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RESUMO: 
O presente artigo é um relato da inclusão de alunos surdos da E. E. Vicente Machado 
Menezes do município de Itabaiana/SE. A princípio contextualiza-se a execução do projeto: 
Surdos X Ouvintes e as dificuldades de relacionamento realizado com o intuito de detectar e 
analisar as causas que interferiam na comunicação e integração dos alunos na troca de 
experiência. Em seguida, apresenta-se um perfil da escola desde então destacando os desafios, 
os impasses e conquistas em toda sua trajetória até a atualidade na busca da práxis inclusiva 
focando o respeito às diferenças e as especificidades dos alunos sem distinção vivenciando a 
diversidade. Assim, a realização dessa experiência contribuiu para uma mudança de postura 
da escola em sua prática pedagógica e um novo olhar para a construção de uma filosofia 
educativa pautada numa educação mais inclusiva. 
Palavras-Chave: Surdo. Inclusão. Práticas Inclusivas.   
 
 
ABSTRACT: 
This article is an account of the inclusion of deaf pupils in E. E. Vicente Machado Menezes 
municipality of Itabaiana/SE. At first contextualizes the implementation of the project: Deaf 
X Listeners and relationship difficulties and carried out in order to detect and analyze the 
causes that interfered with communication and integration of students in the exchange of 
experience. Then presents a profile of the school since then highlighting the challenges, 
difficulties and achievements throughout his career until today in the quest for inclusive 
practice focusing on respect for differences and specificities of students without  distinction 
experiencing diversity. Hence, the implementation of this experience contributed to a change 
of attitude of the school in its teaching practices and a new look for the construction of an 
educational philosophy guided by a more inclusive education. 
Words-key: Deaf. Inclusion. Inclusive practices. 
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1. INTRODUÇÃO: 

 
A escola é muito importante na formação dos sujeitos em todos os seus aspectos. É um 

lugar de aprendizagem, de diferenças e de trocas de conhecimento, precisando, portanto 

atender a todos sem distinção, a fim de não promover fracassos, discriminações e exclusões. 

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. 

Nesse contexto, para atingir tal propósito a escola precisa passar por profundas 

mudanças relacionadas à sua função e construção do conhecimento. Hoje, não se pode mais 

discutir educação democrática sem incluir a problemática da heterogeneidade do alunado 

expressa nos pressupostos da inclusão. Sobre isso Alves (2006, p. 10) comenta que:  

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. 

 

Daí é oportuno mencionar o que afirma Morin: “É preciso educar para um futuro 

viável” (apud SANTOS, 2000, s/p). No que se refere à educação inclusiva, seria aquela onde 

todos teriam o direito de conhecer a produção cultural de uma sociedade, ou seja, oferecendo 

meios acessíveis aos educandos de qualquer tipo de necessidade especial.  

Então, valorizar as peculiaridades de cada aluno, atender a todos na escola, incorporar a 

diversidade, sem nenhum tipo de distinção é uma prática inclusiva que está sendo adotada em 

várias escolas do país. E ao falarmos em peculiaridades, tal assunto nos remete ao discente 

surdo que utiliza de uma língua de modalidade visual-gestual, a LIBRAS - Língua Brasileira 

de Sinais, necessitando, dessa forma, da utilização do corpo, em especial da face e das mãos, 

para se comunicar com os ouvintes. Assim, como qualquer ser humano, os Surdos lutam para 

conseguir estabilidade e equilíbrio psicológicos.  

Embora a perda auditiva não conduza, inevitavelmente, a barreiras sociais e de 

personalidade, pode criar um ambiente em que tais dificuldades aparecem quando percebem e 

enfrentam a rejeição dos outros por serem diferentes, chegando até, em muitos casos, afetar a 

comunicação que representa a base para a interação social.  

Durante muito tempo e até mesmo em nossos dias, a pessoa surda tem sido confundida 

com a deficiência mental e até chamados de “doidinhos”, “mudos” ou “surdos-mudos”. 

Ciente dessas concepções errôneas, a professora Edna Maria, recém chegada na E. E. Vicente 
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Machado Menezes da cidade de Itabaiana/SE em 1997, lecionando em turma de ensino 

regular passou a observar curiosamente o relacionamento entre os surdos (de Classe Especial 

com 15 alunos) e ouvintes da escola. Observações inquietantes no tocante a exclusão em que 

os Surdos eram submetidos.  

Em 2000 já fazendo parte do grupo de professores que lecionavam nas Classes 

Especiais com um número significativo de trinta e oito alunos Surdos distribuídos em 03 

(três) salas as inquietações aumentaram ainda mais visto que, a situação continuava passiva e 

de discriminação para com os surdos, em relação não só ao contato físico ou localização de 

suas salas que ficavam em espaço isolado, mas principalmente pela indiferença de todos. 

