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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados da pesquisa intitulada A SALA DE 
RECURSOS MULTIFUNCIONAIS E O PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA: UM 
OLHAR SOBRE A SURDEZ NA ESCOLA NOVO TEMPO – JEQUIÉ/BA. Com a pesquisa, 
foi possível identificar que ainda são inquietantes e desafiadoras as situações oriundas da 
inclusão de estudantes surdos em classes comuns de ensino, contudo a Sala de Recursos 
Multifuncionais (SRM) constitui-se espaço importante à formação destes estudantes. As 
conclusões deste trabalho permitem contribuir às discussões acadêmicas sobre o papel do 
professor de língua portuguesa e as complexas situações de ensino e aprendizagem que 
circundam e caracterizam sua prática, tornando-se um referencial para professores 
comprometidos com o ensino da língua e as proposições advindas da educação inclusiva. 
PALAVRAS-CHAVE: Sala de Recursos Multifuncionais – Língua Portuguesa – Surdez 
 
ABSTRACT 

This paper aims to present the results of the survey entitled A RESOURCE ROOM 
TEACHER OF MULTIFUNCTIONAL AND ENGLISH: A LOOK AT A HEARING IN 
SCHOOL NEW TIME - Jequié / BA. With this research, we identified that are still troubling 
and challenging situations arising from the inclusion of deaf students in regular classroom 
teaching, but the Resource Room Multifunction (SRM) constitutes an important space for 
training of these students. The conclusions of this work allow to contribute to academic 
discussions on the role of the Portuguese language teacher and the complex situations of 
teaching and learning that surround and characterize their practice, becoming a reference for 
teachers committed to teaching the language and the proposals arising from the inclusive 
education.KEYWORDS:  Multifunctional Resource Room - Portuguese - Deafness 
 
INTRODUÇÃO 
 
 
 A inclusão de pessoas com deficiência em classes comuns de ensino é uma das 

prerrogativas legais do cenário educacional brasileiro vigente. Nesse sentido, atender à 

diversidade das turmas inevitavelmente heterogêneas é um dos desafios à prática pedagógica 

de diferentes professores que em seu cotidiano lidam com as especificidades destes alunos. 
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Dada a relevância do tema, o presente trabalho objetiva compartilhar os resultados da 

pesquisa monográfica intitulada A SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS E O 

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA: UM OLHAR SOBRE A SURDEZ NA 

ESCOLA NOVO TEMPO – JEQUIÉ/BA3.  

O interesse pela apresentação dos resultados desta pesquisa decorre, dentre outros 

motivos, pela necessidade de se pensar coletivamente sobre a inclusão de pessoas com 

deficiência em classes comuns de ensino. Nesse estudo, acreditamos que a surdez não é 

campo de estudos exclusivo das pessoas que teorizam sobre a educação especial, mas deve ser 

conteúdo da formação inicial e continuada de diferentes profissionais. Assim, a área de 

Língua Portuguesa, tal como as demais, necessita intensificar estudos e pesquisas que venham 

a contribuir para a inclusão de diferentes estudantes, em especial dos que apresentam alguma 

deficiência.  

Esclarecida nossa intencionalidade, destacamos que para efeitos de organização do 

presente texto apresentamos uma primeira seção sobre Ser professor de Língua Portuguesa: 

desafios contemporâneos, na qual discutimos as implicações da formação docente para a 

prática do professor que em sua rotina, sente-se desafiado a incluir estudantes surdos em 

classes comuns de ensino. Num segundo momento, abordamos alguns dos resultados de nossa 

pesquisa sob o título Práticas pedagógicas em atendimento a surdez: assunto de todos. Nessa 

seção problematizamos os principais resultados da pesquisa compartilhada para só então 

discorrermos sobre as Possibilidades para a educação inclusiva: nossas considerações. Com 

o estudo doravante compartilhado esperamos contribuir para a solidificação de práticas 

voltadas ao respeito às diferenças, e novas formas de problematização da didática e práticas 

pedagógicas de professores de Língua Portuguesa comprometidos com as práticas curriculares 

advindas do desafio de incluir estudantes surdos em classes comuns de ensino. 

