educacional especializado, mais sim, aquela que se 

desenvolve nas salas junto aos alunos ouvintes.  

 

A PESQUISA  
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A pesquisa apresentada desenvolveu - se por meio de um estudo qualitativo, tendo 

como foco a existência de uma analise reflexiva acerca da prática docente dos professores das 

salas regulares do Ensino Médio modalidade normal. 

Assim, o estudo ocorreu no Instituto Padre Ibiapina - Assu/RN- Brasil, uma escola da 

rede pública de ensino que atende o Ensino Fundamental e o Ensino Médio e o curso na 

modalidade normal, principal foco de nossa pesquisa. 

O curso Ensino Médio na modalidade normal tornou-se foco de nosso estudo, devido 

à presença de alunos com surdez matriculados em tal modalidade de ensino, e ao mesmo 

tempo para fazer uma articulação com o tema proposto nesta pesquisa, já que o próprio curso 

normal busca preparar profissionais para o exercício do magistério dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, conforme estabelecido no Artigo 62 da  Lei nº 9.394/96. 

Portanto, o estudo tem como objetivo investigar a prática pedagógica dos 

professores, tendo como foco o atendimento educacional da pessoa com surdez dentro da sala 

de aula regular. E para a coleta dos dados, buscou-se junto a dois professores do curso que 

lecionam disciplina de formação especifica, a fim de se obter com mais clareza os saberes 

acerca das práticas pedagógicas para a docência do aluno com surdez, tendo em vista a 

existência de aluno surdo matriculado nesse nível de ensino. 

Para a realização da pesquisa, realizamos a aplicação de questionários, para que se 

tornasse mais fácil para o professor participar da pesquisa. E assim, questionamos os 

professores no que se refere à formação docente e demais concepções acerca da realização da 

prática pedagógica para com alunos surdos. 

Em relação à formação dos professores, percebemos que eles possuem formação em 

nível de pós-graduação latu sensu, sendo que esses cursos não são em áreas especificas para 

atuação em cursos de formação docente, são cursos em outras áreas de habilitação. A ausência 

de cursos específicos leva a existência de uma prática que não promove a realização de ação 

que possibilite a construção de saberes capazes de oferecer um ato educativo inclusivo. 

Preocupados com o atendimento educacional para com os alunos com surdez, 

perguntamos aos professores:  o que vem a ser uma prática pedagógica inclusiva? E 

obtivemos o seguinte: 

 

Professor X: “Prática que não difere as pessoas”. 

Professor Y: “Forma de sabermos trabalhar com esses alunos, de 

maneira tal em que ele possa interagir com todos na sala de aula”. 
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As falas dos professores nos remetem, a falta de formação especifica e de uma 

reflexão acerca da prática pedagógica realizada, pois os processos de formação refletem sobre 

a necessidade de busca constante sobre a reconstrução de conceitos  que nos leva a construção 

de um novo olhar sobre o ato inclusivo. 

Nesse sentido, questionamos junto aos nossos professores: Você já participou de 

algum tipo de curso voltado para a realização de uma ação docente para com os alunos 

deficientes, em especial com surdez? Se sim, quais? E tivemos como resultados: 

Professor X: “Não.” 

Professor Y: “Não.” 

  

Como vemos, os nossos professores nãopossuem nenhuma formação acerca da 

realização de uma prática pedagógica para ao atendimento as pessoas com deficiências, em 

especial para com as pessoas com surdez, Talvez essa falta de formação se der devido a 

concepção de ensino e de aprendizagem que a escola tem acerca do atendimento educacional 

para com os alunos que apresentam algum tipo de deficiências, deixando tal atendimento 

exclusivamente para o atendimento educacional especializado. 

A partir dessa compreensão, perguntamos aos professores:  Que recursos são 

necessários para que o professor promova o processo de ensino-aprendizagem para com 

os alunos surdos? E obtemos o seguinte: 

Professor X: “A forma da fala branda para que o aluno tenha a 

leitura labial e usar o quadro e imagens”. 

Professor Y: “Dependendo do grau de surdez, podemos utilizar 

materiais didáticos diversos como: apostilas, vídeos (direcionado a 

sua dificuldade)”. 

Percebemos nas respostas dos professores, que não existem em suas práticas 

pedagógicas estratégias didáticas que promovam com eficácia a aprendizagem dos alunos 

com surdez, o que existem são formas não didáticas inseridas no processo. 

Nesse contexto, questionamos os professores acerca do planejamento didático – 

pedagógico, e, perguntamos:  Seu planejamento didático-pedagógico sofreu alguma 
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mudança a partir do momento em que você a existência de aluno surdo na sala? 