Mesmo assim, independentemente de os alunos estarem em salas diferentes das demais, 

faz parte de um mesmo contexto escolar e para isso a escola precisava proporcionar um 

ambiente inclusivo e acolhedor para todos, fato esse que não ocorria com os mesmos, pois, 

como afirma Aranha, (apud CARDOSO, 2003, p. 129):  

Há que se buscar soluções para a convivência na diversidade que caracteriza 
e enriquece, dá sentido e significado. Há que se efetivamente favorecer a 
convivência e a familiaridade com as pessoas com deficiência, derrubando as 
barreiras físicas, sociais, psicológicas e instrumentais que as impede de 
circular no espaço comum. 

 

Diante dessa realidade, percebeu que algo tinha que ser feito para mudar esse quadro 

excludente. Sendo aluna do curso de Pedagogia, em 2000, precisou elaborar um projeto com a 

finalidade de ser avaliada através da disciplina Estágio Supervisionado de Orientação 

Educacional I, surgindo então à oportunidade de aplicá-lo em seu ambiente de trabalho. 

Intrigada com a falta de contato e interação principalmente no recreio e atividades 

pedagógicas de modo geral, resolveu colaborar para um ambiente inclusivo considerando de 

suma importância e emergencial a realização da pesquisa de campo.  

Assim, comunicou à equipe diretiva da escola o que pretendia fazer. Mesmo 

percebendo certa resistência por parte da direção, realizou o projeto: Surdos X ouvintes e as 

dificuldades de relacionamento dos alunos do CAIC – Vicente Machado Menezes (antigo 

nome da escola), com o intuito de mostrar através de instrumental concreto as evidências em 

foco, e contribuir, assim, para a (re)redescoberta de novos caminhos para um relacionamento 

interativo e afetivo na comunidade escolar.  

De início, fez o levantamento da situação problema onde questiona: Qual a principal 

causa que contribui para a interferência do bom relacionamento entre surdos e ouvintes? Em 

seguida aponta as supostas hipóteses como: A falta de conscientização da comunidade escolar 
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ouvinte, dificulta o relacionamento entre surdos X ouvintes. O relacionamento entre surdos e 

ouvintes é fator essencial para uma integração mais eficaz e afetiva.  

O objetivo geral era detectar os pontos que interferiam negativamente no 

relacionamento entre surdos e ouvintes, buscando assim, medidas para a solução da falta de 

comunicação do alunado. Os objetivos específicos: Observar como ocorria no convívio 

escolar o relacionamento entre surdos e ouvintes na troca de experiência com o uso da 

LIBRAS; Identificar as causas da dificuldade de relacionamento; Descobrir os fatores 

principais do problema; Propor medidas para combater a discriminação e exclusão no 

ambiente escolar.  

Ao iniciar todo esse processo na busca de solução para o problema, porque apesar de 

sentirem certa recusa no tocante ao contato com o Surdo a escola precisava dar oportunidades 

a todos não só na troca dos conhecimentos, mas também na formação do “eu” na identificação 

como ser social e para isso era preciso primar pelo bem estar de todos com o propósito de 

integrar e não excluir.  

Após a computação dos dados coletados, foi realizada reunião com a equipe diretiva, 

representantes de cada turma dos diferentes turnos e grupo de apoio para a divulgação dos 

resultados obtidos constatando-se de fato as hipóteses 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 exposto, ficou decidido com o apoio de todos, que a escola precisava 

urgentemente, elaborar propostas pedagógicas que contribuísse na conscientização e melhoria 

de toda comunidade escolar a respeito do problema, e, assim, buscar novos caminhos para a 

inclusão. Nesse processo todos têm uma parcela de contribuição a oferecer, como diz Alves 

(2007, p.15): 

Abranger, compreender, envolver, implicar, acrescentar e somar. 
Portanto, que fique compreendido que qualquer indivíduo pode ser 
incluído, pois nós podemos e devemos envolvê-lo, implicá-lo, 
juntando-o a qualquer outro ser para somar o seu crescimento a 
ambos. 
 

Na verdade, esse projeto foi o primeiro instrumento que deu o pontapé inicial para uma 

prática inclusiva na escola. A partir dessa pesquisa, a escola passou a ter uma nova postura 

com relação ao surdo, onde se desenvolveu um interesse mais aguçado pela LIBRAS e, em 
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particular, pelo surdo. Muitos projetos foram executados pelas professoras das Classes 

Especiais em parceria com a escola visando a inclusão e a harmonia de todos, a exemplo 

do“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.  

