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RESUMO 

O presente artigo propõe uma reflexão do Atendimento Educacional Especializado (AEE) de 
alunos do ensino regular. Com isso, o objetivo é uma análise acerca do atendimento realizado 
com uma aluna com deficiência auditiva visando suas necessidades reais, proporcionando a 
superação de barreiras impostas pela escola comum e participação autônoma em sua turma 
com pleno desenvolvimento educacional. Como metodologia, utilizou-se a Aprendizagem 
Colaborativa em Rede com base em situações do cotidiano escolar, composta de etapas que 
incluem trabalhos individuais e coletivos. Os procedimentos utilizados foram entrevistas com 
a professora do AEE e com a mãe, bem como observação no AEE. 

Palavras-chave: (1) Educação dos Surdos; (2) Escola Comum Inclusiva; (3) Atendimento 
Educacional Especializado. 

 

 

SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE UN ADOLESCENTE 
CON DISCAPACIDAD AUDITIVA: UN ESTUDIO DE CASO 

 

RESUMEN 
Este artículo propone una reflexión de los Servicios Educativos Especializados (ESA) para los 
estudiantes regulares. Por lo tanto, el objetivo es un análisis sobre la atención a un estudiante 
con discapacidad auditiva con el objetivo de sus necesidades reales, proporcionando a superar 
las barreras impuestas por la escuela común y la participación autónoma en su clase con el 
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desarrollo educativo completo. La metodología utilizada la red de aprendizaje colaborativo 
basado en situaciones cotidianas en la escuela, que consta de pasos que incluyen individuales 
y colectivas. Los procedimientos utilizados fueron entrevistas con el maestro de la ESA y la 
madre, así como la observación de la ESA. 

Palabras clave: (1) Educación de Sordos, (2) Incluido escuela común, (3) Servicios de 
Educación Especial. 

INTRODUÇÃO 

A educação nos últimos anos está voltada para as características específicas do 

alunado, muitas têm sido as convenções, as leis, os decretos que reafirmam uma educação 

voltada para autonomia, independência e emancipação do aluno da educação especial numa 

perspectiva inclusiva visando à inclusão social. Com a Declaração Universal dos Diretos 

Humanos (1948) é nítido que se devem levar em consideração os direitos básicos que 

garantem uma vida digna ao homem e o nosso país tem como base um sistema de educação 

inclusiva. Diante disto, defende-se que o foco não é a deficiência e sim os meios, serviços, 

instrumentos utilizados para proporcionar no aluno o seu pleno desenvolvimento cognitivo, 

social e afetivo; acredita-se que solucionando os entraves nestas áreas o indivíduo possa 

conseguir avanços significativos que o leve a ter uma vida cheia de oportunidades como 

qualquer outro sujeito: “A integração e a participação fazem parte essencial da dignidade 

humana e do gozo e exercício dos direitos humanos” (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 

1994). Nesta integração e participação na sociedade vale ressaltar a importância do respeito à 

diferença, já que não somos todos iguais em nossa constituição de ser. 

Numa visão ímpar, a Constituição Federal Brasileira (CF, 1988) defende a 

igualdade de todos os cidadãos brasileiros, garantindo o direito à educação para todos, com 

isto ela não faz nenhuma distinção. Na política Nacional de Educação Especial (Documento 

elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria Ministerial nº 555, de 5 de junho de 

2007, prorrogada pela Portaria nº 948, de 09 de outubro de 2007) defende que “a educação 

inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos 

humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis”; avança em relação 

à ideia de equidade formal reafirmando o que diz a CF nos artigos 205 e 206. 

 Esta Política Nacional de Educação tem como avanço o arsenal de marcos 

normativos que fez com que a educação inclusiva atual pudesse ser cumprida ao menos no 

principio constitucional, a matrícula de crianças e jovens com deficiências no ensino regular. 