Justifique: E tivemos com resposta: 

Professor X: “Não pedagogicamente, pois busco incluir esse aluno 

de forma normal.”. 

Professor Y: “Sim. Passei a trabalhar os conteúdos também 

envolvendo esse aluno.”. 

Vemos, portanto, que os nossos professores não possuem toda uma formação 

pedagógica voltada para o atendimento do aluno com surdez na sala de aula regular, onde 

conforme já visto, nos aportes teórico desta pesquisa, que se faz necessário que o professor, 

busque constantemente formas para a realização de uma prática que atenda os alunos com 

deficiências juntamente, com os alunos ouvintes. 

Ainda perguntamos aos nossos professores: Como você realiza seu trabalho docente 

na sala aula regular, de forma que o aluno com surdez participe igualmente de todas as 

atividades realizadas em sala de aula? E obtivemos: 

Professor X: “busco fazer trabalhos que tenham interação com o 

aluno dito deficiente”. 

Professor Y: “Realizo atividades que leva o aluno a interagir de 

forma igualitária com os demais alunos”. 

Percebemos, portanto, a grande urgência da necessidade da realização de algumas 

reflexões e quebras de rupturas na prática docente, pois conforme visto nas falas dos nossos 

professores, não existe um fazer docente capaz de incluir as pessoas com deficiências no 

contexto da sala de aula regular, o que existem são elementos paliativos sem nenhum aporte 

didático – metodológico. 

As práticas pedagógicas para o atendimento educacional para com as pessoas com 

surdez acontecem, conforme vem sendo apresentado nessa pesquisa por meio de elementos 

que não contribuem para a inserção e ou inclusão da pessoa surda no processo educativo, pois 

o que importa não está inserida, matriculada na escola regular, mais sim está incluída no 

atendimento educacional, tendo os mesmo acessos aos diversos tipos de saberes.  

Não estamos abordando aqui, um atendimento educacional especializado na sala de 

aula regular, já que tal atendimento especializado deve ser oferecido pela escola no 
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contraturno, mais sim um atendimento que faça fluir no aluno surdo o desejo de aprender, de 

construir e de realizar seus sonhos, de forma, como já dito anteriormente, que ele não veja que 

suas limitações seja algo que dificulta sua aprendizagem e a sua promoção social. 

A aprendizagem do aluno surdo no contexto da sala de aula regular, de pende do 

caminho didático - metodológico realizado pelo professor, o qual deve está buscando 

constantemente e diariamente estratégias que possibilitem a construção de tal aprendizagem.  

 

PARA NÃO CONCLUIR... 

 

Com o estudo, analisamos as diversas práticas pedagógicas existente no campo da 

escola regular no trabalho docente para com alunos surdos, e percebemos a ausência de uma 

prática que oportunize a igualdade de acesso e de condições de ensino e de aprendizagens 

para os alunos com surdez. 

Durante a pesquisa, identificamos a inexistência de uma formação continuada dentro 

do espaço escolar, ou até mesmo de forma individual por parte dos professores, os quais não 

apresentam nenhuma aproximação referente à construção de conceitos acerca do processo 

educacional inclusivo. 

Percebemos na pesquisa, que os professores investigados não realizam uma prática 

pedagógica que possibilite a inclusão dos alunos com surdez no contexto das discussões 

realizadas em sala de aula e ao mesmo tempo, não criam estratégias de ensino que leve o 

aluno com surdez a construir sua aprendizagem. 

Portanto, conforme visto no decorrer da pesquisa a inclusão do aluno com surdez ou 

com outro tipo de deficiência, depende das ações didáticas e pedagógicas realizadas pelo 

professor na sala de aula regular, pois a sala de aula regular é o espaço de oportunidade, de 

acesso e de equalização de aprendizagens, o que contribui para que o professor crie estratégias 

pedagógicas que leve o aluno com surdez a ter os mesmos direitos ao processo de ensino e de 

aprendizagem. 

Também percebemos na pesquisa, que o atendimento as pessoas com surdez ou com 

outro tipo de deficiências na escola regular, não é especificamente nas salas de atendimento 

educacional especializado, mais sim dentro da sala de aula regular. Daí a necessidade do 

professor refletir sobre sua prática pedagógica e buscar constantemente formações voltadas 

para a inclusão das pessoas com algum tipo de deficiências no ensino regular. O atendimento 

educacional especializado deve ocorrer paralelo ao processo realizado nas salas regulares. 
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Assim, o estudo nos proporciona uma maior reflexão acerca das práticas pedagógicas 

existentes nas escolas regulares, as quais não oferecem condições didáticas pedagógicas, para 

o atendimento dos alunos com deficiências, em especial, para com os alunos com surdez. 
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