 

 

2. DESAFIOS E CONQUISTAS NA INCLUSÃO DE SURDOS: A TRAJETÓRIA 

DA ESCOLA 

 

A construção de uma sociedade inclusiva tem como base a valorização da diversidade. 

Este princípio básico é inerente à constituição de uma sociedade justa e igualitária. Com isso 

há a garantia do acesso e da participação de todos, independentemente das peculiaridades de 

cada um, reconhecendo a identidade dos sujeitos e assegurando o respeito às diferenças em 

busca da igualdade. 

Nesse sentido, a questão da inclusão de crianças com necessidades educacionais 

especiais na rede regular de ensino insere-se no contexto das discussões, cada vez mais em 

evidência, relativas à sua integração com deficiências enquanto cidadãos, com seus 

respectivos direitos e deveres de participação e contribuição social. Entretanto, para que isso 

aconteça é necessário que a escola se organize e como afirma Alves (2006, p. 9), essa 

organização implica em mudanças necessárias: 

A educação Inclusiva, 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 especiais. 

 

Pensando no potencial e valorização dos surdos, a equipe diretiva juntamente com os 

professores das Classes Especiais, preocupados com o fato dos mesmos estarem retidos nas 

salas especiais por muito tempo sem perspectiva de avançarem além da 4ª série lançou-se a 

proposta de implantar na escola uma sala de recursos para atender aos 09 (nove) alunos 

Surdos que seriam inseridos em diferentes turmas comuns de ensino. 

Com relação às leis que asseguram a inclusão total de modo a garantir o direito 

indisponível de todos e qualquer aluno à educação, Mantoan (2005, p.26), destaca:  
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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, da pesquisa e da criação artística, 
segundo a capacidade de cada um. (art.208, V)  
 

Ainda nesse contexto, o artigo 208 da Constituição Federal, inciso III, estabelece o 

direito de as pessoas com necessidades especiais receberem educação, preferencialmente, na 

rede regular de ensino. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no seu artigo 58, define 

Educação Especial como “a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na 

rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais” (BRASIL, 

1996, p. 38). 

Percebe-se, portanto, que os discentes devem estar matriculados em turmas regulares. E 

as escolas ao receber esses alunos, não devem estar preocupadas apenas em cumprir a lei ao 

efetivarem matrículas, mas em incluir, de fato, esses alunos. Assim a cada dia que passa todos 

os jovens e as crianças, com ou sem deficiência, têm direito de estudar juntos para crescerem 

como cidadãos felizes e capazes de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da 

sociedade. 

Partindo desse princípio em 2003, por iniciativa do DED – Departamento de Educação / 

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

Recursos. Sala específica, centrada no potencial de cada aluno, de forma que as limitações 

oriundas da falta da audição, da visão ou da locomoção não sejam visto como incapacidade 

para aprender ou nem mesmo a causa de desestímulo para esses alunos.  

Neste sentido, o trabalho desenvolvido pelas salas 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 os alunos, subsidiando-se para que 
desenvolvam o currículo e participem da vida escolar.  
 

Ainda sob este enfoque, com o paradigma da inclusão que vem valorizar e dar direitos a 

todos no acesso a educação o Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre 

o atendimento educacional especializado, regulamentando o parágrafo único do art. 60 da Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, decreta:  

- § 1º Considera-se atendimento educacional especializado o conjunto de 
atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados 
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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;  

 
Cabe salientar ainda que, o atendimento especializado, embora preferencialmente deva 

ser garantido nas escolas – no contraturno -, pode ser realizado fora da rede regular de ensino, 

uma vez que seria um complemento e não um substitutivo da escolarização ministrada na rede 

regular para todos os alunos. Sendo assim, atendimento educacional especializado e educação 

especial não são sinônimos.  

O atendimento educacional especializado é uma forma de garantir que sejam 
reconhecidas e atendidas as particularidades de cada aluno com deficiência. 
São Consideradas matérias do atendimento educacional especializado: 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS); interpretação de LIBRAS; ensino de 
língua portuguesa para surdos; sistema Braille; orientação e mobilidade; 
utilização de soroban; as ajudas técnicas, incluindo informática adaptada; 
mobilidade e comunicação alternativa/aumentativa; tecnologias assistivas; 
informática educativa; educação física adaptada; enriquecimento e 
aprofundamento do repertório de conhecimentos; atividades de vida 
autônoma e social, entre outras.  
(Ministério Público Federal, 2004:11(org.: Fundação Procurador Pedro Jorge 
Melo e Silva)  
 
 

      

    Foto: Edna Maria acervo da Sala de Recursos “Luan Fagundes” – Itabaiana – SE/2008 

 

