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RESUMO: 

Este artigo apresenta-se nas reflexões iniciais da pesquisa QUALIFICAÇÃO E 
ESCOLARIZAÇÃO DO SURDO: POSSIBILIDADES DE INCLUSÃO NO MERCADO DE 
TRABALHO EM ARACAJU – SERGIPE (estudo de caso em andamento em duas grandes 
empresas na cidade de Aracaju/SE). Inscreve-se no estudo das políticas públicas de inclusão 
no contexto profissional e educacional das pessoas com deficiência, em específico os Surdos, 
sendo esse o objeto de estudo do presente trabalho. Cujo objetivo discutir a legislação atual 
brasileira de inclusão para inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 
Contextualiza-se sobre trabalho, qualificação e escolarização num breve histórico mundial e 
brasileiro a partir de reflexões com vistas na formação para a cidadania no contexto de 
literaturas sobre a temática. 
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ABSTRACT: 

This article presents reflections on the initial research QUALIFICATION OF DEAF AND 
SCHOOLING: POSSIBILITIES FOR INCLUSION IN THE LABOR MARKET IN Aracaju 
- Sergipe (case study in progress at two large companies in the city of Aracaju / SE). It falls in 
the study of inclusive public policies in the context of educational and professional people 
with disabilities, specifically the Deaf, which is the object of study of this work. Which 
discusses the current Brazilian legislation for inclusion of disabled people entering the labor 
market. Contextualizes about work, skills and education worldwide and a brief history of 
Brazil from reflections seen in training for citizenship in the context of literature on the 
subject. 
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1. INTRODUÇÃO: 

 

A inclusão de pessoas com deficiência (PcD) no mercado de trabalho é um direito, 

independentemente do tipo de deficiência e do grau de comprometimento que sejam 

apresentados. No entanto, a falta de informação e conhecimento de que estas pessoas têm 

direito à convivência não-segregada e ao acesso aos recursos disponíveis aos demais 

cidadãos, ainda nos faz presenciar inúmeros casos de discriminação e exclusão. 

De acordo com os dados da (OMS) Organização Mundial de Saúde (1997) cerca de 

10% da população do mundo possui algum tipo de deficiência. E segundo o Censo do IBGE – 

2000, no Brasil, esse índice chega a 14,5% da nossa população, que corresponde a mais de 24 

milhões de pessoas. Cerca de 16 milhões dessa população, em sua maioria, encontra-se 

excluída do mundo do trabalho. Em Sergipe, chega a 264,6 mil pessoas com deficiência 

(INFORME SERGIPE, 2011, Fonte – Senac/Se).  

Conforme o exposto, nos últimos anos, a busca constante pelo reconhecimento de 

pessoas com deficiênciaii no mundo produtivo, a iguais oportunidades no mercado de trabalho 

vêm sendo palco de muitas discussões e conquistas. Esse reconhecimento se deve à adoção 

pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 1983, da 

Convenção 159 e da Recomendação 168, as quais tratam da reabilitação profissional e 

emprego de pessoas deficientes. 

Haja vista que, desde 1948, o direito ao trabalho era reconhecido na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos sancionada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, onde 

no artigo 23, inciso “a” diz que: “Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de seu 

trabalho, a condições eqüitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o 

desemprego”. 

Este documento é considerado como um marco na história do reconhecimento dos 

direitos de todas as pessoas, com ou sem deficiência (Aranha, 2003). 

No entanto, para a inserção dessa população no processo produtivo requer a adoção de 

mecanismos que propiciem a igualdade de oportunidades para o trabalho como afirma Glat 

(1998, p.97), “[...] vem sendo discutida a partir do pressuposto que o trabalho é uma das 

principais vias de integração social, sendo fator fundamental para minimizar a estigmatização 

social” e preparação para a vida que segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
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cional (1996), o objetivo da educação é instrumentalizar os jovens para o mercado de 

trabalho, o que impõe desafios à formação para a cidadania.  

