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RESUMO 

O presente estudo vem abordar a inclusão do aluno surdo ainda é um tema bastante 
discutido no meio educacional. Percebemos que apesar das políticas publicas e grandes 
avanços tecnológicos como ferramentas para aprendizagem ainda existem muitas 
dificuldades para inclusão desses alunos. Com objetivo de demonstrar como é possível 
incluir o aluno surdo no ensino regular a partir de propostas pedagógicas adequadas a 
realidade, conscientizando e mobilizando a comunidade escolar, trazendo como 
exemplo a Escola Estadual Vicente Machado situado no município de Itabaiana/SE que 
vem obtendo sucesso em seu programa de inclusão. O instrumento de coleta foram 
entrevistas e visitações a escola onde colhemos dados referentes à implantação da 
inclusão na escola. Ressaltamos a viabilidade desse estudo mostrando que é possível 
uma inclusão bem sucedida desde que haja compromisso social. 
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ABSTRACT 
 
The present study has addressed the inclusion of deaf students is still a topic 
widely discussed in the educational environment. We realize that despite major 
public policies and technological advances as tools for learning there are still 
many difficulties for inclusion of these students. Aiming to demonstrate how you 
can include the deaf students in regular education proposals from appropriate 
pedagogical reality, sensitizing and mobilizing the school community, bringing 
as an example the State School Vicente Machado located in the city of 

 



Itabaiana / SE that has been successful in its inclusion program. The data 
collection were interviews and visitations to the school where we collected data 
regarding the implementation of inclusion in school. We emphasize that the 
feasibility study showing that it is possible to include a successful long as there 
is social commitment. 
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INTRODUÇÃO 

 A educação escolar voltada para as pessoas com surdez nos leva a questionar 

diversos fatores como; suas limitações lingüísticas, suas possibilidades e também o 

preconceito que ainda existe em nossa sociedade.Tendo como objetivo demonstrar 

como é possível incluir o aluno surdo no ensino regular a partir de propostas 

pedagógicas adequadas a comunidade em que está inserida  mostrando que é possível 

uma inclusão bem sucedida desde que haja compromisso. 

 Podemos perceber que os alunos com deficiência auditiva e surdos na atualidade 

ainda enfrentam dificuldades para participar ativamente do processo educacional na 

escola regular, tendo como um dos motivos às propostas educacionais que são 

disponibilizadas e que por muitas vezes, acabam prejudicando esses alunos por não 

oferecer estímulos adequados ao seu potencial cognitivo, sócio afetivo, lingüístico, 

político-cultural, levando-o a perdas no seu processo de aprendizagem. 

 Mas, percebemos que é de extrema importância que o aluno surdo esteja incluso 

no ensino regular, pois, segundo Poker (2001), as trocas simbólicas geram a capacidade 

representativa dos alunos, beneficiando o desenvolvimento do pensamento e do 

conhecimento em ambientes heterogêneos de aprendizagem.  



 Para que a inclusão aconteça de forma adequada é importante que esse processo 

inicie da educação infantil até o ensino superior, sendo assim, sendo proporcionado a 

estes indivíduos os recursos necessários para exercerem sua cidadania. 

  É preciso que a escola regular busque medidas que beneficiem os surdos na 

aprendizagem em sala de aula, utilizar de ações que tenham sentido para os alunos em 

geral e que ao mesmo tempo possa ser compartilhado com o mesmo. 

 Nos dias atuais já podemos contar com leis que buscam a melhora para que esse 

processo seja cada vez mais qualificado, como a Lei no 10.436 de 24 de abril de 2002 

em seu artigo 1o é reconhecido o estatuto da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 

como língua oficial da comunidade surda, e o decreto No. 10 5.626 de 22 de dezembro 

de 2005 que regulamente a Lei de no 10. 436 de 24 de abril de 2002 dispõem sobre a 

Língua Brasileira de Sinais – Libras, e o art. da Lei 18 de no 10.098/2000, no seu art. 

3o§ e § 2o, capítulo II nos orienta sobre a “Inclusão da LIBRAS como disciplina 

curricular obrigatória nos cursos de professores para o exercícios do magistério, em 

nível médio e superior, em todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas  do 

conhecimento e optativa no demais cursos  de orientação superior e na educação 

profissional. Essas medidas são importantes, mas não garantem mudanças efetivas no 

processo. 