A partir disto notou-se a necessidade de controle destas matrículas e de sondagem, o Censo, 

com relação à estrutura física da escola, formação e atuação dos professores, cumprimento do 
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currículo, oferta do Atendimento Educacional Especializado, criação de salas multifuncionais, 

parceiras com instituições privadas sem fins lucrativos bem como filantrópicas.  

Este escrito tem como objetivo uma análise acerca do Atendimento Educacional 

Especializado feito a uma aluna surda no Município de Laranjeiras no estado de Sergipe. 

 

PROPOSIÇÃO DO CASO 

“Maria” uma aluna com surdez severa profunda é a mais velha de uma prole de 

dois filhos, Tem 16 anos de idade cursa a quinta série, atual sexto ano. Sabe se comunicar em 

LIBRAS. Sua surdez não tem causa conhecida, sua mãe alega não estar doente durante a 

gestação, e não tem dinheiro para financiar o BERA que identifica a causa da surdez, está a 

mais de quatro anos esperando a liberação pelo SUS; Maria nasceu aos oito meses de 

gestação, com um quilo e meio; “Gil” percebeu que sua filha não ouvia logo no primeiro mês 

de vida, quando ela não reagia aos sons dos pássaros que o pai criava em casa. Aos dois anos 

e meio fez a primeira audiometria onde ficou constatada a deficiência auditiva. Aprendeu 

Libras aos quatro anos de idade na Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de 

Sergipe (APADA) e frequentava atendimento fonoaudiólogo, é pouco oralizada, falando 

apenas palavras monossílabas e compreende a fala de palavras curtas quando se comunica 

com pessoas ouvintes. Entre cinco e seis estudou em uma sala regular; aos sete anos de idade, 

aproximadamente, estudou em uma escola particular durante seis meses, a qual a responsável 

da escola disse que se Maria “não se adaptasse ela não poderia fazer nada”; estudou em uma 

escola especial durante seis meses. Próximo dos oito anos de idade Maria estudou em uma 

escola que possuía classe especial, com alunos apresentando deficiências diversas; a mãe diz 

que a filha ficou com o aprendizado estagnado durante quase cinco anos. Hoje ela frequenta o 

AEE em uma escola do município de Laranjeiras e estuda no Instituto Pedagógico de Apoio à 

Educação dos Surdos de Sergipe (IPAESE), um instituto de educação de Surdos. Ela faz uso 

de aparelho auditivo, no entanto, ouve somente ruídos de sons muito fortes, a garota não gosta 

de usá-lo; a mãe prefere que ela use para identificar que ela é surda e para evitar acidentes. 

Consegue se comunicar com seus familiares: Pais, mãe e irmão; a mãe aprendeu na mesma 

época que Maria também conheceu a LIBRAS, com esta a comunicação é mais efetiva. 

Nos últimos três meses Maria não quer ir à escola, possui amigas que tem 

interesse nos pertences dela, somente interagem quando Maria faz alguma troca. A mãe 
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afirma que ela não ouve seus conselhos e que os conflitos aumentaram após sua inserção no 

instituto, segundo a mãe ela quer muito ter amigos e duas outras surdas se aproveitam disto 

para conseguir favores, como, por exemplo, trocar sutiãs, permitir que estas amigas cortem-

lhe as longas unhas e se Maria não fizer ela não pode brincar ou conviver com as outras. 

Conforme a mãe, o que as amigas da escola dizem ela acredita e quer fazer também como: 

namorar, ir pra escola sozinha; a mãe acha que as colegas zombam de Maria devido a isso e 

esta quer ser igual a elas nas atitudes; atualmente tem uma amiga na igreja a qual frequenta a 

filha do pastor. Segundo sua genitora, em relatos de uma ex-diretora na escola regular a qual a 

garota estudava, esta tem interesse por artes, gostava de decorar a sala de aula em datas 

comemorativas específicas do ano letivo. Consegue expressar sua necessidades, desejos e 

interesses através da LIBRAS e de comportamentos que evidenciam sua satisfação ou 

insatisfação. Apesar de muito “amigueira”, ela muitas vezes é quieta e indiferente às 

atividades e também na interação para com o professor, sua caligrafia que havia melhorado 

após a sua inserção no instituto de educação para surdos. Atualmente apresenta aversão em ir 

a escola mostrou um retrocesso no seu desenvolvimento educativo escolar; nestes últimos 

meses não acha importante ir a escola, a mãe alega que irá “deixá-la de mão” e que quando 

ela tivesse o interesse pelos estudos a colocaria pra estudar novamente ou a levaria para a 

escola.  