 

Ser professor de Língua Portuguesa: desafios contemporâneos 

 

Ser professor de Língua Portuguesa não é tarefa fácil. Se considerarmos as 

emblemáticas situações econômicas, políticas e sociais em que vivem os professores do Brasil 

e as graves condições de trabalho em que está submersa sua grande maioria, podemos 

depreender os desafios que enfrentam em sua prática pedagógica (MARTINS, 2009). 
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 Nesse sentido, os aspectos concernentes à inclusão de estudantes com deficiência em 

classes comuns de ensino, não podem ser vistos de forma isolada, estes só podem ser 

considerados no âmbito da estrutura política que os fundamenta. 

 Com base em nosso objeto de estudo, foi preciso atentar para o movimento da 

educação inclusiva, suas interfaces e influências no contexto brasileiro. Para nós este foi um 

dos entendimentos indispensáveis ao desenvolvimento do trabalho monográfico aqui 

compartilhado. 

É sabido que a Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994), atribui o direito a todos 

estudantes com necessidades educacionais estarem incluídos no ensino comum, apresentando 

que: "todos os alunos devem aprender juntos, sempre que possível independente das 

dificuldades e diferenças que apresentem". A Constituição Brasileira de 1988 também já 

assegurava o direito de todos à educação, garantindo o acesso ao Ensino Fundamental regular 

a todas as crianças, sem exceção (BRASIL, 1998). 

Mais recentemente foi instituída a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) que organiza os pressupostos mais atuais 

para a inclusão de estudantes com deficiência em classes comuns de ensino, intentando 

assegurar condições de acesso e permanência a esses estudantes por meio de mudanças 

estruturais na oferta de escolarização a todos.  

Carvalho (2008) apresenta a proposta de uma escola inclusiva que contemple a todos, 

sem divisões e que não rotule seus estudantes, não “expulse” estudantes com “problemas”. 

Uma escola que seja capaz de solucionar as questões sobre o fracasso escolar, além de 

considerar a diversidade peculiar dos seus estudantes.    

Em decorrência do desafio de incluir estudantes com deficiência em classes comuns de 

ensino, identificamos a complexidade da proposta inclusiva. Assim qualquer “proposta de 

prática pedagógica em sala de aula aprendendo da e na diversidade implica em profundas 

mudanças no trabalho em equipe, fazendo com que os educadores apóiem-se mutuamente, 

sem que ninguém se sinta como o melhor ou o que sabe tudo” (CARVALHO, 2008, p. 72).  

 No ensino da língua portuguesa e de qualquer área do conhecimento, deve ser levada 

em conta a heterogeneidade das turmas, pois as práticas educativas devem embasar-se nas 

especificidades dos alunos, ou seja, adequando aulas e planejamentos para atender 

necessidades educacionais, além de respeitar acima de tudo a maneira e, o ritmo de 

aprendizagem de cada discente. 
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 Deve-se ainda considerar as dificuldades no que diz respeito às condições físicas para 

a realização do ensino-aprendizagem. É necessário realizar uma organização na sala de aula, 

nos setores administrativos, nos corredores, nas dependências da escola em si uma projeção 

de acessibilidade, mas não pode ficar apenas nesse patamar, ou seja, na acessibilidade física, é 

necessário construir currículos e um ensino para desenvolver as aprendizagens de cada aluno, 

sejam esses com necessidades educacionais especiais ou não (CARVALHO, 2008). 

Este é um desafio que necessita ser pensado por meio das políticas de formação 

continuada. Nesse sentido, as mudanças propostas para a Educação Básica no Brasil trazem 

enormes desafios à formação de professores. No mundo contemporâneo, o papel do professor 

está sendo questionado e redefinido de diversas maneiras. 

Da racionalidade técnica, concepção muito presente nas políticas da década de 70 

(DINIZ, 2000) chegamos a problematizar as concepções de formação docente atuais que 

convergem para o reconhecimento de que  vivenciamos o processo de “desvalorização e 

descaracterização” do magistério como profissão, o que provocou à escola o processo de 

fragmentação de conteúdo e da prática docente.  