A partir da década de 90 o paradigma da inclusão social vem sendo muito discutido. 

Sobre isso, algumas ações são observadas no âmbito do trabalho considerando que uma 

sociedade inclusiva é aquela capaz de contemplar, sempre, todas as condições humanas, 

encontrando meios para que cada cidadão, do mais privilegiado ao mais comprometido, 

exerça o direito de contribuir com seu melhor talento para o bem comum (WERNECK, 2003). 

Sobre isso, em 1981, a Organização das Nações Unidas (ONU) decretou o ANO 

INTERNACIONAL DOS DEFICIENTES, quando foi aprovada a Declaração de Princípios, 

documento que traz uma definição formalizada de equiparações de oportunidadesiii para os 

indivíduos acometidos por alguma deficiência, incluindo o seu ingresso no mercado de 

trabalhoiv (ONU, 1996). 

Em complemento a isso, a Constituição Federal de 1988 traz como um dos seus 

objetivos fundamentais, “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art.3º inciso IV). Define, no artigo 

205, a educação como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o 

exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho.  

Conforme o exposto exercer a cidadania com dignidade é um direito que cabe à todos, 

no entanto, ainda nos dias atuais existem classes minoritárias e discriminadas a exemplo do 

surdo que se encontra marginalizado pela sociedade principalmente no que diz respeito à 

qualificação para inserção no mercado de trabalho. As empresas não os percebe visando o 

potencial intelectual e habilidade quando ao se apresentar para determinada função. Skliar 

(2001) ressalta que grande parte desses sujeitos se constituía em mão-de-obra mal 

escolarizada, ocorrendo exploração por parte das indústrias. 

Sob a ótica da qualificação centrada nas competências do sujeito, Leite (1996) descreve-

a, inspirada na definição de D’Iribane & Virville, como sendo a [...] capacidade de mobilizar 

os saberes para dominar situações concretas de trabalho e para transpor experiências 

adquiridas de uma situação concreta a outra. A qualificação de um indivíduo é sua capacidade 

de resolver rápido e bem os problemas concretos mais ou menos complexos que surgem no 

exercício de sua atividade profissional. 

Neste enfoque das competências, Zarifian (2001) propõe que, na formação de 

competências para o trabalho, as empresas disponham-se, enquanto organizações de trabalho, 

a ocupar o lugar de “qualificadoras” ou “qualificantes”, caso pretendam adotar este modelo; 
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nesse papel de promover a qualificação, devem induzir o trabalhador a reconsiderar condições 

e objetivos de sua ação, pois este seria um momento possível de desenvolver competências. 

Sendo assim, uma empresa que se pretenda inclusivav, onde seus agentes, sejam eles 

com deficiência ou não, devem enfrentar juntos os desafios da produtividade e da 

competitividade. No Brasil, segundo Sassaki (1997), algumas empresas já vêm adotando essa 

abordagem, sem, no entanto se dar conta disso.  

Com vistas a essas concepções, este trabalho terá como foco diferentes indicadores para 

a formação do surdo. Formação essa com foco da qualificação profissional e escolarização do 

surdo como uma prática inclusiva de garantir sua inserção no mercado de trabalho. Pretende-

se com isso refletir não só acerca da legislação e os avanços obtidos com ela, partindo de uma 

perspectiva histórica como literaturas no contexto de inclusão. Essa reflexão é de fundamental 

importância para a sociedade atual, já que a inclusão das minorias é algo que está em meio às 

principais preocupações do mundo contemporâneo. 

 

2. CONTEXTUALIZANDO SOBRE TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E 

ESCOLARIZAÇÃO: BREVE HISTÓRICO MUNDIAL E BRASILEIRO 

 

2.1 TRABALHO 

 

BAHIA, (2001) conceitua mercado de trabalho na ótica sociológica, como um campo 

onde se estabelecem relações sociais de poder, elementos que vão atuar na estruturação, 

estratificação e definição de espaços dentro de determinada sociedade, elementos que 

discriminam grupos, que reforçam preconceitos e que criam privilégios, inclusões e 

exclusões.   