           Segundo Bueno (2001:41, p 15) é preciso ultrapassar a visão que reduz os 

problemas de escolarização das pessoas com surdez ao uso desta ou daquela língua, mas 

sim de ampliá-la para os campos sócio políticos. Melhorando assim a qualidade do 

ensino e um melhor aproveitamento do processo de aprendizagem. 

 No entanto é importante também detalhar como esse processo de inclusão dos 

surdos se desenvolveu nas escolas públicas do Estado. Sabe-se que muitas escolas no 

Brasil, sejam elas especiais ou regulares, ainda não estão de fato preparadas para 

atender a esse público, ficando as pessoas com deficiência expostas ao desrespeito, 

podendo não concluir, inclusive, o ensino médio e seguir para um curso superior para 

atuarem em um campo profissional. E ao contrário do que muitas pessoas pensam o fato 

da fluência em LIBRAS, não garantirá um futuro educacional melhor a estes indivíduos. 

 

A diferença tornou-se palavra de ordem, é verdade. Passou inclusive, 
a ser politicamente correto acolher a diferença como principio ético 
universal. Mas, a diferença não esta sendo ainda vivida visceralmente 
como diferença, porque ela se atribui apenas no aspecto marginal da 
cultura de massa vigente, como se bastasse apenas boa publicidade a 



respeito da inclusão social das diferenças para se mudar a mentalidade 
ultramilienar da humanidade (GALEFFI, 2003, p. 126).  
 
 

Apesar deste movimento ter surgido na década de 1990 com maior intensidade 

percebemos que ainda é visto como novo em nossa sociedade e por isso tantas barreiras 

e controvérsias em sua aplicação.Muito terá que se avançar para que esta qualidade 

educacional do surdo ( ou de outras pessoas com deficiência) seja reconhecida em sua 

totalidade pois vai muito além de aplicação de leis ou boa vontade dos educadores,mas 

de transformações atitudinais que possibilitem a inserção dessa clientela no contexto 

social como um todo,ou seja,escola,família,saúde,lazer,trabalho etc. 

 

A EDUCAÇÃO DE SURDOS EM SERGIPE 

 

Assim como em todo o Brasil a educação dos surdos em Sergipe acompanhou 

várias fases ao longo da história na busca pela inclusão. Eram julgados como incapazes, 

não podendo, pois, frequentar, a sociedade como os “tidos normais”. Na metade do 

século XIX, foram expostos processos no quais impediam qualquer informação sobre os 

surdos e junto foi encontrada uma solicitação da “[...] a Assembleia Provincial de 

Sergipe, de colaboração financeira para o Instituto Imperial dos Meninos Cegos e o 

Instituto Imperial dos Meninos Surdos”. De acordo com Souza (2010) pela presente 

solicitação, fica evidente que “[...] Tobias Leite, que, decerto, muito concorreu para a 

ênfase que o Tenente-Coronel Francisco José Cardoso Júnior deu ao documento, 

perante aos legisladores presenciais”. Sobre este aspecto, Souza (2010) cita trecho da 

solicitação do Tenente-Coronel: 

 

Chamo a vossa atenção para a necessidade de votar-se no orçamento, 
compatível com os recursos da Província, para o instituto dos meninos 
cegos e dos surdos – Côrte – afim de que possam, com fraqueza, 
receber o maior número possível de infelizes que vagam a mercê da 
sorte mendigando talvez o pão da subsistência pelo território da 
Província.    

 

 Seguindo os passos de Souza (2010, p, 59) citando Nunes (1984), a 

escolarização em Sergipe não era uma das melhores no século XIX, mas apesar dos 

embates, diversos colégios particulares foram surgindo, tanto no interior quanto na 

capital, aumentando o número de aulas nas instituições públicas para o ensino 

fundamental.  



 Em 1900, época em que Mons. Olímpio Campos presidia Sergipe, as escolas 

públicas se encontravam com um número muito baixo de alunos matriculados, e com o 

passar dos anos esses problemas relacionados à educação somente crescia, elevando a 

porcentagem do analfabetismo em Sergipe.  

 Dois anos após, algumas providências chegaram a ser tomadas, mas de forma 

desorganizada, a exemplo das escolas públicas que foram criadas e atendia somente as 

séries iniciais, o desrespeito com muitos professores que eram inseridos e logo retirados 

das instituições devido o poder da política que vinha do interior. Tal motivo explica por 

que o Estado não conseguia diminuir sua taxa de analfabetismo. Logo, constata-se que, 

se a educação não progredia no ensino regular e para pessoas sem nenhum tipo de 

deficiência, esta situação piorava quando se questionava a melhoria da educação para as 

pessoas com deficiência.   