Nestes últimos meses Maria não tem participado das atividades propostas a sua 

turma, apenas tem interesse na hora do recreio devido ao seu relacionamento com duas surdas 

que residem na mesma cidade onde ela mora, no entanto sua mãe não quer que ela tenha 

amizade com estas duas colegas de escola, pois o comportamento destas duas garotas é muito 

diferente da educação que ela aplica a sua filha; Maria é atendida no AEE, pela professora do 

AEE porque apresenta dificuldades em matemática: expressões numéricas e potenciação; 

possui vocabulário pobre nas palavras da língua portuguesa escrita; como ela já estuda em um 

ambiente de educação para surdos ela não tem barreiras impostas pelo ambiente escolar. No 

ponto de vida social a aluna não frequenta os mesmos lugares que outras garotas de sua idade, 

sua vida social limita-se apenas a igreja e a escola; no ponto afetivo e familiar apresenta 

conflitos com sua mãe por não ter uma vida normal como a de outras garotas como: 

namorado, ir a festas, ter mais contatos com outras garotas; no que se refere ao cognitivo sua 

mãe e professora do AEE alegam que Maria é muito inteligente, mas não tem ânimo para ir à 

escola; não apresenta problema motor. De acordo com a avaliação sobre o desempenho 
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escolar, a professora do AEE afirma que se trata de desinteresse em ir as aulas e que a 

preocupação maior é por ela ser muito retraída, não menciona suas dificuldades e dúvidas. 

No que diz respeito à vida escolar, a mãe diz que ela pode se interessar no futuro, 

mas que no momento está tendo problemas quando a força pra ir à escola. Dona “Gil” 

participa das atividades que a escola disponibilizar as mães, no momento ela está fazendo um 

curso de costura no mesmo turno das aulas de Maria. Ela se preocupa com vida escolar de sua 

filha, antes de Maria estar matriculada no AEE e no IPAESE, Gil havia ido ao ministério 

público devido aos cinco anos de estagnação de aprendizagem de Maria, percebe-se que esta 

conhece todos os direitos de sua filha no que se refere a educação inclusiva, mas segundo ela 

não os exigira mais porque vê e percebe muitos entraves na educação pública, no município 

onde reside, como por exemplo o convenio com o instituto que tem prazo de um ano com o 

município, com a falta de interpretes,  a falta de qualidade da capacitação dos professores e 

até mesmo o faz de conta que ela percebe nos discursos de quem faz a educação inclusiva, os 

projetos que o IPAESE faz com os pais não engrandecem os seus olhos pois segundo ela 

“tenho meu pé muito no chão”. Tem consciência da inteligência, da capacidade e das 

dificuldades da filha pessoal e escolar e sabe que ela pode desenvolver-se em sua 

escolarização, mas no que tange ao âmbito pessoal, ela ainda tenta proteger a filha dos males 

da vida. 

 

BREVE CONTEXTO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DOS SURDOS 

A educação e principalmente o trajeto social dos surdos ao longo do tempo foram 

marcados por mudanças abruptas nas interpretações desta limitação sensorial que vão desde 

castigo divino, perpassando pela loucura até chegar a denominação de dádiva. Na Grécia e 

Roma os surdos eram mortos. Posteriormente, consideravam que os restos auditivos podiam 

ser utilizados e desenvolvidos. No entanto sofreram descrédito, preconceito, piedade. O Bispo 

