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Resumo 

Esta pesquisa propõe uma reflexão acerca da legislação vigente e da realidade vivenciada na 

educação inclusiva da educação básica pública no estado de Alagoas. A reflexão tem como 

base estudos de base teórica e conceitual sobre a legislação vigente e pesquisa de campo em 

uma escola da rede estadual localizada no município de Maceió-AL. Buscou-se entender as 

políticas públicas de educação inclusiva, enfatizando a educação de pessoas com surdez. A 

escola escolhida para a investigação é considerada polo no atendimento a pessoas com a 

referida deficiência. Durante a trajetória da pesquisa revelou-se entraves, perspectivas, 

avanços e anseios de profissionais em busca de uma educação genuinamente inclusiva. 

 
Palavras-chave: Educação. Inclusão. Políticas. 
 

Summary 
 

This work proposes a reflection about current legislation and the reality experienced in 

inclusive education in public primary education in the State of Alagoas. The reflection is 

based on conceptual and theoretical basis of studies according to the current legislation and 

the field research in a statewide network school located in the city of Maceió. Sought to 

understand the public policy of inclusive education, emphasizing the education of people with 

deafness. The school chosen for research is considered the service pole with people that 
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disability. During the search trajectory proved barriers, perspectives, advances and longings 

professionals in search of a truly inclusive education. 

 

Keywords: Education. Inclusion. Policies. 
 

Introdução 

Esta investigação é resultado de uma atividade de pesquisa desenvolvida durante a 

oferta do componente curricular obrigatório Política Educacional e Organização da Educação 

Básica no Brasil, ofertado pelo Curso de Licenciatura em Letras do Instituto Federal de 

Alagoas/IFAL. A atividade foi organizada em quatro etapas. A primeira envolveu pesquisa 

documental, bibliográfica e web gráfica, a partir de estudos de textos de Lacerda (2009), 

Gesser (2009), Pimenta e Muller (2006), da legislação vigente (Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, de 1948, Lei 8.213/1991, Declaração de Salamanca, de 1994, LDB nº 

9.394/96, Lei 9.398/2002, Decreto 5.626/2005) e pesquisas em sites e revistas eletrônicas 

especializadas. Após estas leituras, realizou-se uma análise prévia do perfil de várias escolas 

públicas, observando localidade e o desenvolvimento de práticas inclusivas. A escola 

selecionada para a pesquisa compõe a rede estadual e está situada em bairro periférico do 

município de Maceió. Foram realizadas entrevistas semiestruturada com o diretor escolar e o 

professor e tradutor/intérprete de LIBRAS.  Com a análise e as informações coletadas frente à 

legislação vigente e aos estudos teóricos realizados, foi possível refletir acerca dos 

desdobramentos das políticas educacionais para o atendimento de pessoas com necessidades 

especiais, no caso deste estudo, pessoas com surdez. Considera-se o desenvolvimento desse 

trabalho significativo, pois trouxe elementos que podem despertar o interesse de novos 

pesquisadores sobre a temática, levando a compreensão sobre a oferta da educação inclusiva 

na rede pública estadual de Alagoas. 

 

1 Panorama histórico sobre a legislação para a educação especial e inclusão 

 

 No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência teve início na época do Império, 

com a criação de duas instituições: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual 

Instituto Benjamin Constant – IBC, e o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, hoje 

denominado Instituto Nacional da Educação dos Surdos – INES, ambos no Rio de Janeiro. No 
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início do século XX é fundado o Instituto Pestalozzi (1926), esta instituição é especializada 

no atendimento às pessoas com deficiência mental; em 1954, é fundada a primeira Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE; e, em 1945, é criado o primeiro atendimento 

educacional especializado às pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi, por Helena 

Antipoff. Já em1961, o atendimento educacional às pessoas com deficiência passa a ser 

fundamentado pelas disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN, Lei nº 4.024/61, que aponta o direito dos “excepcionais” à educação, 

preferencialmente dentro do sistema geral de ensino. Com a Lei nº 5.692/71 houve a alteração 

da LDBEN de 1961. A nova legislação trouxe a definição “tratamento especial” para os 

alunos com “deficiências físicas, mentais”. 

A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 206, inciso I, estabelece a “igualdade de 

condições de acesso e permanência na escola” como um dos princípios para o ensino e 

garante como dever do Estado a oferta do atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino.   