O desafio de incluir a todos nos espaços comuns de ensino é uma das premissas 

básicas para construir uma educação de qualidade, comprometida com as condições de 

aprendizagem de todos os alunos, tendo respeitadas as suas necessidades e diferenças étnicas, 

sociais, econômicas, religiosas, culturais e condições de deficiência.  

Nesse estudo acreditamos que os professores não podem sozinhos ser 

responsabilizados pelo (in) sucesso de suas práticas, mas necessitam ser apoiados na 

condução de uma prática reflexiva (PIMENTA, 2008). Dessa forma, a falta de formação 

docente no que diz respeito a educação inclusiva, só pode ser pensada no contexto das 

políticas públicas e das condições que lhes são oferecidas. 

 As escolas inclusivas têm, portanto, por objetivo desenvolver a igualdade e promover 

“oportunidades da completa participação de todos; mas, para ter êxito, requerem um esforço 

comum, não só dos professores e do pessoal restante da escola, mas também dos colegas, 

pais, familiares e voluntários” (DORZIAT, 2009, p. 66).    

Do ponto de vista legal, ao sistema de ensino, fica preconizado de acordo com, a LDB 

de (9394/96), que seja realizado o “atendimento educacional especializado gratuito aos 

educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino” 

(BRASIL, 1996). No que tange ao ensino de língua portuguesa, na Seção IV, Art. 36. O 
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currículo do ensino médio observará “[...] a língua portuguesa como instrumento de 

comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania” (IDEM, 1996). 

No que diz respeito à comunicação, com base na legislação pertinente ficou decretada 

a Lei nº 10.436/02 (BRASIL, 2002) que reconhece a Libras como meio legal de comunicação 

e expressão, determina e garante que as instituições e viabilize a difusão, da língua, bem como 

a inclusão da disciplina de Libras como parte integrante do currículo nos cursos de formação 

de professores e de fonoaudiologia (STRÖBEL, 2009). 

Nessa perspectiva estudar a Libras é fundamental para quem atua diretamente com o 

surdo, mesmo que a aprendizagem demande tempo e dedicação. Deixar de aprender pode 

“torna-se indícios de risco de não vislumbrar processos significativos das pessoas surdas, 

porque, em maior ou menor grau, continuarão a persistir os problemas de comunicação 

decorrente de uma linguagem limitada” (DORZIAT, 2009, p.52).     

 Das determinações legais podemos depreender o desafio que os professores encontram 

em suas turmas ao proporem atividades pedagógicas em atendimento a diferentes estudantes. 

A seguir apresentaremos os dados da pesquisa realizada, a fim de problematizar estes 

desafios. 

 

Práticas pedagógicas em atendimento a surdez: assunto de todos 

 

A pesquisa relatada possui abordagem qualitativa, (LÜDKE; ANDRÉ, 1986), pois, 

nos permitiu maior compreensão do nosso objeto de estudo. O objetivo geral foi identificar 

como ocorre a interação entre, o professor que atua na Sala de Recursos Multifuncionais – 

SRM, e o professor da sala comum que trabalha especificamente com a área de Língua 

Portuguesa, em atendimento às necessidades de estudantes surdos. Ou seja, identificar 

interações entre professores de Língua Portuguesa que lidam com a diversidade em classes 

comuns de ensino, especificamente com estudantes surdos, e professores de Salas de Recursos 

Multifuncionais (SRM)4 que apóiam a inclusão destes estudantes por meio do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE).  

A fim de atender os requisitos assegurados em nosso termo de compromisso que 

primaram pelo anonimato dos participantes, denominamos a escola pesquisada de Novo 

Tempo. Essa escola localiza-se no município de Jequié/BA e pode caracterizar a realidade 

deslumbrada em outras escolas de todo o Brasil. 
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Como instrumentos de pesquisa foram utilizamos diários de observações e 

questionários direcionados para o professor da classe comum; o da sala de recursos 

multifuncionais; os estudantes surdos, os ouvintes e o intérprete5.  