Em toda trajetória das pessoas com deficiência há muito se vêm travando uma luta 

incansável na busca de oportunidades iguais e de respeito à dignidade. Desde a idade 

primitiva que devido a questões de existência e sobrevivência, e não por preconceito, os 

indicativos são de extermínio dessas pessoas (Silva, 1987). Como nas diferentes fases que se 

seguiram era comum a idéia do castigo ou a de possuir poderes sobrenaturais, a elas foram 

reforçadas as idéias de incapacidade e improdutividade restando-lhes apenas as alternativas de 

receber esmolas e mendigar, bem como o assistencialismo social por meio da igreja. 
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De modo que essa idéia da deficiência vem sendo veiculada e ramificada até os dias de 

hoje, em menores proporções, porém não menos equivocadas, pois, ainda que seja difícil para 

alguns, já se pode perceber certa evolução social das pessoas com alguma deficiência 

(BAHIA, 2006). 

A Revolução Industrial e as duas Guerras Mundiais contribuíram com o elevado índice 

de pessoas mutiladas marcando o início de uma preocupação para com as pessoas com 

deficiência. Surge o desenvolvimento de tecnologias assistivas e técnicas especializadas – 

pela carência de mão de obra no período pós guerra – objetivando colaborar com a 

reabilitação, readaptação e reintegração desses indivíduos em todos os setores da vida bem 

como propiciar uma atividade remunerada e uma vida social digna. 

No Brasil, a partir do governo de Getúlio Vargas (1930 a 1945) as pessoas com 

deficiência passaram a ter uma participação mais efetiva na sociedade no que se refere à 

educação, reabilitação, profissionalização e inserção no mercado de trabalho.  

Na década de 70, com o movimento da integração advoga como princípio, a 

“normalização”, ou seja, “[...] toda pessoa portadora de deficiência [...] deve ter o direito de 

experimentar um estilo ou padrão de vida que seja comum ou normal à sua própria cultura” 

(Mendes, 1994, p.8). Para se alcançar esse intuito, deve-se, portanto, procurar “tornar 

normais” as condições de vida das pessoas com alguma deficiência (JONSSON, apud 

SASSAKI, 1997, p. 32). 

A partir da década de 90, com a Declaração de Salamanca (1), esse termo passa a ser 

substituído por inclusão, que é definido como um processo bilateral no qual as pessoas ainda 

excluídas ou com necessidades especiais e a sociedade buscam, em parceria, equacionar 

problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para todos 

(Araújo, 2002 p. 242). 

Com isso, diversas leis foram criadas para salvaguardar as questões relacionadas à 

inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho para o exercício pleno de seus 

direitos básicos na área da formação profissional e do trabalho. A Lei 7.853/89 (art. 30 e 34) 

diz que: 

O Governo assegure apoio à formação e orientação profissional e a garantia 
de acesso aos serviços concernentes, inclusive aos cursos regulares voltados 
à formação profissional. E estabelece a adoção de legislação específica que 
discipline a reserva de mercado de trabalho, em favor das pessoas com 
deficiência, nas entidades da Administração Pública e do setor privado.  
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No contexto nacional a Lei nº 8.213/91 (art. 93) – conhecida como a “Lei de cotas” - 

determina que as empresas reservem vagas de emprego para pessoas com deficiência segundo 

percentuais descriminados abaixo. 

A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois 

por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas 

portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: 

I – até 200 empregados.........................................2% 

II – de 201 a 500...................................................3% 

III – de 501 a 1.000...............................................4% 

IV – de 1.000 em diante.......................................5% 

Vale ressaltar que é inegável a importância dessa lei para a inclusão de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho brasileiro. No entanto, a Lei de Cotas está muito longe de 

assegurar o pleno emprego. Mas, por conta da força dessa lei, existem hoje muitas pessoas 

com deficiência inseridas nos diversos setores da sociedade. Contudo, este número ainda é 

muito pequeno diante do contingente de pessoas com deficiência desempregadas no País. 