Além desses documentos, de natureza legal, cabe referir, ainda, como textos 

fundamentais na reflexão e na difusão de princípios, ideias, conceitos e diretrizes afinadas 

com a concepção de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, em âmbito 

internacional, a Declaração de Salamanca. Trata-se de uma resolução das Nações Unidas, 

adotada em assembleia geral ocorrida no ano de 1994, na cidade de Salamanca, Espanha. Essa 

resolução apresenta a definição de princípios, políticas e práticas em Educação Especial, 

especificamente no que diz respeito à criação e manutenção de sistemas educacionais 

inclusivos. 

No Brasil, considera-se a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (9.394/1996) um avanço no que se refere ao alargamento de dispositivos 

relacionados à educação especial. No capítulo V, que abrange os níveis e as modalidades de 

educação e ensino da educação especial, conforme Arts. 58, 59 e 60, in verbis. 

 
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular 
de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. § 1º Haverá, 
quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para 
atender às peculiaridades da clientela de educação especial. § 2º O 
atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, 
não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. § 3º 
A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na 
faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. Art. 59. Os 
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sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: 
1.currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender às suas necessidades; 2.terminalidade específica 
para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do 
ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para 
concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; 
3.professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; 
4.educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida 
em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem 
capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com 
os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma 
habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; 5.acesso 
igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis 
para o respectivo nível do ensino regular. Art. 60. Os órgãos normativos dos 
sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições 
privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em 
educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder 
Público. Parágrafo único. O Poder Público adotará, como alternativa 
preferencial, a ampliação do atendimento aos educandos com necessidades 
especiais na própria rede pública regular de ensino, independentemente do 
apoio às instituições previstas neste artigo.  

   

Em âmbito nacional é possível destacar ainda o decreto nº 3.298, de 1999. O referido 

decreto regulamentou a Lei nº 7.853/89, ao dispor sobre a Política Nacional para a Integração 

da Pessoa Portadora de Deficiência. Define a educação especial como uma modalidade 

transversal a todos os níveis e modalidades de ensino, enfatizando a atuação complementar da 

educação especial ao ensino regular. Nessa mesma direção, a Resolução CNE/CEB nº 2/2001, 

no artigo 2º, determinam que, 

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 
organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades 
educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma 
educação de qualidade para todos (MEC/SEESP, 2001). 

 

Essa Resolução acompanhou o processo de mudança nas Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica. 

Cabe ressaltar a aprovação da Resolução CNE/CP nº 1/2002 que estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica e 

define que as instituições de ensino superior devem prever, em sua organização curricular, 

formação docente voltada para a atenção à diversidade e que contemple conhecimentos sobre 

as especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais.   
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Em 2010 é publicada a Nota Técnica SEESP nº 10/2010, com orientações para a 

institucionalização da oferta do atendimento educacional especializado (AEE) em Salas de 

Recursos Multifuncionais implantadas nas escolas regulares. 

No mesmo ano, o documento Construindo o Sistema Nacional Articulado de 

Educação: o Plano Nacional de Educação – Diretrizes e Estratégias de Ação é aprovado pela 

Assembleia da Conferência Nacional da Educação (CONAE), em 1º de abril de 2010. No 

Eixo VI, do referido documento, denominado “Justiça Social, Educação e Trabalho: Inclusão, 

diversidade e igualdade” ao tratar especificamente da educação especial, o texto aponta as 

responsabilidades do poder público no que tange à educação especial, as metas a serem 

atingidas, os instrumentos, os recursos e os modos operacionais para atingi-las, enfatizando 

sempre o direito da criança com deficiência de ser atendida na escola comum. 

Considera-se um avanço significativo, na luta pela garantia do direito à educação das 

pessoas com surdez, a aprovação da Lei nº 10.436/02. Essa lei reconhece a Língua Brasileira 

de Sinais – Libras como meio legal de comunicação e expressão, determinando que sejam 

garantidas formas institucionalizadas de apoiar seu uso e difusão, bem como a inclusão da 

disciplina de Libras como parte integrante do currículo nos cursos de formação de professores 

e de fonoaudiologia.  