Os questionários foram direcionados para cada público acima citado, a fim de 

contemplar aspectos relativos à: formação docente; desafios e avanços da educação inclusiva; 

interação entre estudantes surdos com estudantes ouvintes; papel que o intérprete desenvolve 

na sala comum; e importância das SRM. Também com o intuito de analisar as práticas 

adentramos as atividades desenvolvidas na perspectiva da educação inclusiva.  

Para dar um respaldo maior a nossa pesquisa foram elaborados dois roteiros de 

observação, um para sala comum e outro para SRM. No primeiro roteiro foram observados: a 

relação do professor de Língua Portuguesa com os estudantes surdos; a comunicação entre 

eles; planejamento e explicação de conteúdos, entre outros aspectos. No segundo assim como 

no primeiro, observamos a relação do professor, sendo que neste consideramos apenas o da 

SRM; as atividades desenvolvidas; materiais e recursos didáticos, por fim frequência dos 

estudantes surdos na SRM.  

A pesquisa foi realizada em uma turma do 1º ano, matutino, ensino médio da rede 

pública estadual tendo 35 alunos frequentando dos quais duas estudantes são surdas. O 

desenvolvimento da pesquisa aconteceu de maneira concomitante. No turno matutino as 

observações foram realizadas na sala comum, e no turno oposto duas vezes por semana, eram 

realizadas na sala de apoio, nos dias correspondentes aos que as alunas frequentavam.   

Nesse texto apresentamos alguns dados importantes da pesquisa específicos das 

interações pedagógicas provenientes da inclusão de estudantes surdas em turmas de Língua 

Portuguesa. As alunas denominadas Júlia e Paula6, são surdas, estudantes do 1º ano, 

matutino da Escola Novo Tempo. Elas sempre estudaram em escola comum, e já nasceram 

surdas.  Entre seus familiares não tem parentes surdos.  O processo de comunicação com o 

uso da Libras na família de Júlia, só ocorre com a mãe que tem certo domínio da língua. As 

privações provocadas pelo desconhecimento e utilização da Libras com pessoas surdas são 

visíveis (PEREIRA, 2011, p. 81). Já com Paula, a comunicação em Libras ocorre entre seus 

irmãos, sendo que segundo seus relatos um deles conhece a língua um pouco menos. Nesse 

contexto, Paula possui um pequeno ganho nas trocas e interações. Fica então evidente que é 

essencial o uso da Libras, desde cedo, pois proporciona um ambiente linguístico em que a 

comunicação seja viva e natural entre os participantes do processo educacional 

(FERNANDES; CORREIA, 2011).   
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 Os estudantes ouvintes apresentam uma faixa etária entre 15 a 17 anos, sendo três, 

Matheus e Ian do sexo masculino e Sofia, Lívia, Isabela, Bruna, Mariana do sexo 

feminino. Um dado importante a ser considerado é a defasagem idade/série das estudantes 

surdas. Note-se que suas idades (21 e 24 anos) se distanciam da faixa dos colegas da turma. O 

dado incide sobre as dificuldades que tais estudantes enfrentam no processo de escolarização, 

comprovando a necessidade de que os sistemas de ensino reformulem-se no atendimento às 

especificidades destas estudantes. 

No que se refere ao conhecimento da Libras, quando perguntamos se eles utilizavam a 

língua, todos disseram que já utilizavam, exceto Ian, que afirmou apenas ter ouvido falar.  

Perguntamos ainda como eles faziam para se comunicar com as colegas surdas 

Vinícius e Matheus, responderam por meio de mímicas. Este dado nos chama atenção, pois 

embora afirmem conhecer a língua, no seu contato diário utilizam a mímica como forma de 

comunicação. De algum modo, o dado pode representar o desprestígio da língua nas 

interações ocorridas na escola comum, algo que acentua as dificuldades enfrentadas por 

estudantes surdos. “Nesse contexto percebemos que surdos e ouvintes estão igualmente 

excluídos, ambos desconhecedores de sua segunda língua, português e Libras 

respectivamente” (SANTOS, 2011, p. 44).  Acreditamos que a Libras necessita consolidar-se, 

não apenas legalmente, o que já acontece através dos decretos e leis existentes (BRASIL, 