 
 Souza (2010, p.66) refere-se ao ano de 1921, a imprensa escrita trazia a tona 

notícias referente à educação dos tidos ‘anormaes’ em virtude do pronunciamento do 

então Senador Sergipano Carvalho Neto – que sugeria através de projeto, que fossem 

criadas escolas para atender as pessoas que tinha alguma necessidade especial, não só 

em Sergipe, mas que contemplasse todos os Estados e Federações. Tal projeto chegou a 

ser votado e endereçado “[...] as comissões de Instruções Públicas e de Finanças com 

ampla repercussão nacional”. Entretanto, apesar de ser um projeto que ganhou 

notoriedade pública, a ideia do senador, como muitas outras no Brasil não vingaram e 

Sergipe e, porque não dizer o Brasil, ficou sem uma política pública voltada para este 

público. Sobre a realidade de Sergipe, Souza informa que: 

 

Souza (2005) cita o estudo de Helvécio de Andrade, publicado no 
“Correio de Aracaju” em 1924, sobre a pedagogia dos anormais, 
Nunes Mendonça (1958) defende a instalação de classes especiais. É 
interessante salientar, também, que, na década de 1950, existiu uma 
escola para cegos, que funcionou no Serviço de Assistência à 
Mendicância (SAME). Essa escola foi fundada pela Igreja Católica, 
através do bispo D. Fernando Gomes, e presidida pelo Coronel Max 
Ribeiro. Depois da morte da Profa. Maria Helena de Barros, deficiente 
visual, a escola foi desativada.   

 

 Percebe-se pela presente citação que com a desativação da escola, o então 

governador Luiz Garcia, prometia que não demoraria muito o Centro de Reabilitação 

Ninota Garcia seria aberto, e que essa instituição iria atender os deficientes visuais, 

começando a funcionar assim que uma professora capacitada chegasse para dar 



continuidade ao ensino. Aqui, pode-se perceber que no Brasil as políticas públicas 

dependem muito mais da vontade política que da vontade do cidadão comum. 

 Sendo assim a promessa foi cumprida, e o Centro de Reabilitação Ninota Garcia 

foi inaugurado pela família do governador, “[...] sendo mantida através de convênios 

com a então Secretaria de Educação, Cultura e Saúde e de doações da União Sergipana 

de Assistência (USA)”. Logo, o Estado colocou a disposição seus funcionários, e outras 

despesas como combustíveis e a manutenção de veículos ficaram sobre a 

responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Saúde. Eram aceitas também 

verbas de instituições públicas, privadas e organizações assistenciais. 

 A Educação Especial em Sergipe inicia-se entrelaçada entre o poder público e 

privado. Seu diferencial encontrava-se no atendimento para deficientes, especialmente 

para deficientes visuais, que na época contava com a escola de cegos sendo incentivada 

pela Igreja Católica. “Funcionou no SAME na década de 1950, e foi à primeira 

iniciativa sistemática na educação do deficiente em Sergipe”. Mas devido a morte da 

professora os alunos ficaram sem serem atendidos até a fundação do Ninota Garcia 

começar a funcionar. “O ‘Ninota’funcionou como escola para surdos, para deficientes 

mentais e cegos”. E a fundação era mantida principalmente pelos recursos públicos que 

lhe eram arrecadados. 

 O referido centro foi inaugurado no dia 24 de junho de 1962, sendo divulgado 

por toda imprensa sergipana, e de acordo com seu regimento tinha como objetivos:  

 

Art. 1. O Centro de Reabilitação Ninota Garcia é um órgão de 
assistência especializado, idealizado e construído pelo Estado de 
Sergipe e pela União Sergipana de Assistência que manterá sob forma 
de convênio e tem por finalidades:a. Recuperação em geral dos 
deficitários físicos atingidos pelas seqüelas da paralisia infantil, 
acidentes de trabalho, acidentes vásculo-cerebral ou defeitos 
congêneres que prejudicam sua capacidade física, dentro das 
possibilidades da Ciência e da vontade de Deus. 
b. Educar ou reeducar deficitários físicos, cegos e surdos. 
c. Reabilitação em geral dos deficientes físicos de qualquer idade, 
sexo, raça, religião, etc.; para reintegrá-los na sociedade, intelectual, 
moral, emocional e social, ensinando-o a viver de maneira 
independente e útil a si, aos seus e a sociedade, dentro de suas 
limitações físicas. 
 (Apud GARCIA FILHO, 1966, p.65). 
 