John of Bervely ensina um surdo a falar. No século XVIII os primeiros educadores surdos, o 

alemão Samuel Heineck, o abade francês Charles Michel de L’Epée e o inglês  Thomas 

Braidwood desenvolveram diferentes metodologias para a educação da pessoa surda 

(SALLES, 2007, p. 54-55, v.1). 
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A fonte acima completa ainda que em 1755, em paris L’Epée funda a primeira 

escola pública para o ensino da pessoa surda. Jacob Rodrigues Pereira desenvolve o método 

de ensino da fala e exercícios auditivos. No Brasil, a educação dos surdos é iniciada com 

Ernest Huet em 1885. Em Milão, 1888 realiza-se o Congresso Internacional de Surdo Mudez, 

defini-se o Método Oral como o mais adequado para educação dos surdos, somente por meio 

da fala o sujeito surdo teria o pleno desenvolvimento e sua integração social efetivada. 

Constatou-se que este método formou surdos iletrados funcionais; no Brasil os surdos 

submetidos a este processo não falam bem, não faz leitura labial, tão pouco tem naturalidade 

na interação verbal. 

Skliar (1997, p.109) apud Salles (2007, p. 55) defende que existiram dois períodos 

na educação dos surdos: do século XVIII até a metade do século XIX eram comuns as 

experiências educacionais por intermédio das Línguas de Sinais. E outro posterior de 1880 até 

nossos dias onde a educação dos surdos se reduz à língua oral. Hoje se pode perceber que com 

a nova política da educação especial na perspectiva inclusiva, respeita-se a multiplicidade do 

indivíduo e exigi-se o cumprimento desta lei para que os alunos surdos possam ser educados 

com base em suas especificidades e possam exercer a sua cidadania de forma plena através da 

autonomia e do seu desenvolvimento em todas as áreas do conhecimento escolar. 

Ao longo da história segundo Alvez (2010) as concepções desenvolvidas sobre a 

educação de pessoas com surdez se fundamentaram em três abordagens diferentes: a oralista, 

a comunicação total e a abordagem por meio do bilinguismo. As propostas educacionais 

basearam-se, ora na inserção desses alunos na classe comum, ora na classe especial ou na 

escola especial. Ela faz uma retrospectiva de pontos importantes destas propostas 

educacionais: 

• As escolas comuns ou especiais, pautadas no oralismo visaram à 

capacitação da pessoa com surdez para a utilização da língua da 

comunidade ouvinte na modalidade oral, como única possibilidade 

linguística o uso da voz e da leitura labial, tanto na vida social, como na 

escola. As propostas educacionais, baseadas no oralismo, não conseguiram 

atingir resultados satisfatórios, porque, normalizaram as diferenças, não 

aceitando a língua de sinais dessas pessoas e centrando os processos 

educacionais na visão da reabilitação e naturalização biológica. 
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• A comunicação total considerou a pessoa com surdez de forma natural, 

aceitando suas características e prescrevendo o uso de todo e qualquer 

recurso possível para a comunicação, procurando potencializar as 

interações sociais, considerando as áreas cognitivas, linguísticas e afetivas 

dos alunos. Os resultados obtidos com esta concepção são questionáveis 

quando observamos as pessoas com surdez frente aos desafios da vida 

cotidiana.  

• A abordagem educacional por meio do bilinguismo visa capacitar a pessoa 

com surdez para a utilização de duas línguas no cotidiano escolar e na vida 

social, quais sejam: a língua de sinais e a língua da comunidade ouvinte. 

Estudos têm demonstrado que esta abordagem corresponde melhor às 

necessidades do aluno com surdez, em virtude de respeitar a língua natural 

e construir um ambiente propício para a sua aprendizagem contribuindo 

assim com a inclusão. 