O Brasil dispõe de uma das mais avançadas legislações mundiais de proteção e apoio à 

pessoa com deficiência, contudo ainda há uma lacuna grande na sua aplicação prática, ainda 

arraigada de preconceitos e barreiras à sua integração no mercado de trabalho (Ministério do 

Trabalho 1996).   

Quanto à formação profissional, Klein (2003) em seus estudos de doutorado destaca 

uma importante contribuição no universo de trabalho para o surdo apontando dois programasvi 

– O Plano Nacional de Educação Profissional/PLANFOR, o Programa de Capacitação 

Solidária/PCS e os movimentos surdosvii.  

Portanto, é imprescindível que haja a mobilização não só de empresários, trabalhadores 

e educadores, todos se envolvam direta ou indiretamente com a empregabilidade e 

empreendedorismo no que concerne à formação profissional dos surdos. De modo que as 

constantes mudanças econômicas, sociais e culturais, impostas aos indivíduos, requerem uma 

maior flexibilidade e uma nova postura em reorganizarem-se às novas exigências do mercado 

de trabalho.  

 

2.2 QUALIFICAÇÃO 

 



7 

 

A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, com foco na 

qualificação e empregabilidade, garante a qualificação para o acesso as atividades produtivas 

pautado no Decreto nº 3.298/99 do art. 32, estabelece que: 

Os serviços de habilitaçãoviii e reabilitação profissional deverão estar dotados 
dos recursos necessários para atender toda pessoa portadora de deficiência, 
independentemente da origem de sua deficiência, desde que possa ser 
preparada para o trabalho que lhe seja adequado e tenha perspectivas de 
obter, conservar e nele progredir. 
 

Em se tratando do indivíduo surdo, ocorre que, na qualificação para o mercado 

competitivo desse segmento de pessoas com necessidades especiais, sobretudo aquelas com 

comprometimento sensorial de visão e de audição, é necessário que se cuide do processo de 

ensino-aprendizagem no qual elas estejam implicadas a fim de desenvolver-lhes competências 

inerentes ao cargo que almejam.  

Para isso, deve ser utilizada uma mediação com recursos pedagógicos específicos, 

adaptações e o que se considera essencial: o conhecimento, por parte do mediador, do sujeito 

aprendiz e da sua deficiência, compreendendo suas singularidades (Araújo, 2005, p. 242).  

No que diz respeito ao posto de trabalho, Araújo (2002) apud Petrilli (2000) aponta que: 

O processo de qualificação implica um bom desempenho das funções 
exigidas pelo cargo, prescindindo do sujeito criativo. [...] a qualificação, 
enquanto capacidade de realizar tarefas planejadas pelo posto, foi sendo 
redimensionada para a capacidade de ação e reação do trabalhador ante 
situações imprevistas no trabalho, exigindo iniciativas de gestão, autonomia 
e criatividade. 

Ainda nesse contexto, “o exercício dessa capacidade implica a mobilização de 

competências adquiridas e ou construídas mediante aprendizagem, no decurso da vida ativa, 

tanto em situações de trabalho como fora deste, reunindo o saber fazer, o saber ser e o saber 

agir” (Del Masso, 2000, p. 27). Para Leite, estes três saberes complementam o perfil ideal de 

qualificação nas empresas inovadoras. 

Segundo Sassaki (1997) uma empresa inclusiva [...] acredita no valor da diversidade 

humana; contempla as diferenças individuais; efetua mudanças fundamentais nas práticas 

administrativas; implementa adaptações ao ambiente físico; adapta procedimentos e 

instrumentos de trabalho; treina todos os recursos humanos na questão da inclusão 

(SASSAKI, 1997, p. 65). 