 

 O ‘Ninota Garcia’ tornou-se umas das iniciativas da época que teve grande 

destaque, recebendo elogios do diretor do Instituto Baiano de Reabilitação, sobre seu 



espaço amplo e confortável e de seus equipamentos, estando o instituto pronto para 

desempenhar suas atividades. 

 Ainda no ano de1962, foram realizadas eleições em Sergipe e Luiz Garcia perde 

seu mandato. Mas, mesmo com sua derrota, o partido no qual fazia parte consegue 

eleger grande número de prefeitos, garantindo-lhe assim que sua família prosseguisse 

administrando o centro. Nas eleições seguintes o ex-governador juntamente com 

Leandro Maciel venceu as eleições, tornando-se deputados federais. Garantindo, deste 

modo, a contribuição para o funcionamento do Centro de Reabilitação Ninota Garcia. 

Prosseguindo na trajetória política no ano de 1974, o deputado Luiz Garcia não 

consegue a reeleição, e consequências surgem como a diminuição de verbas vindas do 

setor público. 

               No Nintota oferecia os seguintes serviços: “serviço médico, serviço social, 

fisioterapia, terapia ocupacional, atendimento psicológico e orientação vocacional. Na 

área da educação eram oferecido jardim-de-infância, oficina de artes industriais, escola 

para educação dos surdos, e escolas para os cegos”. (SOUZA, 2010, p.76,77)  

 Entre os cursos oferecidos, a escola para surdos foi a que mais se destacou, 

superando ate mesmo as dificuldades encontradas no ano do golpe militar, momento em 

que o centro atendia mais pessoas do que era planejado. Esse prestígio fez com que a 

(CESB), Campanha para a Educação do Surdo Brasileiro, em meados da década de 50 

“[...] teve como objetivo, conforme seu artigo, de promover (...) as medidas necessárias 

à educação e a assistência aos deficientes da audição e da fala, em todo território 

nacional”. Nessa mesma época, o Instituto Nacional dos Surdos implantou um curso em 

que beneficiava professores de todo Brasil para trabalhar com os surdos,obedecendo a 

alguns critérios. 

 Entretanto, a pedagogia utilizada nas aulas para os surdos não diferenciou do 

século XIX para o século XX. Mas no Ninota, uma das professoras chamava a atenção, 

pois diferenciava seu método de ensino utilizando o ensino da fala e o uso da LIBRAS, 

contrariando a ordem da direção do instituto que encontrava-se adepto ao ensino através 

da linguagem oral. Assim a instituição tornou-se referência no Estado e exercendo uma 

grande influência no bairro que era situado, possibilitando que a comunidade ao redor 

participasse de suas festividades.   

 Analisando o contexto histórico acima percebemos que a criação do Centro deu-

se no período institucional assistencialista, e apesar das novas vigências legais 

relacionadas aos movimentos de integração ( entre as décadas de 80 e 90 ) e inclusão ter 



se intensificado,ainda não haviam espaços suficientes para atender a esse público,vindo 

a apresentar uma diferenciação educacional voltada a proposta inclusiva após esse 

período por serem intensificados programas de capacitação profissional e reestruturação 

das escolas para o atendimento “ unificado ”das pessoas com deficiência. 

 

CONHECENDO A DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

 

 Dando inicio as principais especificidades dessa deficiência é importante fazer o 

entendimento dos conceitos de surdez e deficiência auditiva. Segundo Medeiros, 

Gianini, Gomes & Batista (2005), o termo surdez é o mais adequado para identificar as 

pessoas que apresentam um déficit auditivo, pois, a questão vai muito além da pessoa 

ouvir pouco ou nada, portanto, as pessoas que apresentam essa característica têm que de 

alguma forma organizar-se para ser inserida diante a sociedade. Assim, de acordo com 

Behares Apud Glat,2007, p. 21, entende-se que:     

 
 
O surdo não é diferente unicamente porque não houve, mas porque 
desenvolve potencialidades psicoculturais diferentes das dos ouvintes. 
Nas expressões clinicas do tipo de “deficiência auditiva” se 
desconhece esta diferença e se caracteriza a surdez desta maneira: o 
surdo é fundamentalmente, como o ouvinte, porem, se tomamos o 
ouvinte como modelo, então ao surdo lhe falta “algo” (o 
funcionamento do ouvido); portanto o surdo é um ouvinte imperfeito. 
Trata-se de um procedimento de diminuição, que leva invariavelmente 
ao conceito de menos-valia. 
 