No entanto, somente em 2005 a Lei nº 10.436/2002 é regulamentada, através do 

Decreto nº 5.626/05, que, visando o acesso à escola dos alunos surdos, dispõe sobre a inclusão 

da Libras como disciplina curricular, a formação e a certificação de professor, instrutor e 

tradutor/intérprete de Libras, o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua para alunos 

surdos e a organização da educação bilíngue no ensino regular. 

 

2 Atendimento Educacional às pessoas com Surdez do estado de Alagoas 

 Como contexto para a pesquisa, selecionamos uma escola polo em atendimento 

educacional a pessoa com surdez, localizada na periferia de Maceió. Iniciamos nossa pesquisa 

com a diretora e o professor e tradutor/intérprete de Língua de sinais; ele nos relatou, na íntegra, 

como acontece à inclusão das pessoas com surdez no ambiente escolar, apresentou as 

dificuldades e os anseios em sua profissão.   A entrevistaiv com o professor e tradutor/intérprete 

foi possível a partir do seu consentimento e do aceite de gravação em áudio. Desta gravação 

selecionamos alguns trechos, que consideramos importantes para o limite deste artigo.  
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 O referido profissional é formado em Letras /LIBRAS e possui Especialização em 

deficiência mental e auditiva. Atua na escola da rede estadual e atende os alunos do 9º ano do 

Ensino fundamental em sala com três alunos surdos.  

 Descreveremos o atendimento educacional às pessoas com surdez do estado de Alagoas, 

a partir da visão do professor e tradutor/intérprete entrevistado. Interessa-nos as nuances desse 

atendimento sob a ótica de um profissional que vivencia diariamente a relação entre a legislação 

vigente e a prática vivenciada, temática que denomina este texto.  

 Nossa primeira inquietação foi saber como acontece o processo de inclusão dos alunos 

com surdez. O entrevistado limitou-se a responder que essa inclusão se dá “Pela mediação do 

tradutor /intérprete de libras”. Outra pergunta foi sobre a maior dificuldade encontrada pelo 

aluno surdo em sala de aula e o professor nos revela o seguinte: “Percebo, por fala dos alunos 

surdos, a reclamação por falta de comunicação dos colegas ouvintesv, acreditam que existem 

grandes entraves de socialização. Mas existe uma preocupação dos mesmos para ensinar 

Libras aos alunos ouvintes para poder interagir”.  

 Indagamos sobre as políticas inclusivas desta escola e obtemos como resposta a 

 “Semana pedagógica. Esta semana une o professor e o intérprete. Os professores elaboram o 

plano de aula pensando nos alunos especiais, os professores pensam que alunos surdos é 

responsabilidade do intérprete. Na verdade os alunos são deles.” Na nossa compreensão, os 

professores dos componentes curriculares específicos creditam ao professor tradutor 

/intérprete de libras a responsabilidade pelo processo de ensino e aprendizagem dos alunos 

com surdez. Nessa perspectiva, o planejamento não prevê uma metodologia de ensino que 

atenda as necessidades desses alunos já que existe o tradutor /intérprete de libras a quem cabe 

essa dimensão do fazer pedagógico. 

 Sobre a formação continuada para o Intérprete, o professor afirma que,  

 

(...) a gestão da secretaria de educação especial não esta usando o CASvi para 
formação continuada de intérprete de libras para disciplina especifica. Não 
há esta preocupação. A preocupação deles é atender a lei, ter o intérprete. Se 
a sala tiver um surdo obrigatoriamente precisa ter o interprete. O intérprete 
vai para sala de aula e se vire. Onde na verdade deveria ter um 
direcionamento, capacitação para que o intérprete quando chegue à sala de 
aula ele saiba o que esta fazendo.  
 

 Percebemos a preocupação do professor tradutor /intérprete com a formação 

continuada, melhor dizendo, com a ausência da formação continuada para o intérprete. Essa 

preocupação se justifica, pois para além do trabalho realizado pelo profissional tradutor 
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/intérprete, é necessário o conhecimento didático e pedagógico, ou seja, o desenvolvimento de 

metodologias adequadas ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. Essa 

inquietação é reforçada quando questionamos sobre a maior dificuldade encontrada pelo 

tradutor intérprete em sala de aula. Para o professor tradutor /intérprete 

Ainda há uma resistência do corpo docente e entraves que desfavorecem o 
nosso trabalho. Por que o brilhantismo de uma boa aula com uma boa 
didática e metodologia é dada pelo professor. Então se o professor se 
preocupa com o aluno de uma forma geral o ouvinte ou surdo. Com certeza 
ele vai dar uma excelente aula. Consequentemente o intérprete também vai 
passar com mais facilidade. Há às vezes este “desfoque” de professor e 
intérprete.  
 