2002; BRASIL, 2010), mas, sobretudo por meio do reconhecimento e valorização de sua 

estrutura, afinal as “línguas de sinais são sistemas lingüísticos independentes dos sistemas 

orais, e que se apresentam numa modalidade diferente das línguas orais-auditivas. Como 

qualquer língua, também existem diferenças regionais, portanto, deve-se ter atenção as 

diversas variações (DAMÁZIO; FERREIRA, 2010, p. 56).     

Com relação à professora da sala comum, Lúcia leciona há 22 anos possui 

especialização. Nos informou apenas que cursa graduação em Filosofia, e ministra disciplinas 

de Língua Portuguesa, Redação e Artes. Mais uma vez, embora não seja o foco central de 

nossa pesquisa, destacamos o dado concernente à distância entre a formação inicial docente e 

sua área de atuação, assunto bastante discutido nos construtos teóricos sobre formação 

docente (PIMENTA, 2008). Lúcia, assim como um número significativo de professores, 

adquire a formação para o trabalho na área de atuação no exercício da função, aspecto 

complexo e que deve ser considerado ao analisarmos os dados levantados.  

Já a participante Marisa exerce a função de professora há 18 anos e há 06 anos 

trabalha na Sala de Recursos Multifuncionais. É graduada em Letras, e tem especialização em 
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Educação Especial.  No que diz respeito a formação da professora Marisa, destacamos o fato 

de ter formação e especialização compatíveis com sua área de atuação, algo que sob o nosso 

ponto de vista tende a favorecer sua prática pedagógica. 

No que refere-se à comunicação, Júlia e Paula afirmaram que esta ocorre por meio da 

intervenção do intérprete e, além disso, justificaram relatando que a professora Lúcia, sabe 

um pouco de Libras. Paula assegurou que a professora tenta se comunicar em Libras, mas 

sempre pede ajuda ao intérprete. 

  A comunicação existe, porém de maneira fragmentada, e isto foi evidenciado em 

alguns momentos durante a observação. Com base nos dados coletados, identificamos que a 

professora desconhece as especificidades da língua de sinais. Apesar de termos consciência de 

que o papel do professor de língua portuguesa (L2) não seja o de ensinar a Libras (L1), 

consideramos importante que esse professor ensine a (L2) acompanhando o desenvolvimento 

do aluno e ainda oportunizando situações para diálogo com esse estudante, a fim de que suas 

interações não restrinjam a presença do intérprete. 

Com relação ao reconhecimento das atividades desenvolvidas em SRM e suas 

contribuições às práticas desenvolvidas em uma turma de língua portuguesa, as estudantes 

surdas afirmaram que “obtemos apoio para entender o conteúdo trabalhado na sala comum” 

(Estudantes Surdas/Júlia e Paula). 

Consideramos ainda as dificuldades relatadas pelas discentes na compreensão da 

Língua Portuguesa. Ao serem questionadas sobre essas dificuldades as estudantes 

responderam: 

 
Sim. Porque português tem muitas palavras e eu sei poucos 
nomes (Trecho extraído do questionário de Júlia). 
Ás vezes (Trecho extraído do questionário de Paula). 

 
 

 As dificuldades identificadas podem ser ampliadas com base nas contribuições de 

diferentes autores: 

 

Um fato frequentemente apontado por surdos em trabalhos que tratam da 
leitura é a dificuldade que encontram em lidar com aspectos relacionados a 
estrutura e o funcionamento da língua portuguesa, consequentemente a 
leitura, a análise e a produção textual se apresentam como tarefas árduas ao 
surdo em sua vida acadêmica e profissional (KARNOPP, 2010, p. 65). 
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 Dessa forma, os desafios constatados pelo estudo realizado são problematizados por 

autores que indicam a necessidade em desenvolvermos práticas pedagógicas que atentem para 

as especificidades de estudantes surdos.  

