
 

ALFABETIZAÇÃO DE SURDOS: O DESAFIO DO ENSINO DE LIBRAS EM 
SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM ESCOLA 

REGULAR 

 

Simone Maria Santos Silvai 
Maggie Francis Santos Pereiraii 
 

Eixo 11 - Educação e Inclusão Social 
 
 
RESUMO 

O presente trabalho é requisito do Programa Especial de Inclusão em Iniciação 
Científica – PIIC POSGRAP/PROEST/UFS, sob orientação da Profª Drª Verônica dos 
Reis Mariano Souza. Com objetivo de verificar como ocorre o atendimento dos surdos 
falantes da Língua Brasileira de Sinais na sala de AEE em uma escola da rede pública 
municipal, onde se trabalha a inclusão. As leituras sobre alfabetização de surdos no que 
diz respeito ao ensino de LIBRAS e ao processo de inclusão, e de como os agentes 
socializadores demonstram as dificuldades desse processo e as barreiras encontradas no 
método da inclusão social e educacional. Diante dessas conclusões se faz necessário o 
esclarecimento de que é possível realizar a alfabetização de Surdos, verificando o uso 
dos métodos específicos para alcançar esse objetivo. 
 
PALAVRAS CHAVE: AEE. Alfabetização. LIBRAS.  

ABSTRACT 

The present work is a requirement of the Special Programme for Inclusion in 
Undergraduate Research - PIIC POSGRAP / PROEST / UFS, under the guidance of 
Prof. Dr. Veronica Mariano Souza dos Reis. In order to check how is the attendance of 
deaf speakers of Brazilian Sign Language in the room ESA at a school of public health 
system, which works to include. The reading literacy of the deaf with regard to the 
teaching of LBS and the process of inclusion, and as socializing agents of this process 
demonstrate the difficulties and barriers encountered in the method of social and 
educational inclusion. Given these findings it is necessary to clarify that it is possible to 
perform the Deaf literacy, checking the use of specific methods to achieve this goal. 

KEYWORDS: ESA. Literacy. LIBRAS. 
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INTRODUÇÃO 

No decorrer dos anos, os movimentos surdos estão conquistando múltiplos 

espaços pautados a educação de surdos, e a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). A 

busca por uma alfabetização de qualidade demanda dos profissionais uma invariável 

preparação de métodos de ensino. Diante desse panorama, essa visão despertou a 

curiosidade de conhecer o “universo dos surdos”.  

A partir da convivência diária como professora atuante em sala de aula com 

crianças surdas, foi possível perceber a árdua missão do educador em alfabetizar 

crianças com esse tipo de deficiência, pois na maioria das vezes não dominam a Língua 

Brasileiras de Sinais (LIBRAS) nem muito menos a Língua Portuguesa.  

Também foi possível perceber que as crianças surdas que ingressam mais cedo nas 

escolas, têm um desenvolvimento melhor na L1 e na L2 (L1 – LIBRAS e L2 Língua 

Portuguesa) em relação aos que tem um ingresso tardio.  

O desafio da comunicação exigiu um estudo mais aprofundado baseado em 

leituras, participação de palestras e congressos voltados para esse tema. É exatamente na 

escolarização dos surdos que se apresentam as maiores limitações, uma dessas é o 

processo de alfabetização de crianças surdas. Já que o desafio maior está na 

alfabetização do indivíduo, assim como nas escolas bilíngues e nas regulares, esses 

educandos estão saindo sem serem de fato alfabetizados. A necessidade da comunicação 

é humana, assim como também para o surdo. Todas as pessoas têm o direito à 

escolarização independente da sua deficiência. Comunicar não é algo especial, mas sim 

essencial. Primordial é a aprendizagem da língua que eleva o nosso grau de instrução, 

que diferencia dos outros animais, de outros grupos e possibilita a comunicação.  

A linguagem permite ao homem estruturar seu pensamento, traduzir o que sente 

historiar o que conhece e comunicar-se com os outros. Ela marca o acesso do homem na 

cultura, construindo-o como sujeito capaz de produzir transformações antes nunca 

imaginadas.  
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Toda aprendizagem é mediada pela linguagem e será mais bem sucedida se a língua for 

utilizada compartilhada inteiramente em seus usos e funções sociais. Além disso, a 

surdez não é uma realidade homogênea, mas multicultural, a depender de cada histórico 

da vida de cada aluno e das relações sociais que estabeleceu, desde o nascimento. A 

escola poderá se deparar com diferentes identidades surdas. Hoje a pessoa surda tem 

uma linguagem caracterizada e utiliza a mesma para poder comunicar-se e melhorar a 

socialização.  