 A resposta do professor tradutor /intérprete é salientada quando perguntado acerca da 

metodologia utilizada pelo professor em sala de aula, se é a mesma com os alunos especiais. 

De acordo com o entrevistado “a maioria dos professores não se preocupa a com metodologia 

para atender os alunos surdos. São aulas para ouvintes eles elaboram plano de aulas para 

alunos ouvintes. Se o professor conhece a causa ele vai elaborar uma aula visual focada para 

ouvinte e surdos”.  

 Esses depoimentos nos levam a refletir acerca da necessidade de um trabalho mais 

participativo e melhor orientado pelos gestores pedagógicos do ensino. A ausência de 

atividades coordenadas para o desenvolvimento profissional dos docentes que trabalham com 

pessoas com surdez pode prejudicar ações mais efetivas de ensino e de aprendizagem. 

 Apesar das limitações apresentadas, para o tradutor /intérprete os alunos revelam 

capacidade de inserção no mercado de trabalho, “pois entre todas as deficiências a surdez é 

mais fácil e as empresas precisam cumprir a lei de cota e eles são excelentes mãos de obra 

para trabalhar em supermercados como embaladores e outras funções”.   

 Conhecer a realidade de uma escola considerada polo no atendimento a pessoas com 

surdez, nos provoca a querer saber como esse atendimento se dá no interior do estado 

alagoano, bem como em outras regiões e estados do país. 

 

3 Breve perfil institucional 

 

A escola objeto da pesquisa está localizada em bairro periférico do município de 

Maceió, é reconhecida por ser uma escola polo no atendimento a surdez. Os níveis de ensino 

ofertados são ensino fundamental - anos finais - e ensino médio, e a única necessidade 

especial atendida é a surdez. 
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Quanto à organização de trabalho, o projeto político pedagógico está em 

desenvolvimento, à forma de acesso da gestão ao cargo foi por meio de eleições diretas e faz 

um ano e quatro meses que a atual diretora está em exercício. A forma de financiamento se dá 

pelas fontes MEC, PDDE, PDE e merenda escolar. As verbas são utilizadas para capacitações 

dos professores, compra de equipamentos, material de expediente e merenda. A grande 

dificuldade enfrentada pela gestão é a morosidade dos ofícios expedidos a SEE/CRE. 

Quanto à Organização do Currículo, são definidos pelo conselho estadual de educação 

SEE. Os profissionais de ensino são todos graduados e a maioria possui pós-graduação, 

totalizando um quantitativo de 29 docentes. As grandes dificuldades enfrentadas pelos 

professores é a ausência dos pais na escola e a desmotivação de alguns alunos. 

A escola possui conselho de classe composto por pais, alunos, funcionários e 

professores. Esta instituição não possui APM (Associação de Pais e Mestres). Ela participou 

do processo seletivo SAEB e todo o estado teve nota inferior ao desejado. Com relação ao 

ENEM, poucos alunos fizeram e nenhum obtive nota para ingressar na Universidade Federal 

de Alagoas – UFAL. 

4 Nos achados da pesquisa novas veredas são abertas 

  De acordo com os dados coletados, extraímos alguns pontos em que avaliamos 

contundente nas praticas pedagógicas direcionadas a pessoas com surdez, conforme se elenca 

abaixo: 

 

• Os alunos surdos não participaram do processo seletivo do ENEM; 

• A inclusão dos alunos surdos em sala de aula acontece apenas pela mediação do 

tradutor/intérprete de LIBRAS; 

        Dados Gerais  

•   13 surdos 
• 827 alunos 
• 840 total 

              Manhã  

• Turmas: 09 

• Alunos: 360 

Tarde 

• Turmas: 09 

• Alunos: 360 

Noite 

• Turmas: 03 

• Alunos: 120 
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• Há graves entraves de socialização entre alunos surdos e Ouvintes; 

• Infelizmente alguns professores não elaboram um plano de aula que atenda as 

necessidades dos alunos surdos; 

• O profissional intérprete de LIBRAS e os professores se reúnem apenas uma única vez 

por ano para discutirem as necessidades dos alunos surdos; 