 

 INCLUSÃO ESCOLAR  

A inclusão como anota Carneiro (2005, p.30) “denomina-se como um movimento 

da sociedade voltado para produzir a igualdade de oportunidades para todos, quando focada 

sob o ângulo individual, a inclusão supõe que cada um tenha a oportunidade de fazer suas 

próprias escolhas, construindo assim, sua própria identidade pessoal e social”. Define a 

educação inclusiva “como um conjunto de processos educacionais decorrentes da execução de 

políticas articuladas impeditivas de qualquer forma de segregação e isolamento”. O autor 

continua a definir a escola inclusiva como uma “instituição de ensino regula aberta à 

matrícula de todos os alunos indistintamente, objetiva processos de aprendizagem de acordo 

com as particularidades de cada aluno”. 

Rapoli (2010) e Silva (2000) fazem questionamentos aos modelos ideais, a norma 

de perfis específicos de alunos e a seleção de indivíduos para frequentar a escola, 

contribuindo para identidades e diferenças, inserção/exclusão. Existe a divergência entre 

alunos das escolas comuns e alunos das escolas especiais sendo os primeiros valorizados 

positivamente e os últimos concebidos e diferenciados negativamente. Defendem-se “os 

ambientes escolares inclusivos porque são baseados em uma concepção de identidade e 
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diferenças, as relações entre ambas não se ordenam em torno de oposições binárias; não existe 

uma identidade como norma privilegiada em relação as demais”. Os alunos não são reunidos 

em grupos ou categorias. Nestes ambientes desenvolve-se a cooperação e a produção em 

grupo, tomando por marco as diferenças e os talentos de cada um e valoriza-se a contribuição 

individual para conseguir os objetivos comuns de um mesmo grupo. A educação inclusiva 

entende que as diferenças são resultantes da multiplicidade e não da diversidade, como se 

proclama.  

A diversidade na escola se denomina como a criação de grupos idênticos, 

formados por alunos que possuem a mesma característica; com isto defende-se a 

multiplicidade, esta por sua vez estimula a diferença, vem do múltiplo, diferenças que são 

irredutíveis à identidade. As praticas escolares inclusivas não implicam em um ensino 

adaptado para alguns alunos, mas sim um ensino diferente para todos, onde os alunos 

aprendem dentro de suas capacidades, sem discriminações e adaptações (Rapoli, 2010, p.1; 

SILVA, 2000, p. 100-101). 

 

PRINCIPAIS MARCOS NORMATIVOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E 
DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

A partir da década de 90 houve uma quantidade significativa de declarações, leis e 

decretos que contribuíram e contribuem para o acesso e permanência da criança ou jovem 

com deficiência na escola. Destacam-se a seguir alguns dos principais marcos normativos 

importantes para a elaboração deste escrito, sendo que a Declaração Universal dos Direitos 

humanos  em 10 de dezembro de 1948 tem como um dos objetivos o fortalecimento dos 

direitos humanos e a Constituição Federal em 1988 nos Artigos 205, 206 e 208 assegura a 

educação para todos visando o pleno desenvolvimento da pessoa; igualdade de acesso e 

permanência na escola e garantia do Atendimento Educacional Especializado (AEE), estas 

duas conquistas legais foram tomadas como apoio para a elaboração dos demais: 

• Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA nº8. 069) – 13 de julho de 

1990: Assegura a proteção integral da criança e do adolescente. 

• Declaração de Salamanca – 07 e 10 de junho de 1994: Melhoria de acesso 

a educação para as pessoas com deficiência. 
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• Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN nº 9.394) – 20 de 

dezembro de 1996: Legaliza a educação de forma ampla desde a família 

até o meio social e são definidas condições a serem asseguradas às Pessoas 

com Necessidades Especiais (PNE). 

• Lei da Acessibilidade (nº 10.098) – 19 de dezembro de 2000: estabelece 

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e para o 

intérprete/tradutor de LIBRAS. 

• Decreto nº 3.956 (Convenção de Guatemala) – 8 de outubro de 2001: 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas 

Portadoras de Deficiência. 

• Lei 10436 (Lei da LIBRAS) – 24 de abril de 2002: Reconhece a Língua 

brasileira de Sinais como meio de comunicação e expressão. 