Em suma, o mundo está mudando constantemente e os órgãos responsáveis pela 

elaboração de políticas educacionais e de programas de atendimento, sobretudo referentes à 



8 

 

formação profissional de portadores de deficiência têm, diante de si, por um lado, pessoas 

mais politizadas e conscientes de suas necessidades e dispostas a lutar por seus interesses e, 

de outro, o processo de globalização da economia que estabelece exigências de qualificação e 

competência para serem absorvidos pelo mercado de trabalho. Assim, há que se buscar 

sempre um aprimoramento e mudanças de paradigmas que atendam plenamente a todas essas 

exigências. 

 

2.3 ESCOLARIZAÇÃO  

 

A Declaração de Salamanca (1994) prevê uma educação inclusiva onde todas as 

crianças podem aprender juntas, independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, 

raciais, lingüísticas ou outras. Entretanto, para que isso aconteça é necessário que a escola se 

organize e para tal implica em mudanças necessárias que de acordo com Alves (2006, p. 9) 

afirma: 

A educação Inclusivaix, a partir do reconhecimento e valorização da 
diversidade como fator de enriquecimento do processo educacional, tem 
provocado mudanças na escola e na formação docente, propondo uma 
reestruturação da educação que beneficie todos os alunos. A organização de 
uma escola para todos prevê o acesso à escolarização e ao atendimento às 
necessidades educacionais especiaisx. 

Assim sendo é imprescindível valorizar as peculiaridades de cada aluno, atender a todos 

na escola, incorporar a diversidade, sem nenhum tipo de distinção. E falando em 

peculiaridades, tal assunto nos remete ao discente surdoxi que utiliza de uma comunicação de 

modalidade visual-gestual, a LIBRAS - Língua Brasileira de Sinaisxii, necessitando, dessa 

forma, da utilização do corpo, em especial da face e das mãos, para se comunicar com os 

ouvintes. Em respeito às especificidades existentes no contexto escolar, a inclusão de fato 

tende a assegurar e garantir o direito indisponível de todos e qualquer aluno à educação. Sobre 

isso, Mantoan (2005, p.26), destaca:  

Um dos princípios de ensino a [...] igualdade de condições e permanência na 
escola (art.206, inc. I), a Constituição de 1988, acrescentando que o [...] 
dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 
acesso aos níveis mais elevados do ensino, [...] segundo a capacidade de 
cada um. (art.208, V). 
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E, para que de fato os surdos tenham acesso ao conhecimento com tratamento igual aos 

iguais e desigual aos desiguais na medida de suas desigualdades com vistas ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, não basta colocar as pessoas com deficiência em classes 

regulares, se faz necessário assegurar-lhes garantias e práticas pedagógicas que rompam as 

barreiras de aprendizagem a fim de não se fazer uma educação excludente (Carvalho, 2004). 

Nesse contexto, para educação dos surdos se fazem necessários diferentes recursos 

específicos de grande relevância como: salas de recursos multifuncionais – com 

disponibilidade de professor ou instrutor da língua de sinais, para o ensino de alunos surdos; 

do profissional Intérprete de Libras e outros propostos na Lei 10.436/2002 que dispõe sobre a 

Libras. 

As salas de recursos multifuncionais - são espaços da escola onde se realiza o 

atendimento educacional especializadoxiii 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 os alunos, subsidiando-se para que 

desenvolvam o currículo e participem da vida escolar (Alves, 2006, p. 13). 

Outro fator imprescindível como via de acesso dos conhecimentos para o surdo é a 

presença do profissional intérpretexiv na turma dando suporte não só ao surdo bem como ao 

professor. E de acordo com o Regulamento dos Intérpretes da FENEIS-RSxv 2004, conceitua 

que: 

Intérprete é o profissional capaz de possibilitar comunicação entre Surdos e 
Ouvintes através da LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) para o português 
e vice-versa; ou entre outras línguas de sinais e línguas orais; Todo intérprete 
deverá ser fluente em LIBRAS e Português (expressão e recepção)...Sugere-
se que o intérprete aprenda outras línguas (sinais e/ou orais). 
 