• Os professores pensam que os alunos surdos são responsabilidade do intérprete; 

• A secretaria de educação do Estado não está utilizando o Centro de Apoio à Surdez- 

CAS para a formação continuada do profissional intérprete de LIBRAS; 

• A preocupação dos gestores é atender a lei com o intérprete; 

• Existem oposições do corpo docente e barreiras que desfavorecem o trabalho do 

profissional intérprete, causando desfoque entre professor e intérprete; 

• A maioria dos docentes não se preocupa com uma metodologia que atenda aos alunos 

surdos; 

• Os profissionais que esta escola está formando são apenas de trabalho braçal, uma vez 

que não estão trabalhando suas potencialidades. 

  

 Para nós, os pontos indicados são veredas para a pesquisa científica investigativa e 

propositiva e demanda urgência de estudos localizados, capazes de desvelar a realidade 

vivenciada pela educação inclusiva nas diversas instituições escolares. 

5 Os contrapontos entre as práticas e a legislação vigente 

Os alunos surdos não participaram do processo seletivo do ENEM, pois tal processo 

não está adaptado à sua língua materna, que é a língua brasileira de sinais. Devemos, pois, 

ressaltar a reclamação dos Surdos Brasileiros, que não conseguem entrar nas Universidades 

Públicas, devido à dificuldade que possuem em relação à Língua Portuguesa, que é a 2ª língua 

dos surdos, pois a 1ª língua dos Surdos é a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). 

O decreto 5.626/2005, em seu capítulo IV, trata do acesso das pessoas surdas à 

educação, garantindo que as instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, 

às pessoas surdas, acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, 

nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e 

modalidades de educação, desde a educação infantil até à superior (Art.14). Bem como, o 

aprendizado da pessoa com surdez deve acontecer na sua primeira língua, e a avaliação deve 

acontecer da mesma forma, como garante o referido decreto, que assegura o ensino da língua 
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portuguesa como segunda língua para pessoas surdas. Mas, infelizmente, existe a prova de 

redação, e estes alunos são avaliados da mesma forma que os alunos ouvintes, ou seja, são 

obrigados a redigir uma redação de acordo com a norma culta da língua portuguesa, mas 

como exigir isso de um aluno se ele não foi ensinado dessa forma? 

Todo o aprendizado dos surdos se dá por meio de natureza visual-motora, expressão 

corporal e facial, e não escrita. As operadoras de processo seletivo para o ENEM precisam 

cumprir a legislação vigente e estabelecer metodologia específica para as pessoas com surdez. 

O modelo de avaliação deveria ser adaptado de forma correta, com uma redação visual, em 

que o surdo iria expor suas coerências de ideias pela sua língua materna; o processo poderia 

ser filmado e o tradutor faria a tradução com legenda, de modo que a banca avaliadora 

verificaria se as sequencias e a coerência de ideias do surdo seria coerente com o tema 

abordado. 

A inclusão dos alunos surdos em sala de aula acontece apenas pela mediação do 

tradutor/intérprete de LIBRAS. Com os entraves de socialização entre alunos surdos e alunos 

ouvintes, seria necessária uma gestão com sensibilidade de conscientização de todo o corpo 

educacional. Este seria um projeto de longo prazo, com a organização de oficinas, palestras, 

encontros com os alunos para fazer a socialização entre surdos e ouvintes, apresentação da 

cultura do povo surdo, sua língua materna, enfim, pois tudo que é desconhecido gera rejeição; 

projetos dessa natureza certamente iriam gerar integração e interação e iria aproximar estes 

alunos. 

Já com relação aos professores que não elaboram plano de aula com adaptação para os 

alunos surdos, aconselhamos que seja de suma importância conhecer as especificidades do 

aluno surdo. Como já vimos, os surdos necessitam de informações visuais, como vídeos, 

desenhos, fotos, dramatização e aulas expositivas e experimentais. Segundo Nelson Pimenta e 

Ronice Muller (2006 p. 14), “os surdos veem a língua, enquanto os ouvintes ouvem a língua 

(...)”. O olhar apresenta funções associadas à gramática espacial. O olhar é a base das 

experiências visuais. Até mesmo os espaços físicos são organizados de modo a atender o pré- 

requisito do estabelecimento de olhar. 