No que se refere à articulação entre o professor de Língua Portuguesa e o professor 

sala de recursos (SRM), nota-se nos depoimentos dos professores, sobretudo da SRM, que há 

pouca interação. Este é um dado importante que necessita ser redimensionado, pois 

 
A dificuldade maior está em oportunizar uma cultura de colaboração entre 
alunos surdos e ouvintes, e que professores e especialistas que participam da 
atividade escolar constituam uma equipe com tempo reservado para 
organização de atividades, trabalhando conjuntamente numa ação efetiva de 
proposição de atividades que atendam às necessidades de todos os alunos 
[...] (LACERDA, 2006, p.167). 
 
 

 São deveras importantes as considerações da professora Lúcia sobre a relevância da 

SRM para o trabalho desenvolvido junto a estudantes surdas, “Sem levar em conta o trabalho 

da SRM fica muito difícil acontecer o ensino-aprendizagem”. Vale destacar que o trabalho 

desenvolvido pelo professor de SRM é primordial para a aprendizagem de estudantes surdos, 

pois 

 
O atendimento constitui-se como um dos momentos didático pedagógicos 
realizados em favor do desenvolvimento e da aprendizagem da Língua 
Portuguesa escrita pelos alunos com surdez. Esse atendimento acontece na 
sala de recursos multifuncionais e em horário diferente ao da sala de aula 
comum. Todo o ensino é desenvolvido por professora, preferencialmente, 
formada em Letras e que conheça os pressupostos lingüísticos e teóricos que 
norteiam o trabalho do ensino de português escrito para pessoas com surdez.  
O objetivo desse atendimento é desenvolver a competência lingüística, bem 
como textual, nas pessoas com surdez, para que elas sejam capazes de gerar 
seqüências lingüísticas (DAMÁZIO; FERREIRA, 2010). 
 

 
 Embora as afirmações da professora Lúcia sejam contundentes, segundo informações 

coletas por meio das contribuições da professora Marisa, as dificuldades em estabelecer um 

diálogo entre SRM e sala comum são significativas: 

  

“O professor de Língua Portuguesa tem conhecimento do nosso 
trabalho, mas é raro buscar a nossa ajuda. Nas visitas as escolas onde 
os alunos surdos estudam quase sempre não encontramos e quando o 
encontramos não demonstram querer ajuda. Penso que é porque eles 
têm o intérprete de Libras na sala para mediar a comunicação. Eles 
acham que é suficiente. Estamos sempre a disposição para ajudá-los, 
inclusive oferecemos curso de Libras, momento em que também 
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discutimos as implicações na aprendizagem do surdo e como deverá 
ser a melhor metodologia para os surdos. Porém eles nunca 
comparecem”. (Trecho extraído do questionário da professora da 
SRM/Marisa). 

  
 

O depoimento de Marisa corrobora com a análise de que a inclusão não é um 

processo fácil e que depende do compromisso e articulação entre diferentes pessoas e setores 

da comunidade escolar e social como um todo.  

De fato, as especificidades de estudantes surdos necessitam ser observadas por todos 

os professores, coletivamente, em especial por aqueles que atuam na área de Língua 

Portuguesa  e que assumem em suas práticas o desafio de incluir esses estudantes. Uma tarefa 

complexa, pois  

[...] a professora de Língua Portuguesa focaliza o estudo dessa língua nos 
níveis morfológico, sintático e semântico-pragmático, ou seja, como são 
atribuídos os significados às palavras e como se dá à organização delas nas 
frases e textos de diferentes contextos, levando os alunos a perceber a 
estrutura da língua através de atividades diversificadas, procurando construir 
um conhecimento já adquirido naturalmente pelos alunos ouvintes 
(DAMÁZIO, 2007. p.40).  