Diante do exposto questiona-se: que tipo de formação a escola oferece aos professores, 

para que eles atuem como profissionais na educação de surdos, no ensino de LIBRAS 

em uma sala de aula da rede pública regular?  

Para responder ao questionamento traçou-se o seguinte objetivo: verificar como 

dá a prática de alfabetização dos surdos falantes da Língua Brasileira de Sinais. 

  

REVISÃO DE LITERATURA 

A partir da convivência diária com crianças surdas em uma sala de atendimento 

educacional especializado do ensino regular, foi possível observar que o processo de 

inclusão necessita de subsídios e capacitação dos professores e demais funcionários da 

escola para criar métodos educativos que possibilitem além da integração a inclusão 

destes alunos em escolas regulares, efetivando assim o direito à educação como direito 

de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, como garante a Constituição 

Federal de 1988, que dispõe em ser Art. 205 que a educação é um direito de todos e 

dever do Estado e da família, que esta terá a colaboração da sociedade, ao visar o pleno 

desenvolvimento da pessoa, e o seu preparo para o exercício da cidadania.  

A Constituição Federal também estabelece no Art. 208, III o direito das pessoas 

com necessidades especiais receberem educação preferencialmente na rede regular de 

ensino. A educação de surdo no ensino regular faz parte das políticas públicas no 

processo de inclusão.  

É oportuno considerar a valorização da língua de sinais-LIBRAS, para os surdos 

que possibilita a igualdade de condições de desenvolvimento entre as pessoas.  

Esta disposta no Plano Nacional de Educação:  

A diretriz atual é a da plena integração dessas pessoas em todas as 
áreas da sociedade. Trata-se, de duas questões, o direito á educação 
comum, a todas as pessoas, e o direito de receber essa educação 
sempre que possível junto com as demais pessoas nas escolas 
regulares. Não há como ter uma escola regular eficaz quanto ao 
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desenvolvimento e aprendizagem dos educando especiais sem que 
seus professores, demais técnicos, pessoal administrativo e auxiliar 
seja preparado para atendê-los adequadamente. As classes especiais, 
situadas nas escolas “regulares”, destinadas aos alunos parcialmente 
integrados, precisam contar com professores especializados e 
materiais pedagógicos adequados. (PNE- Educação Especial, 2011).  

 

A busca por uma alfabetização de qualidade requer profissionais que conheça as 

concepções e paradigmas que determine o trabalho educacional com o surdo, refletindo 

sobre os processos e propostas de ensino a serem adotados nas diferentes áreas do 

conhecimento (educação L1-Língua de sinais, L2-Língua portuguesa). De acordo com a 

Lei de LIBRAS 10.436 de 2002 que reconhece a Língua Brasileira de Sinais como uma 

língua no país usada pelas comunidades surdas brasileiras.  

O desafio maior que se apresenta no momento, é de formar professores bilíngues 

(língua de sinais, e português), para atuarem no ensino superior na, formação e outros 

profissionais para garantir o acesso, e a permanência de surdos na educação. Entretanto 

o processo educativo favorecera, não somente o professor, mas o aluno nas escolas 

regulares.  

O parecer embasa para pensar um modelo educacional a ser aplicado, na qual 

possibilite as diferenças, tendo como suporte os dispositivos pedagógicos, a linguagem 

em LIBRAS e pensar essa formação para que ele consiga transmitir, o planejar para o 

surdo, individuo (a língua). A proposta faz o planejamento, penso no sujeito usando a 

Língua de Sinais como caminho para o conhecimento.  

“A capacidade de comunicação linguística apresenta-se como um dos principais 

responsáveis pelo processo de desenvolvimento da criança surda em toda a sua 

potencialidade, para que possa desempenhar o seu papel social e integra-se 

verdadeiramente na sociedade” (MEC, SEE. 2006). Nessa definição a Língua de Sinais 

viabiliza a interação entre o sujeito, de caráter a propiciar a aquisição da linguagem 

escrita pelo surdo.  

Vygotsky (1996) em seus estudos relaciona a apropriação da linguagem escrita 

com o amadurecimento da representação simbólica, para ler e escrever, as crianças não 

necessitam restringir - se aspecto sensorial da fala e do significado das palavras, 

trabalhar com o símbolo que é fundamental.  