 

 As pessoas com deficiência auditiva são aquelas que possuem perda total ou 

parcial da audição. Segundo Piatto e Maniglia (2001), a Organização Mundial de Saúde 

– OMS aplica os termos deficiência auditiva e hipoacusia. A deficiência auditiva 

encontra-se classificada dentro do sistema sensorial como congênita (quando o 

indivíduo já nasceu surdo, e nesse caso a surdez é pré-lingual, ou seja, ocorreu antes da 

aquisição da linguagem). Suas principais causas são: doenças hereditárias como: a 

rubéola materna, a meningite, o nascimento prematuro e incompatibilidades de sangue 

entre a mãe e a criança. Ou quando ela é adquirida (em que o indivíduo perde a audição 

no decorrer da sua vida), nesse caso a surdez poderá ser pré ou pós-lingual, dependendo 

da sua ocorrência ter se dado antes ou depois da aquisição da linguagem. Causada por 

fatores externos adquiridos durante sua vida. 



          Considerando que a audição é importante para a aquisição da linguagem falada, 

sua deficiência pode influenciar no relacionamento da mãe com o filho e criar 

dificuldades nos processos psicológicos de integração e de experiências, afetando o 

equilíbrio e a capacidade de desenvolvimento da pessoa e sua aprendizagem escolar. 

          Daí a necessidade de  propostas pedagógicas que contemplem essa diversidade e 

possibilitem o processo de inclusão escolar. 

 

A INCLUSÃO NA ESCOLA ESTADUAL VICENTE MACHADO MENEZES 

 

 A Escola Estadual Vicente Machado Menezes situada na cidade de Itabaiana/SE, 

funcionava no ano de 1997 atendendo as turmas de 1º ao 8º ano e tinha uma classe 

Especial com alunos surdos. Nesse mesmo ano, uma professora recém-chegada para 

lecionar na escola observa como era o relacionamento dos surdos e ouvintes em hora de 

intervalo, por exemplo, achando aquela situação exclusiva, pois se eles conseguem 

interagir, porque não estarem em uma mesma sala.  

 Anos depois, essa professora passou a lecionar também nas salas que atendiam a 

classe especial, momento em que ela se inquietou mais ainda, percebendo tal 

discriminação feita com esses alunos, pois as salas onde estudavam encontravam-se 

separadas das comuns. 

 Diante desta situação, e do seu convívio com tal exclusão, decidiu dar o primeiro 

passo para mudar esse quadro excludente. Estudando pedagogia, já se encontrava em 

seu processo de estágio, e precisava elaborar um projeto para ser avaliada. Pensando no 

ambiente de seu trabalho, decidiu realizar uma pesquisa que favorecesse atitudes mais 

inclusivas para aqueles alunos. De inicio, ela comunicou a direção da escola o que 

pretendia fazer e, mesmo sentindo certa resistência por parte da mesma, realizou seu 

projeto: 

 
 “Surdos X ouvintes e as dificuldades de relacionamento dos alunos 
do CAIC – Vicente Machado Menezes (antigo nome da escola), com 
intuito de mostrar através de instrumental concreto as evidencias em 
foco, e contribuir, assim, para a (re) redescoberta de novos caminhos 
para um relacionamento interativo e afetivo na comunidade escolar”.   

 

 A partir desse momento ela fez uma classificação do problema que ia questionar;  

Quais os motivos que levam os surdos e os ouvintes a terem um bom relacionamento? 

Levanta a hipótese constatando que um dos motivos que influenciava a exclusão era a 



conscientização dos ouvintes que freqüentavam a escola e não estimulava o 

relacionamento entre eles; que o convívio social entre o surdo e o ouvinte é importante 

para que essa relação se torne mais afetuosa progredindo assim para uma inclusão. Seu 

objetivo geral girava em torno de analisar os pontos que colaboravam para afastar a 

relação entre eles e buscar recursos para solucionar o diálogo entre os mesmos. 