 

 No que tange a visão da professora Lúcia diante da inclusão de estudantes com 

deficiência em aulas de língua portuguesa, considera que essa inclusão pode se concretizar 

desde que exista a interação entre o professor da classe comum e o da SRM. Além disso, 

concorda que é importante promover situações didático-pedagógicas para garantir a 

aprendizagem de alunos, e confirma que é necessário respeitar as especificidades e ritmos de 

alunos com deficiência. É fundamental a compreensão do professor frente ao novo modelo 

inclusivo que 

sustenta-se em uma filosofia que advoga a solidariedade e o respeito mútuo 
às diferenças individuais, cujo ponto central está na relevância da sociedade 
aprender a conviver com as diferenças. Contudo, muitos problemas são 
enfrentados na implementação desta proposta, já que a criança com 
necessidades especiais é diferente, e o atendimento às suas características 
particulares implica formação, cuidados individualizados e revisões 
curriculares que não ocorrem apenas pelo empenho do professor, mas que 
dependem de um trabalho de discussão e formação que envolve custos e que 
tem sido muito pouco realizado (LACERDA, 2006, p.166). 

 
 

Essa constatação incide sobre a necessidade de elaboração de políticas públicas que 

garantam as condições para acesso e permanência de estudantes com deficiência em classes 

comuns de ensino, para não permanecermos no plano do discurso dito inclusivo. 



11 
 
 A professora Marisa nos informou que no AEE são realizadas atividades com objetivo 

de desenvolver as habilidades dos alunos que frequentam a SRM.  O AEE tem pretensões no 

momento didático-pedagógico referentes a possibilidade de “desenvolver a competência 

gramatical ou lingüística, bem como textual, nas pessoas com surdez, para que sejam capazes 

de gerar seqüências lingüísticas bem formadas” (DAMÁZIO, 2007, p. 38). Marisa diz ter 

conhecimentos dos conteúdos trabalhados na sala comum. Porém, “o que muda é a 

metodologia utilizada” (Trecho extraído do questionário de Marisa).  

As pesquisas teóricas que embasam o presente estudo aqui compartilhado, levam-nos a 

concluir sobre a complexidade do AEE. Em se tratando de estudantes surdos, há que se 

considerar o fato de aprenderem ou necessitarem da aprendizagem de duas línguas, Libras e 

Língua Portuguesa, objetivo desafiador, sobretudo se inexistem professores com formação 

adequada para este ensino. Por isso, concordamos com as afirmações sobre a necessidade de 

diversificar as práticas construídas com esses alunos, em especial aquelas delimitadas no 

espaço das Salas de Recursos Multifuncionais. Para tanto acreditamos que este trabalho deve 

apresentar: 

Riqueza de materiais e recursos visuais (imagéticos) para possibilitar a 
abstração dos significados de elementos mórficos da Língua Portuguesa; 
Amplo acervo textual em Língua Portuguesa, capaz de oferecer ao aluno a 
pluralidade dos discursos, para que os mesmos possam ter oportunidade de 
interação com os mais variados tipos de situação de enunciação; Dinamismo 
e criatividade na elaboração de exercícios, os quais devem ser trabalhados 
em contextos de usos diferentes (DAMÁZIO, 2007, p.38-39). 

 

  Nesse contexto, é possível concluir que professores de Língua Portuguesa necessitam 

investir em sua própria formação a fim de atender as especificidades de estudantes surdos. As 

relações entre surdos e ouvintes ainda são precarizadas pelo desconhecimento e falta de 

utilização da Libras. De igual modo, a aprendizagem dos estudantes surdos fica 

comprometida, se não há investimento pessoal, profissional, acadêmico e político no 

reconhecimento de suas peculiaridades. E por fim, reiteramos a importância da SRM para o 

trabalho docente na área de Língua Portuguesa, aspecto que pode e deve ser valorizado por 

todos os professores.  A seguir, faremos nossas considerações finais. 

 

Possibilidades para a educação inclusiva: nossas considerações 

   

  Os resultados da pesquisa apresentam implicações para o papel do professor de língua 

portuguesa diante da educação inclusiva.  Temos que considerar que a educação inclusiva é 
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construída ao passo que os estudantes já estão inseridos, porém sabemos que inclusão “não se 

faz nem em um ano, nem em dois, mas sim é considerado como um processo inacabado, no 

qual continuamente é necessário ser revisado quais as barreiras que provocam exclusão e 

mostrar o que fazemos para ir eliminando essas barreiras” (DÍEZ, 2010, p.24).   