• Decreto nº 6571 – 17 de setembro de 2008: ampliação da oferta do 

Atendimento Educacional Especializado. 

 

O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA 
ALUNOS COM SURDEZ 

Entende-se como Atendimento Educacional Especializado (AEE) um serviço da 

educação especial “que identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade 

que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas 

necessidades específicas” (SEESP/MEC, 2008).  

O atendimento é ofertado em salas de recursos multifuncionais de 
preferência, nas escolas comuns, ou em centros da rede pública ou de 
instituições conveniadas com a secretaria de educação e devem estar de 
acordo com as orientações da Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva. Sua função é complementar ou 
suplementar a formação do aluno por meio de serviços, recursos de 
acessibilidade e estratégias que visem eliminar barreiras para que sua 
participação na sociedade e seu desenvolvimento de aprendizagem sejam 
plenos. É parte integrante do projeto político pedagógico da escola. (Artigo2º 
e 5º da RESOLUÇÃO CNE 4/2009). 
 

 No que diz respeito ao Projeto Político Pedagógico (PPP) e ao AEE Rapoli 

(2010) declara que, “devem ser previstos a organização e os recursos para o AEE: sala de 
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recursos multifuncional, matrícula do aluno do AEE, aquisição de equipamentos, indicação do 

professor para o AEE, articulação entre professores do AEE e os do ensino comum e de redes 

de apoio internos e externos”. Lembra ainda que entre as atribuições do professor do AEE 

estão a de identificar, elaboras, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de 

acessibilidade e estratégias, considerando as necessidades específicas dos alunos de formas a 

construir um plano de atuação para eliminá-los. “Os professores comuns e os da Educação 

Especial precisam se envolver para que seus objetivos específicos de ensino sejam 

alcançados, compartilhando um trabalho interdisciplinar e colaborativo”. Os objetivos de 

trabalho de cada professor são distintos. Comenta também que, o professor da sala de aula 

comum tem como competência o ensino das áreas do conhecimento, já o professor do AEE 

complementa/suplementa a formação do aluno com conhecimentos e recursos específicos que 

eliminam as barreiras que impedem ou limitam sua participação com autonomia e 

independência nas turmas comuns do ensino regular.  
 

 Alvez (2010) vê o AEE como uma construção e reconstrução de experiências e 

vivências conceituais, em que a organização do conteúdo curricular não deve estar pautada 

numa visão linear, hierarquizada e fragmentada do conhecimento. O conhecimento precisa ser 

compreendido como uma teia de relações, na qual as informações se processam como 

instrumento de interlocução e de diálogo. As práticas de sala de aula comum e do AEE para 

autora, devem ser articuladas por metodologias de ensino que estimulem vivências e que 

levem o aluno a aprender a aprender, propiciando condições essenciais da aprendizagem dos 

alunos com surdez na abordagem bilíngue. Mostra também que AEE promove o acesso dos 

alunos com surdez ao conhecimento escolar em duas línguas: em Libras e em Língua 

Portuguesa, a participação ativa nas aulas e o desenvolvimento do seu potencial cognitivo, 

afetivo, social e linguístico, com os demais colegas da escola comum. 

 

EDUCAÇÃO BILÍNGUE: UMA ABORDAGEM EFICAZ PARA O 
ALUNO SURDO 

A educação bilíngue para crianças brasileiras com surdez consiste na aquisição de 

duas línguas: a língua brasileira de sinais (LIBRAS) e a língua portuguesa (modalidades oral e 

escrita), com professores diferentes em momentos diferentes, a depender da escolha 

pedagógica da escola e da família. Conforme Faria (2001) apud MEC/SEESP (2006), o 

ensino de língua portuguesa para surdos deve ser desmembrado em dois momentos distintos: 

língua portuguesa oral e língua portuguesa escrita. Além disso, deve haver outro momento 
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distinto para a aquisição da língua de sinais. Os momentos devem ser distintos no intuito de 

evitar o bimodalismo (mistura das estruturas da língua portuguesa com as da língua de sinais). 