Ao analisar os trabalhos citados, percebesse que a educação de surdos não é algo 

tão complicado em relação á natureza da surdez. Mas esta ligada a dificuldade 
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encontrada no processo de alfabetizar essas crianças, ou seja, no letramento inicial. Já 

que a escola atual vem tentando introduzir e manter esses alunos no paradigma da 

educação inclusiva, para corromper modelos discriminatórios. Nessa busca não 

podemos deixar de citar o despreparo por parte das instituições e professores, que na 

maioria das vezes não estão aptos a trabalharem o bilinguismo com os surdos. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa com abordagem de Estudo de Caso. A 

obtenção de dados descritivos ocorreu mediante contato direto e indireto do pesquisador 

com a situação objeto de estudo (Neves, 1996). Esse tipo de estudo foi escolhido por 

sua complexidade e especificidade do problema e da oportunidade de estudá-lo em 

profundidade.  

A pesquisa foi realizada no contexto de uma escola da rede pública em uma sala 

de Atendimento Educacional Especializado, onde está situada em Aracaju, em um 

bairro de classe média.  

A coleta de dados foi realizada durante uma semana, através das observações da 

criança na sala de AEE, entrevistas estruturadas com a mãe, professores e a diretora. 

Após essa etapa de coleta de dados foram realizados levantamentos e analises dos 

pontos que interessam e em seguida analisados de acordo com a bibliografia ofertada 

sobre o tema. 

 

Caracterização da Escola 

É uma escola de pequeno porte, oferece o ensino Fundamental de 1º ao 5º ano, 

possui 03 salas de aula, 01 sala de recursos, 01 laboratório de informática reativado 

recentemente, 01 cozinha, 04 banheiros, 01 secretária, 01 almoxarifado e 01 pátio. 

Funciona nos turnos matutinos e vespertinos e possui 140 alunos dentre os quais 20 são 

portadores de necessidades educativas especiais, especificamente auditivas.  

É uma escola inclusiva que realiza o atendimento especializado no mesmo 

horário das aulas da sala regular, fazendo assim a exclusão do aluno portador de alguma 

deficiência.  

A Criança 



6 

 

 “G” entrou na escola regular (instituição particular) com 5 anos já diagnosticada 

com surdez profunda desde 1 ano de vida. Durante as observações, “G” se encontra com 

11 anos. 

Durante o convívio com “G” a criança se mostrou carinhosa, mas com um 

comportamento agitado (falta de concentração, desinteresse nítido por conta da 

metodologia utilizada pela professora da sala de AEE, retirada da atenção dos outros 

colegas de sala).  

“G” tem facilidade de interagir com os demais colegas – tanto da sala de AEE 

quanto da sala regular -. Para desenvolver as atividades escolares necessita de um apoio 

maior devido a sua deficiência, mas infelizmente não acontece esse atendimento para a 

realização do seu desenvolvimento. 

A criança é assistida por outra instituição de apoio pedagógico (sendo esta 

segregativa – APADA-SE), onde a partir dos relatos da mãe seu comportamento é 

contrário ao que apresenta na escola. 

A Mãe 

“G” mora com a mãe que está grávida de seu segundo filho, seu padrasto o qual 

ela tem muito carinho. Sua mãe é a principal responsável pelos estímulos e 

acompanhamento em seu processo de desenvolvimento. Mesmo sabendo que sua filha 

nasceu surda, afirma que ela não é deficiente. Mas, nem por isso, desiste e/ou deixa de 

lutar para ver sua filha alfabetizada. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir das observações realizadas foi possível constatar que o atendimento 

oferecido na sala de AEE da escola não está sendo feito. De acordo com DAMÁZIO, 

2005: “A inclusão de pessoas com surdez na escola comum requer que se busquem 

meios para beneficiar sua participação e aprendizagem tanto na sala de aula como no 

Atendimento Educacional Especializado”. 

Com dito antes, essa instituição de ensino apenas promove a inclusão no papel. 

Ou seja, ao matricular um aluno portador de algum tipo de deficiência, a escola se diz 

altamente inclusiva, e o que ocorre na prática é totalmente o contrário. 

Na coleta de dados, onde a aluna “G” (objeto de estudo dessa pesquisa) foi 

retirada da sala de aula regular durante todo o período de observação pela professora da 

sala de recursos/AEE, que tinha como motivo maior a oferta de um melhor 

acompanhamento e subsídios necessários para o desenvolvimento da aluna. Mas na 
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verdade não é isso que ocorre. O que ela alega é que: “o lugar dela enquanto não estiver 

amadurecimento e progresso, é na sala de AEE. 

Assim como também, a mesma profissional afirma que “G” não tem capacidade 

para realizar as atividades que a professora da sala regular transmite, sendo assim a 

professora da AEE, refaz as atividades para criança usando um método de 

“infantilização” na qual julga a criança incapaz devido ao seu não amadurecimento. 