  A proposta de uma educação inclusiva visa incluir Todos, e isto significa que é 

pertinente realizar uma educação que possa abranger uma totalidade dos estudantes a 

vivenciar nas diferenças humanas, e ao mesmo tempo, é fundamental uma transformação 

radical na escola existente atual, que é excludente, pois não enxerga cada aluno como um ser 

concreto (SANTOS, 2006).  

  Ensinar a língua portuguesa aos estudantes surdos pressupõe o compromisso em 

assumi-la como segunda língua, na efetivação da proposta bilíngüe e no rompimento com 

uma educação oralista e excludente (SANTOS, 2011).  Nesse contexto, é importante também 

valorizar o trabalho realizado na SRM, visto que este está diretamente voltado para atender às 

necessidades educacionais de estudantes com deficiência.  O AEE complementa os estudos 

referentes aos conhecimentos construídos nas classes comuns do ensino regular  e faz o 

acompanhamento do desenvolvimento da língua portuguesa com os estudantes surdos para 

viabilizar “condições para o acesso aos níveis mais elevados de ensino, considerando que 

esses alunos têm condições de comunicação diferenciada” (BRASIL, 2006, p.25).   

  De acordo com a nossa análise foi possível evidenciar nas falas de duas participantes 

ouvintes a interação, por meio da Libras com as estudantes surdas, e isto é fruto do trabalho 

realizado no SRM da própria escola. Para Dorziat, (2009, p.59) “a escola para os surdos tem 

importância transcendente. Muito mais que um local de estudo, deve-se constituir de espaço 

de troca, de interação”. Essa importância pode ser evidenciada visto que sabemos que no 

âmbito familiar a tendência é de isolamento bastante significante, já que grande maioria são 

filhos de pais ouvintes. 

   Portanto, incentivar comunicação entre estudantes surdos e ouvintes dentro da 

perspectiva de uma escola inclusiva, possibilita realizar o ensino onde todos possam aprender 

juntos, independente de suas dificuldades ou talentos, deficiência, origem sócio-econômica ou 

cultural.  

  Outro aspecto a ser levado em conta é a função que o intérprete desempenha sendo 

este a voz dos surdos na classe comum. Ao mesmo tempo, é importante ressaltar a 

importância do professor regente de classe em conhecer a língua de sinais para não deixar 

toda a responsabilidade da comunicação com os alunos para o intérprete, pois muitas vezes o 
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intérprete é considerado como uma ponte que estabelece uma tradução entre dois mundos. É 

necessário, pois que exista um diálogo com transmissão de informações adequadas entre 

todos: professor/intérprete/aluno, visando a aprendizagem deste aluno (MARQUES, 2007). 

  Dessa última consideração decorre o entendimento de que cursos de Licenciatura, em 

especial de Língua Portuguesa, devem priorizar formação docente para o atendimento às 

especificidades de estudantes com deficiência. Embora reconheçamos que são as atividades 

práticas diárias extraídas da experiência de cada docente que vão impulsioná-lo à busca e 

investimento em sua própria formação, acreditamos que, no âmbito das políticas públicas, é 

imprescindível garantir formação inicial para que os futuros professores, o mais cedo 

possível, reflitam sobre as complexas situações pedagógicas na inclusão de estudantes com 

deficiência. 

  Nossas intenções, entretanto não anulam as dificuldades de nosso atual sistema de 

ensino em lidar com as diferenças, como apresentamos nos resultados de nossa pesquisa. 

Sabemos o quanto é desafiador e que são grandes as barreiras a serem quebradas, mas não 

podemos regredir. Continuar, lutar, tentar, abraçar, são imperiosamente os verbos que 

conjugamos no que para nós tornou-se um verdadeiro sentido de vida, a inclusão. Sabemos 

que nossa pesquisa em suas (in) completudes demarca a continuidade e não fim e por isso 

lançamo-nos ao desafio de continuar crendo que é possível e necessário participar.  
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