 

[...] Definir que uma criança com perda auditiva leve e moderada deve ser 
educada prioritariamente na língua portuguesa oral e que outra com perda 
severa deve ser educada em língua de sinais é padronizar, e não observar a 
individualidade e a estimulação recebida pela criança e ignorar que a língua 
portuguesa não é uma língua natural do ponto de vista da aquisição. No 
entanto, experiências têm demonstrado que a grande maioria das crianças 
surdas (com perda severa e profunda) desenvolve-se melhor quando, na 
escola, a língua instrucional é a língua de sinais, enquanto que aquelas com 
perda leve e moderada desenvolvem-se melhor quando, na escola, a língua 
instrucional é a língua portuguesa oral. Sendo a língua de sinais a primeira 
língua, a segunda língua (língua portuguesa) deve ser desenvolvida em outro 
momento, dentro da escola (MEC/SEESP, 2006). 
 

No que tange a perspectiva inclusiva da educação de pessoas com surdez Alvez 

(2010) apresenta que o bilinguismo que se propõe é aquele que valoriza a liberdade de o aluno 

se expressar em uma ou em outra língua e de participar de um ambiente escolar desafiador 

para o seu pensamento e que “exercite sua capacidade perceptivo-cognitiva, suas habilidades 

para atuar e interagir em um mundo social que é de todos, considerando o contraditório, o 

ambíguo, as diferenças entre as pessoas”. 

 

METODOLOGIA 
Com o intuito de compreender a realidade global através dos conteúdos de 

aprendizagem e das unidades temáticas de currículo numa perspectiva de organização 

curricular organizadora; propõe-se estabelecer um processo onde o tema ou problema em 

questão seja o ponto de referencia para onde os conhecimentos unem-se em um mesmo ponto 

(ZABALA, 1995; HERNANDEZ, 1998 apud RAPOLI, 2010). A partir daí aparecem as 

metodologias ativas de aprendizagem exigindo assim, uma mudança de atitude por parte do 

docente. “As metodologias ativas de aprendizagem têm como característica o fato de se 

desenvolverem em pequenos grupos e de apresentarem problemas contextualizados. Trata-se 

de um processo ativo, cooperativo, integrante e interdisciplinar” (IBIDEM, 2010, p.31). 

Dentre as diversas metodologias existentes, Rapoli argumenta que a Aprendizagem 

Colaborativa em Rede (ACR) construída a partir da metodologia de Aprendizagem Baseada 

em Problemas foi desenvolvida para um programa de formação continuada a distância de 
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professores de AEE. Seu foco é a aprendizagem colaborativa, o trabalho em equipe, 

contextualizado na realidade do aprendiz. Mostra que: 

 

[...] A ACR é composta de etapas que incluem trabalhos individuais e 
coletivos. As etapas compreendem a apresentação, a descrição e a discussão 
do problema; pesquisas em fontes bibliográficas para favorecer a 
compreensão do problema; apresentação de propostas de soluções para o 
problema em foco; elaboração do plano de atendimento; socialização; 
reelaboração da solução do problema e do plano de atendimento; avaliação. 
A proposta de formação ACR prepara o professor para perceber a 
singularidade de cada caso e atuar frente a eles [...] (IBIDEM, 2010). 
 

Com o acesso rápido as informações através das tecnologias de comunicação e 

informação, os usuários podem fazer suas pesquisas através da internet obtendo material 

bibliográfico em instituições federais podendo utilizá-los em suas referencias; bem como, 

contribuir dando sugestões nos trabalhos dos colegas, ajudando na elaboração, já que os 

cursistas que participam de um determinado curso a distancia possuem experiências 

diferentes com certo tema ou assunto. E esta atitude é a base desta metodologia de 

aprendizagem.  