Hoje com todo o aparato legal que se tem em prol da inclusão que dá garantia ao 

exercício da cidadania com dignidade ainda é evidente a concepção que se tem a respeito da 

incapacidadexvi dos surdos de modo a nos reportar desde a Antiguidade e por quase toda a 

Idade Média quando se pensava que os surdos não fossem educáveis, ou que fossem imbecis. 

No início do século XVI passa-se a admitir que os surdos têm capacidade de aprender por 

meio de procedimentos pedagógicos elaborados por diversos pedagogos que tinham como 

propósito educar o surdo para conviver com o mundo ouvinte.  

Surge daí a concepção de que os surdos precisam desenvolver seus conhecimentos em 

espaço sistematizado - na escola. A primeira escola de surdos, entendida como tal, surgiu a 

partir das condições de possibilidade presentes nos séculos XVII e XVIII, [...]. Por volta do 
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ano de 1760, o Abade L‘Epèe, encontra-se, casualmente, com surdos pelas ruas de Paris e, 

reunindo-os, funda a primeira escola pública para surdos: o Instituto Nacional de Jovens 

Surdos de Paris (Skliar, 1997a, p.25). 

Em 1817, Thomas Hopkins Gallaudet e Clerc fundaram a primeira escola pública para 

surdos localizada nos Estados Unidos. Os professores aprendiam a Língua de Sinais Francesa 

(que deu origem a atual Língua de Sinais Americana) e então faziam as adaptações 

necessárias para o inglês. Aos poucos, algumas escolas públicas americanas passaram a 

utilizar a Língua de Sinais Americana (ASL) [...]. 

No Brasil, a primeira escola de surdos no país - o Instituto de Meninos Surdos-Mudos 

(atual Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES) – fundada em 1857, na cidade do 

Rio de Janeiro pelo professor Francês Hernest Huet (surdo e partidário de L’PÉE), a pedido 

de D. Pedro II. 

No século XVIII as disputas entre os educadores que defendem o oralismoxvii entre 

outros como o Beneditino Espanhol Pedro Ponce de Leon, o Alemão Samuel Heinick e o 

gestualismoxviii com o abade francês Charles Michel de L’Epée tomam rumos diferentes na 

educação de surdos até hoje apesar das mudanças ocorridas no desdobramento de propostas 

educacionais. 

Hoje em relação à modalidade comunicativa, também não há consenso. “Há quem 

considere somente a língua portuguesa em suas modalidades oral e escrita, há quem considere 

somente a LIBRAS e ainda, quem considere as duas línguas como fundamentais para o 

desenvolvimento global da criança surda”. Souza (2007, p. 67) citando Matos (2001, p. 19). 

Em relação à modalidade comunicativa, também não há consenso. “Há quem considere 

somente a língua portuguesa em suas modalidades oral e escrita, há quem considere somente 

a LIBRAS e ainda, quem considere as duas línguas como fundamentais para o 

desenvolvimento global da criança surda”. 

Enfatizando sobre isso, Razuck (2011), na perspectiva do bilinguísmo que defende a 

possibilidade de desenvolvimento cognitivo e linguístico quando o aluno surdo tem acesso 

aos conteúdos por meio da linguagem de sinais que é referendado e garantido pelo Decreto 

5.626 de 22 de dezembro de 2005. O surdo deve adquirir a língua de sinais como sua língua 

materna, considerada esta natural no que se refere ao processo de aquisição, quando em 

contato com indivíduos praticante.  
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Já Skliar (2005), sugere um repensar acerca das representações ouvintes sobre a surdez 

e os surdos, considera que o surdo não é o indivíduo que não ouve, mas o indivíduo que 

vivencia o mundo por meio da experiência visual. Propõe ainda que a discussão acerca da 

surdez e dos surdos seja deslocada e que seus desdobramentos sejam revistos nos âmbitos 

escolares e políticos. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania está 

pautado em vertentes de formação de grande relevância do indivíduo no que tange ao 

paradigma da empregabilidade – a educação inclusiva e a educação profissional. Instrumentos 

esses de suma importância para incluir jovens independentemente de ter deficiência ou não no 

atual mundo do trabalho.  