Segundo a mãe de “G” em seus relatos na entrevista, o atendimento que está 

sendo oferecido à sua filha na escola regular é regressivo. Pois se até o comportamento 

na instituição de apoio pedagógico é diferente ao apresentado na escola por “G” deixa 

claro que há algo de errado em sua maneira de se trabalhar com a criança. A sua 

principal queixa é não entender que amadurecimento é esse que tanto a professora do 

AEE explicita pelo não cumprimento das atividades feitas por ela durante o 

atendimento, se na APADA-SE ela cumpre todas as suas obrigações escolares. 

Sua principal e repetitiva fala durante a entrevista é: “de tanto a professora falar 

que “G” precisa amadurecer, já cheguei à conclusão de que minha filha vai “cair de 

podre” e não vai ficar madura”.  

Uma fala de “G” que chamou bastante atenção durante as observações foi ela 

dizer que a professora a chamou de “burra, burra”. 

Para DAMÁZIO, 2007: “Também, a escola especial é segregadora, pois os 

alunos isolam-se cada vez mais, ao serem excluídos do convívio natural dos ouvintes. 

Há entraves nas relações sociais, afetivas e de comunicação, fortalecendo cada vez mais 

os preconceitos”. Mesmo sabendo que uma escola segregadora por um lado incentiva o 

preconceito, por outro, ela faz o papel da escola inclusiva quando exerce as duas 

funções: AEE e Ensino Regular. 

Também foi constatado na entrevista da professora que é preferível estar em 

uma classe especial, onde só se encontram crianças portadoras de alguma deficiência, 

pois a metodologia utilizada é mais simples e fácil de trabalhar. Mas isso não foi 

percebido durante as observações, e sim, o contrário: que assim como “G” e os demais 

que se encontravam na sala de AEE tinham dificuldades para compreender o que ela 

exigia. 

CONCLUSÕES 
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 A intenção da realização dessa pesquisa não é simplesmente recolher esses 

dados, analisá-los e finalizar por aqui. E sim, dar continuidade ao estudo sobre a 

alfabetização dos surdos em salas de Atendimento Educacional Especializado. 

 A partir das leituras e observações feitas para essa pesquisa, ficou claro para a 

pesquisadora que há um contraste entre a teoria e a prática. A falta de formação e 

profissionalismo dos professores, o mau uso da sala de AEE, falta de estímulo à família 

e a criança e a educação regressiva, foram os pontos relevantes que se destacaram 

durante a realização da pesquisa. 

A respeito da falta de formação e profissionalismo dos professores – da sala de 

AEE e da sala aula regular (sendo a segunda que permite a retirada da criança da sala de 

aula) – é notória. Pois a partir do momento em que a professora da sala de aula regular 

permite esse tipo de ação, demonstra o quanto está despreparada para ficar com a aluna 

surda em sua classe junto aos “ditos normais” promovendo a inclusão e avanços no 

desenvolvimento da criança. 

 Se a professora de AEE “faz questão” de colocar a aluna em sua sala, deveria ao 

menos tentar auxiliar e estimular a criança, e não fazer a regressão desta. O mau uso da 

sala de AEE está presente em todos os aspectos:  

• Não cumprimento do objetivo do AEE; 

• Falta de compromisso por parte da professora; 

• Utilização indevida do espaço pedagógico; 

• Desrespeito ao aluno; 

• Desconsideração do aprendizado e desenvolvimento do aluno; 

• Má formulação das atividades. 

Devido à falta de formação e profissionalismo dos professores e o mau uso da 

sala de AEE, o desestimulo a família e a criança também não passa despercebido para a 

pesquisadora.  

Assim como já foi relatado antes pela mãe e por “G”, são impostos tantos 

empecilhos por parte dos profissionais responsáveis pelo desenvolvimento da criança, 

que ambas ficam desestimuladas e desinteressadas chegando ao ponto de não querer 

frequentar a instituição de ensino, somente a de apoio pedagógico. 

Com isso, percebe-se também o tipo de educação ofertada por essa professora de 

AEE é uma educação regressiva. Onde a criança é obrigada a fazer atividades 

repetitivas, por exemplo: cópia do alfabeto, dos números e do seu próprio nome. Sendo 
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que a mesma faz a troca da atividade da sala regular por essas aqui citadas, afirmando a 

incapacidade da aluna. 

Verifica-se assim, que na instituição de ensino em que foi realizada a pesquisa, o 

atendimento dos Surdos falantes da Língua Brasileira de Sinais não ocorre na sala de 

Atendimento Educacional Especializado/AEE da rede pública municipal. 

Diante dessas conclusões se faz necessário o esclarecimento de que é possível 

realizar a alfabetização de Surdos, desde que o uso dos métodos específicos para 

alcançar esse objetivo seja utilizado de forma correta. 
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