 

CONCLUSÃO 
O processo de ensino e aprendizagem da aluna com surdez ocorreu, a princípio, 

estigmatizado pelas instituições por onde estudou e também pelos professores que nada 

sabiam ou pouco sabiam acerca de um aluno com deficiência auditiva em uma escola regular 

e ou em uma sala inclusiva. Os cinco anos que “Maria” passou em uma sala especial em uma 

escola regular a prejudicou, pois ela não desenvolveu seu aprendizado, a professora dominava 

pouco a LIBRAS e ela não pôde trocar experiências sociais com outros alunos de dentro e 

fora da escola: com surdez e ouvintes. Sua relação com a mãe atualmente é muito conturbada 

já que ela está em um momento de ampliar suas relações de amizades e a mãe por medo do 

que vê com outros surdos e surdas não possibilita a sua socialização principalmente em sua 

comunidade. É nítido que um número significativo de alunos surdos não consegue 

acompanhar os conhecimentos exigidos em uma sala comum, o vocabulário pobre na língua 

portuguesa escrita o impede de compreender o que lhe é solicitado principalmente em uma 

leitura ou prova. Isto provoca desinteresse pelos estudos ocasionando uma evasão e por fim a 

não conclusão do ensino fundamental na maioria dos casos. No tocante, houve um avanço na 

educação quando existiu a preocupação de resgatar os alunos com deficiência com  a 
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promoção, elaboração, aquisição e confecção de recursos e materiais para mantê-los na escola 

e assegurar a conclusão da educação básica, a princípio. 

O AEE para alunos com surdez insere o aluno num mundo ainda desconhecido 

para muitos deles. As novas metodologias de ensino, os novos recursos de ensino e 

aprendizagem e também as parcerias que este atendimento estimula e faz com que a limitação 

desta aluna possa ser superada em vários ângulos e ao mesmo tempo. O plano de AEE não 

focaliza a deficiência e sim a eliminação das barreiras que impedem a aluna de desenvolver 

sua autonomia e independência na escola, na família e na sociedade. 

Os vários ângulos dos quais a limitação é superada se referem aos profissionais 

interdisciplinares que se comunicam e tem conhecimento da atribuição do que cada um 

desempenha na busca do desenvolvimento global do aluno. O diálogo e a comunicação são 

muito importantes para a escola, família e os profissionais envolvidos, pois a qualquer 

mudança de comportamento ou nova dificuldade em determinado conteúdo escolar implicará 

em uma ação imediata. O importante é não deixar que as barreiras impeçam a aluna de se 

desenvolver por muito tempo e isto faz com que futuramente a própria aluna entenda e 

pratique como superar as dificuldades que a impossibilita de ser autônima e independente. 

Vê-se com isto a importância de divulgar e esclarecer o papel do AEE nas escolas 

que possuem alunos com surdez viabilizando mais apoio humano e material. As pesquisas e 

estudos a acerca das deficiências tem um destaque notório para que novos recursos surjam e 

novas demandas sejam sanadas. O reconhecimento da LIBRAS ocorreu como uma mola 

propulsora para as demais iniciativas que envolvem o aluno com surdez no Brasil. Hoje existe 

uma defesa pela escola bilíngue, mas infelizmente ainda não ocorre uma compreensão desta 

escola, muitos da área da educação estão confusos com a implementação desta. Há a visão de 

retroceder na educação especial, deixando ressurgir a escola especial e muitos alunos surdos 

percebem a importância do bilinguismo para o seu desenvolvimento pleno como cidadão. 

Pode ser que este debate em defesa da escola bilíngue faça surgir uma educação especial na 

modalidade inclusiva em dois momentos: escola comum e escola bilíngue. 

É necessário que valorizar e faça cumprir a escola para todos, seja ela na escola 

comum ou bilíngue, possibilitando a aluna com surdez vivenciar as suas experiências como 

qualquer outro cidadão, sendo garantido a oportunidade de suas escolhas futuras, 

principalmente no âmbito profissional. A aluna com surdez pode ter uma gama de escolhas 

profissionais e ou vir a concluir um ensino superior futuramente, basta somente ele ter as 

mesmas oportunidades que qualquer outro cidadão.  
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