Portanto, com vistas na empregabilidade através da qualificação é um desafio que 

compete a todos inclusive de entidades empreendedoras parceiras como sindicatos de 

trabalhadores, organizações empresariais, universidades, organismos não-governamentais. 

Uma iniciativa em defesa da formação para a cidadania e de políticas públicas mais atuantes.  
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Universidade Tiradentes - UNIT, Graduada em Pedagogia pela Faculdade Pio Décimo, professora aposentada da 
Rede Estadual de Ensino (com experiência em Sala de Recursos Multifuncionais e Classe Especial de alunos 
com Surdez). 
 
ii  Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental 
ou sensorial que, em interação com diversas barreiras, podem ter restringida sua participação plena e efetiva na 
escola e na sociedade. Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que apresentam 
alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e 
atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com autismo, síndromes do 
espectro do autismo e psicose infantil. Alunos com altas habilidades/superdotação demonstram potencial elevado 
em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, 
psicomotricidade e artes, além de apresentar grande criatividade, envolvimento na aprendizagem e realização de 
tarefas em áreas de seu interesse. (Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva/2007). 
 
iii O termo “equiparação de oportunidades” significa o processo através do qual os diversos sistemas da 
Sociedade e ambiente, tais como serviços, atividades, informações e documentação, são tornados disponíveis 
para todos, particularmente para pessoas com deficiência. (Nações Unidas, 1996 § 24). 
 
iv BAHIA, (2001) conceitua mercado de trabalho na ótica sociológica, como um campo onde se estabelecem 
relações sociais de poder, elementos que vão atuar na estruturação, estratificação e definição de espaços dentro 
de determinada sociedade, elementos que discriminam grupos, que reforçam preconceitos e que criam 
privilégios, inclusões e exclusões.  
 
v [...] acredita no valor da diversidade humana; contempla as diferenças individuais; efetua mudanças 
fundamentais nas práticas administrativas; implementa adaptações ao ambiente físico; adapta procedimentos e 
instrumentos de trabalho; treina todos os recursos humanos na questão da inclusão (SASSAKI, 1997, p. 65). 
 
vi  Os programas foram entre 1996 e 2001 os financiadores de grande parte dos projetos executados pela e para a 
comunidade surda oferecidos pelos Ministérios da Educação e do Trabalho, bem como por instâncias da 
sociedade civil a exemplo de grupos empresariais e as chamadas organizações não-governamentais. 
  
vii Ao falar em movimentos surdos, não estou me referindo ao conjunto generalizado de surdos. Eles representam 
[...] grupos determinados, em sua maioria moradores dos centros urbanos, pertencendo a famílias de situação 
sócio-ecnômica estável, que tiveram acesso à escolarização (Klein, 2003). 
 
Esses movimentos se dão a partir dos espaços articulados pelos surdos, como as associações, as cooperativas, os 
clubes, onde “jovens e adultos surdos estabelecem o intercâmbio cultural e lingüístico e fazem o uso oficial da 
Língua de Sinais” (FENEIS, 1995a:10). 
 
viii Entende-se por habilitação e reabilitação profissional o processo orientado a possibilitar que a pessoa 
portadora de deficiência, a partir da identificação de suas potencialidades laborativas, adquira o nível suficiente 
de desenvolvimento profissional para ingresso e reingresso no mercado de trabalho e participar da vida 
comunitária (Decreto 3.298/99, Art. 31). 
 