  Como objetivo específico iria analisar como acontecia a convivência na escola, 

a relação entre surdo e ouvinte em dia-a-dia e na troca de experiência utilizando a 

LIBRAS; identificar o que causava dificuldade no relacionamento entre eles; encontrar 

os fatores que causavam problemas; sugerir medidas que pudesse acabar com a 

discriminação e a exclusão dentro da escola. 

 Quando iniciou todo esse estudo buscando resolver esse problema, a escola 

demonstrava pouco interesse para os surdos, mas, como não podia recusá-los, 

perceberam que precisavam criar oportunidades em que todos pudessem vivenciar uma 

troca de conhecimentos oportunizando o bem - estar e a integração de todos.  

 Assim que a professora coletou os dados, foi feita uma reunião na escola com 

toda equipe da direção, com representantes de todas as turmas e grupo de apoio para 

divulgar os resultados coletados e constatando-se as hipóteses que foram levantadas. 

 
“Resultados segundo especialistas, diretor, professores, e ambos os 
alunos, em sua maioria, afirmaram que o fator primordial, dentre 
outros, era a presença indispensável da língua de sinais no ambiente 
escolar, visto que, ela só tinha a contribuir para um relacionamento 
harmonioso e compreensível, facilitando assim, a comunicação e 
evitando a exclusão de uma minoria presente na escola”.      

 

 Diante do que foi revelado, com o apoio de todos, ficou decidido que a escola 

necessitava elaborar propostas pedagógicas que colaborasse na conscientização de todos 

a respeito do problema, e com isso procurar uma solução que viabilizasse para o 

caminho da inclusão.  

 Por ser esse projeto o primeiro instrumento que oportunizou a escola aplicar uma 

prática inclusiva, e foi a partir dele que a escola buscou outra maneira de se relacionar 

com o surdo, desenvolvendo um amplo interesse pela LIBRAS. A partir daí, outros 

projetos foram feitos e executados pelas professoras das classes especiais, já contando 

com o apoio da escola que visava que todos estivessem inclusos.  

Como, por exemplo:“Sacolão da economia” – mini- supermercado utilizado como 

oficina para ser trabalhada a LIBRAS, - “ Casa de fantoche” – trabalhar o teatro, e 



outros que foram realizados promovendo condições necessárias para o bom 

relacionamento afetivo e eficaz, independente de ser “diferente” ou não’.   

 Entretanto, refletindo sobre a potencialidade e valorização dos surdos, a direção 

da escola junto com os professores das classes especiais, sentiam-se preocupados que os 

mesmos ficassem estagnados nas salas especiais por muito tempo sem progredirem em 

seus estudos, e com isso propôs que fosse implantada na escola uma Sala de Recursos 

para que os alunos surdos pudessem avançar nas séries freqüentando as turmas comuns. 

“partindo desse principio em 2003, por iniciativa do DED – Departamento de Educação 

/ DIEESP – Divisão de Educação Especial e apoio da escola, implantou-se então a Sala 

de Recursos”.   Sala essa que se encontrava focada em aguçar o potencial de cada aluno, 

de forma que segundo relato da direção “pudessem desenvolver suas habilidades e as 

limitações fossem elas auditiva, visual, física não o impediria de dar continuidade em 

seu processo de aprendizagem”.  

 O desenvolvimento das atividades era planejado de acordo com os conteúdos 

que eram ministrados nas salas inclusivas, acrescentando outras no intuito de melhorar o 

desempenho dos alunos. Eram feitas também leitura e interpretação de textos, de 

revistas, utilizava vídeos e computador para auxiliar no estudo da LIBRAS. 

  A Sala funcionava todos os dias úteis, manhã e tarde, quando havia professor 

disponível e os alunos frequentavam em turno contrário ao de seu horário escolar 

normal, os mesmos eram escalonados em dias alternados e por séries, quando tinham 

alguma dificuldade no aprendizado, frequentavam todos os dias, e ainda se não fosse 

suficiente, poderiam passar o dia todo para concluir suas tarefas e tirar suas duvidas, 

pois, muitos moram distantes da escola. Os dois primeiros meses foram difíceis, não só 

para os alunos, mas também para os professores que passavam por fase de adaptação, 

muitos alunos sentiram-se confusos diante de tal mudança, e preferiram voltar para as 

classes especiais. 