Quanto aos conteúdos da língua portuguesa, estes devem ser apresentados de forma 

sucinta e todos os conteúdos devem ser adaptados à língua de sinais. Há um grande equívoco 

entre várias pessoas quanto ao estatuto linguístico das línguas de sinais. Muitas pessoas 

pensam que as línguas de sinais não são línguas como as línguas faladas. Estas pessoas 

pensam que as línguas de sinais são apenas gestos e mímica e por isto são iguais no mundo 
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inteiro. Isso não é verdade. As línguas de sinais são como línguas faladas, são línguas de fato. 

(PIMENTA e MULLER, 2006 p. 62). 

Quanto ao profissional intérprete e aos professores, estes precisam se reunir com 

frequência, para que haja sintonias nos conteúdos. Segundo Lacerda (2009, p. 53), “o 

planejamento das atividades tem sido realizado em parcerias entre o intérprete de língua de 

sinais e o professor”. Essa prática permite que o intérprete colabore, discutindo possibilidades 

de certos conteúdos serem abordados, considerando seus conhecimentos sobre a surdez/falta 

de audição, o modo de significar dos alunos surdos que ele acompanha mais de perto e, ao 

mesmo tempo, facilitando seu desempenho como intérprete. 

Muitos professores pensam que os alunos surdos são responsabilidade do intérprete de 

LIBRAS, mas estes profissionais têm funções diferenciadas e o intérprete não é professor e 

sim mediador entre professor e aluno. Um desses aspectos é o lugar que o IEvii deve ocupar 

em sala de aula, de modo a desempenhar bem seu papel. (LACERDA, 2009, p. 54). 

Os Centros de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas 

com Surdez são, a princípio, uma proposta de solução das dificuldades enfrentadas nesta área 

e de execução de objetivos relacionados às diretrizes estabelecidas para a educação de surdos 

na dimensão educativa e sociocultural, cuja proposição é a de criar condições adequadas para 

o desenvolvimento pleno das potencialidades do educando, assegurando o princípio da 

igualdade de oportunidades e o cumprimento da legislação brasileira, principalmente das Leis 

10.098/00 e 10.072/01, da Resolução do MEC nº 02/2001, que institui as Diretrizes Nacionais 

para a Educação Especial na Educação Básica, e da Lei 10.436/02. 

A maior preocupação dos gestores da contemporaneidade objetiva a inclusão total da 

pessoa com surdez, que deve ser desenvolvida por meio do tradutor/intérprete de LIBRAS. 

Mas existe um grande paradoxo nesta prática, pois, como já observamos, faz-se necessária uma 

metodologia adequada, respeitando a língua materna do surdo, um ambiente de interação, de 

comunicação, respeito à cultura, profissionais qualificados e sensibilidade e respeito às 

diversidades. Sendo assim, façamos uma reflexão sobre que alunos esta escola está formando. 

Que profissional é este? Será que esta escola trabalhou as potencialidades destes alunos? Como 

se dá a seleção deste profissional? Com as práticas educacionais que são vivenciadas por estes 

alunos, quais os traumas que eles vão absorver?  

 

Considerações 
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Com este trabalho pudemos vivenciar as práticas pedagógicas, seus entraves e suas 

ponderações sobre o atendimento educacional às pessoas com surdez e à legislação vigente. 

Observamos os pontos positivos e negativos em que a escola selecionada da rede pública 

estadual comete. Concluímos que ainda existe resistência, falta de sensibilidade, tanto por 

parte de alguns gestores quanto por parte dos docentes, impedindo que as pessoas com surdez 

demonstrem o seu total potencial. 

Esta pesquisa foi de grande relevância para nossa vida acadêmica, pois pudemos 

entender como acontece o processo de gestão e a parceria educacional entre professor e 

intérprete de LIBRAS, bem como pudemos ter um aprofundamento sobre a comunidade 

surda. Aprendemos que o surdo possui sua cultura, sua língua e suas especificidades, que 

precisam ser levadas em consideração para que o aluno surdo possa desenvolver e aguçar suas 

potencialidades. 

As políticas educacionais para pessoas com necessidades especiais vêm tomando 

grandes proporções em nível nacional, devido a legalidades das leis em vigor. Essas 

legislações garantem e asseguram a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais. 

Dessa forma, precisamos, como graduandos em licenciatura e professores atuantes, repensar 

nossas práticas, pois nossas ações têm grande impacto na vida de pessoas com necessidades 

especiais.                        
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