ix A educação inclusiva melhora a qualidade do ensino para todos, atua como impulsionadora das práticas 
educacionais nas escolas, desafiando os professores a desenvolverem novas metodologias para a participação 
ativa que beneficia todos os alunos. Alves (Alves, 2006, p. 10). 
 
x O termo "necessidades educacionais especiais" refere-se a todas aquelas crianças ou jovens cujas necessidades 
educacionais se originam em função de deficiências ou dificuldades de aprendizagem. As escolas devem buscar 
formas de educar tais crianças com sucesso, incluindo também as que possuam desvantagens severas. Este é um 
passo crucial no sentido de modificar atitudes discriminatórias, de criar comunidades acolhedoras e de 
desenvolver uma sociedade inclusiva. (Alves, 2006). 
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xi  Art. 2º Considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por 
meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – 
LIBRAS. Parágrafo único. Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz (Decreto 
nº 5.626/2005 - que Dispõe sobre a lei de Libras - Lei 10.436/2002).  
 
xii  Em cada país do mundo a comunidade surda fala uma Língua de Sinais diferente uma da outra. Apesar de 
suas particularidades, as diferentes Línguas de Sinais possuem estruturas semelhantes, e são, basicamente, 
formadas pelos mesmos parâmetros (unidades mínimas, sem significado, utilizadas na formação de itens lexicais 
de uma Língua de Sinais). No Brasil, a comunidade surda fala a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS; nos 
EUA, a American Sign Language e assim por diante.  
 
xiii  § 1º Considera-se atendimento educacional especializado o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade 
e pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à formação dos 
alunos no ensino regular; § 2º O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta pedagógica da 
escola, envolver a participação da família e ser realizado em articulação com as demais políticas públicas. 
(Decreto nº 6.571/2008 que dispõe sobre o atendimento educacional especializado que regulamenta o parágrafo 
único do art. 60 da Lei nº 9.394/1996). 
 
xiv  A presença do mesmo no âmbito educacional representa uma conquista inigualável em todo o processo dos 
movimentos sociais do surdo, hoje já reconhecido através da Lei Nº 12.319, de 1º setembro de 2010 que 
regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete 
da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS.  

 
xv  Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos – uma organização em nível nacional e referência 
para as associações e movimentos de surdos no Brasil com sede no Rio de Janeiro. Tem como objetivo divulgar 
e informar pais, educadores, autoridades e o público em geral, sobre, entre outras coisas, “a capacidade 
profissional da pessoa surda e sua completa integração na sociedade como membro participante ativo, com seus 
direitos e deveres” (FENEIS, 1993: 7). 
 
xvi

  A idéia da incapacidade dos surdos para a vida normal foi, unicamente, fruto de preceitos e preconceitos e, 
raro, dos imediatismos e dificuldades pessoais dos interessados ou envolvidos. Uma idéia que, de um lado, 
privou os surdos da instrução de que tanto necessitavam e, de outro, possibilitou, por muito tempo, a 
conscientização e preparação dos demais atores, ou seja, dos ouvintes, da sociedade e do Estado para a lida, 
eficiente, do problema da surdez (Souza, 2007). 
 
xvii  “exigiam que os surdos se reabilitassem, que superassem sua surdez, que falassem e, de certo modo, que se 
comportassem como se não fossem surdos. [...] deixava-se a imensa maioria dos surdos de fora de toda a 
possibilidade educativa, de toda a possibilidade de desenvolvimento pessoal e de integração na sociedade, 
obrigando-os a se organizar de forma quase clandestina” (Lacerda, p. 3, 1998). 
 
xviii  [...] “menos tolerantes pretendiam reprimir tudo o que fizesse recordar que os surdos não poderiam falar 
como os ouvintes. [...] foram capazes de ver que os surdos desenvolviam uma linguagem que, ainda que 
diferente da oral, era eficaz para a comunicação e lhes abria as portas para o conhecimento da cultura, incluindo 
aquele dirigido para a língua oral (Lacerda, p. 3, 1998). 