  Tendo inicio o ano letivo de 2003, surgiram algumas dificuldades, pois a 

professora que lecionava anteriormente encontrava-se com problemas no horário não 

podendo comparecer para as aulas. Sendo assim, os alunos tinham  que estudar em 

turno vespertino, para no turno matutino frequentar a sala de apoio, pois no momento a 

escola dispunha apenas de uma professora na Sala de Recursos.   

 A professora que assumiu a sala não tinha habilidade suficiente em LIBRAS,por 

isso, muitos alunos já estavam desistindo e deixando de ir a escola, quando o 

Departamento de Educação convidou a professora Edna, que já tinha trabalhando ano 



anterior na escola com eles e por ter uma grande fluência em LIBRAS em dezembro de 

2004,dando continuidade às aulas e as atividades propostas que vinham sendo 

planejadas nas salas inclusivas.Neste ano aumentou-se as aprovações desses alunos. 

 Nesse sentido, o trabalho desenvolvido pela sala de recursos é de grande 

relevância, pois como assegura Alves (2006, p.13): 

 

“As salas de recursos multifuncionais são espaços da escola onde se 
realiza o atendimento educacional especializado para alunos com 
necessidades especiais, por meio do desenvolvimento de estratégias de 
aprendizagem, centradas em um novo fazer pedagógico que favoreça a 
construção de conhecimentos pelos alunos, subsidiando-se para que 
desenvolvam o currículo e participem da vida escolar”.      

 

 Entrando no ano de 2005, a escola vem a passar por mudança de endereço e de 

espaço físico, pois antes ela tinha sede própria e funcionava em um espaço amplo 

localizado a Rua Felisbelo Menezes s/n mantida pelo governo estadual.  

          No ano de 2007, devido sua estrutura comprometida, a escola muda-se para outro 

prédio alugado, agora situado na Avenida Otoniel Dórea, 501 porém o espaço é 

inadequado. 

  No ano de 2008, professores que trabalhavam desde 2003, continuam agora 

também na Sala de Recursos, proporcionando a inclusão do surdo, oferecendo a 

continuidade de ensino para aqueles que freqüentam as salas regulares, pois muitos se 

sentiam ansiosos porque não sabiam se comunicar com a professora para tirar suas 

dúvidas. A escola passou a ter como Instrutoras alunas que também eram estudantes do 

10 ano do ensino médio, e foram contratadas pela Secretaria de Educação do Estado/SE, 

para estar junto as professoras nas turmas inclusivas, na Sala de Recursos, e para 

ministrar cursos para os  professores, para os pais dos alunos, possibilitando que eles 

interajam melhor com seus filhos e esse curso teve o a apoio da coordenadora de 

Educação Especial da Diretoria Regional de Educação de Itabaiana – DRE’ 03.  

 Somente no ano de 2009, a escola já atendendo a uma grande quantidade de 

alunos surdos, é que foi possível a participação de um profissional em sala de aula, 

melhorando a qualidade do ensino e a compreensão dos conteúdos, representando uma 

conquista muito importante na inclusão lhe dando um mérito de reconhecimento na 

cidade.     



  A escola tornou-se referência, atendendo alunos não só de Itabaiana, mas do 

interior e cidades circunvizinhas, e atendendo não só aos surdos, mas também alunos 

com outras deficiências.        

 No ano de 2011, a sala especifica de Educação Especial não funcionou mais e  

os deficientes que eram  atendidos foram encaminhados para salas inclusivas.  

 A sala de recursos continua funcionando com professora disponível em dois 

turnos, tendo atualmente cinco (05) turmas inclusivas, três pela manhã e duas pela tarde, 

a maioria que é atendida são surdos, mas também tem alunos com deficiência 

intelectual. Também já se encontra disponível um intérprete de LIBRAS para cada sala 

inclusiva, e esses intérpretes de hoje não são os próprios alunos da escola como 

acontecia antes, eles são ouvintes que fizeram o curso, e o Estado promoveu inscrições 

para que os mesmos fossem contratados para atuarem nas escolas.Com relação ao 

atendimento da Sala de Recursos, continua como antes, atendendo não somente aos 

alunos que estudam na própria escola, como também os que vêm das outras instituições, 

dando suporte para que eles prossigam em seu processo de aprendizagem. 

 

ABORDAGEM METODOLÓGICA  

 

 Neste sentido, para descobrirmos quais as dificuldades pedagógicas no processo 

de Inclusão dos alunos com deficiência auditiva no ensino regular na Escola Estadual 

Vicente Machado Menezes, foi desenvolvido esta pesquisa de abordagem qualitativa 

por acreditar que esta é a que melhor se enquadrava ao modelo de estudo pretendido. 

Neste sentido, de acordo com Trivinos (1987, p.50), o estudo qualitativo caracteriza-se 

por não se basear no critério numérico e mensurável, mas assim, na sua subjetividade e 

totalidade. 

O tipo de pesquisa foi o estudo de caso e seguindo nesta direção, o estudo 

desenvolveu-se a partir de um estudo de caso, em que tal método atualmente tem sido 

muito usado em pesquisas na área da educação, como bem evidencia Vilabol: 

 

É uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa 
profundamente. Pode ser caracterizado como um estudo de uma 
entidade bem definida, como um programa, uma instituição, um 
sistema educativo, uma pessoa ou uma unidade social. Visa conhecer 
o seu “como” e os seus “porquês”, evidenciando a sua unidade e 
identidade própria. É uma investigação que se assume como 
particularística, debruçando-se sobre uma situação específica, 



procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico. 
(VILABOL, apud, Vestcon Editora Ltda, p.13, 2008).  

 
 
 Portanto, o estudo de caso se traduz em um método que abrange de uma forma 

ampla uma abordagem específica que ajuda nos procedimentos da coleta e nas análises 

de dados de uma pesquisa. 

 

SUJEITOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Os sujeitos participantes da pesquisa foram os a atual diretora da Escola 

Estadual Vicente Machado Menezes e a responsável pelo procedimento de inclusão nas 

escolas do município que trabalha junto a DRE’03 de Itabaiana.  

 Foi feito um levantamento sobre as escolas que atendem crianças com 

deficiência auditiva na DR’03 (diretoria regional de educação em Itabaiana/SE), órgão 

ligado a Secretaria de Educação do Estado de Sergipe que abrange a região agreste do 

Estado. A partir deste levantamento, foi feita a primeira visita à escola e o contato com a 

direção, onde foi explicada a intenção da pesquisa e permitida à autorização para que a 

mesma fosse realizada.  

 

INSTRUMENTOS DE COLETA 

 

A coleta de dados é constituída na fase da pesquisa, onde foram escolhidos os 

instrumentos adequados ao objeto estudado, com a intenção de que os dados coletados 

passem a contribuir na obtenção dos resultados proporcionando uma maior proximidade 

com a realidade que esta sendo investigada.Foram feitas: visitas, entrevista semi 

estruturadas com a diretora da escola e também com a funcionária da Diretoria Regional 

de Educação que é responsável pelos procedimentos da Inclusão nas escolas do 

município de Itabaiana- SE, através dos quais obtivemos informações sobre como este 

processo que teve início no município de Itabaiana. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto nesse trabalho constatamos que a inclusão do surdo na escola Vicente 

Machado foi árdua e enfrentou muitos obstáculos. Porém partindo de iniciativas dos 



professores e citando a necessidade de atendimento dessa clientela tornou-se possível a 

implementação dessas propostas. 

Verificamos assim que quando existe vontade política e trabalho coletivo obtem-se bons 

resultado.Os relatos foram claros de que  houve muitas dificuldades de aceitação e 

acolhimento ,como ainda existe em tantas outras escolas sejam estaduais ou não ,pois o 

novo sempre gera receios;e com relação as pessoas com deficiência não é diferente. 

Em se tratando do surdo pensa-se que seu desenvolvimento não acompanha o de uma 

pessoa comum, salvo as restrições lingüísticas e a forma de expressar seus pensamentos 

com os acompanhamentos necessários ele alcança os níveis superiores de escolaridade. 

O suporte necessário muitas vezes não está acessível a todos ,faltam muitos 

profissionais da área de saúde como o fonoaudiólogo imprescindível para a 

aprendizagem do surdo,os atendimentos precoces,escolas e profissionais habilitados. 

A relação intersetorial pregada pela política inclusiva se faz necessária para o sucesso 

dos alunos no ensino regular. Com a continuidade da proposta e os bons resultados 

alcançados compreendemos que o importante é não receber esse desafio como um 

problema social,esses alunos são cidadãos comuns como outros e tem direitos e 

deveres,capacidades e habilidades a ser exploradas desde que oportunizados. 
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