Sendo professora também da Sala de Recursos desde sua implantação em 2003, a 

inclusão de Surdos e todo suporte que lhes eram oferecidos na Sala de Recursos como 

demonstra a cena acima – alunos produzindo um texto com orientação das professoras usando 

a Libras após apresentação de um filme - foi difícil a aceitação e a permanência dos primeiros 

alunos Surdos nas turmas comuns, porque estavam acostumados com o uso da Lingua de 

Sinais nas Classes Especiais, enquanto que nas salas comuns não existia. Mesmo sabendo das 
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oportunidades para avançar nas séries seguintes ficavam ansiosos, pois os professores não 

sabiam como se comunicar com eles, as aulas não eram atrativas, e tampouco a presença do 

Intérprete da Libras na sala para dar suporte. Só podiam contar com o apoio das professoras 

do Atendimento Educacional Especializado.  

Para Carvalho (2004) 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. 

Antes da inclusão de alunos surdos em turmas comuns, em 2002, duas alunas fizeram 

parte da seleção de 20 alunos e professores selecionados de todas as Diretorias do Estado de 

Sergipe, para participarem do Curso “Libras em Contexto” em Aracaju/SE, ministrado por um 

professor (surdo) de matemática e Instrutor da LIBRAS do INES (Instituto Nacional de 

Educação do Surdo) – Rio de Janeiro. Curso esse promovido pelo MEC em parceria com a 

FENEIS (Federação Nacional de Educação e Integração do Surdo), Governo de Estado e 

Município (Aracaju).  

O mesmo tinha como objetivo observar, orientar e selecionar os alunos através do 

desempenho na proficiência de sua Língua e criatividade, onde seriam selecionados para 

serem Instrutores da LIBRAS ou melhor multiplicadores da Língua de Sinais, pessoas 

qualificadas profissionalmente para exercer sua função ministrando cursos de sua Língua 

materna. Dos vinte alunos apenas dez foram classificados nesta primeira fase. Nossas alunas 

receberam apenas o certificado de participante.  

Esta iniciativa da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe (SEED) movida pela 

ação do Governo Federal, referente às políticas públicas para a inserção da Libras na 

educação dos Surdos com o intuito de valorizar e profissionalizar o surdo do estado, firma-se 

através do art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 e do Decreto nº 5.626, de 

dezembro de 2005, que Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe 

sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS no tocante à formação do professor de Libras e 

do instrutor de Libras explícito no Cap. III afirma:   

 - § 1o  A formação do instrutor de Libras pode ser realizada também por 
organizações da sociedade civil representativa da comunidade surda, desde 
que o certificado seja convalidado por pelo menos uma das instituições 
referidas nos incisos II e III;  
- § 2o As pessoas surdas terão prioridade nos cursos de formação previstos     
no caput; 
- Art. 7o  Nos próximos dez anos, a partir da publicação deste Decreto, caso 
não haja docente com título de pós-graduação ou de graduação em Libras 
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para o ensino dessa disciplina em cursos de educação superior, ela poderá 
ser ministrada por profissionais que apresentem pelo menos um dos 
seguintes perfis: 

          - I - professor de Libras, usuário dessa língua com curso de pós-graduação 
ou com formação superior e certificado de proficiência em Libras, obtido 
por meio de exame promovido pelo Ministério da Educação;  

          - II - instrutor de Libras, usuário dessa língua com formação de nível médio 
e com certificado obtido por meio de exame de proficiência em Libras, 
promovido pelo Ministério da Educação. 

Ainda nesse contexto, em 2006 aconteceu a segunda fase do encontro “Libras em 

Contexto” com a participação de novas alunas Edilaine Oliveira e Vanessa Alves, com o 

mesmo objetivo do anterior. Esta fase aconteceria em duas etapas ambas em Aracaju/SE – a 

primeira no referido ano com Tânia Fellipe (Doutora em lingüística, pesquisadora em Libras) 

e a segunda etapa em 2007 no CAS – Centro de Atendimento ao professor e ao Surdo com os 

novos instrutores formados no primeiro encontro.  

                                                                                 

Foto: Edna Maria acervo do Curso Libras em Contexto – CAS/Aracaju – SE/2007 

Hoje contamos com as alunas como Instrutoras e estudantes do 1º ano do ensino médio 

e desde 2008 sendo contratadas pela Secretaria de Educação do Estado/Se, dando suporte na 

Escola – Sala de Recursos, nas turmas inclusivas (aos alunos e professores), ministrando 

cursos aos pais dos alunos, aos professores bem como juntamente com a coordenadora de 

Educação Especial da Diretoria Regional de Educação de Itabaiana – DRE’03. 
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Foto: Edna Maria acervo da Sala de Recursos/2009 – Curso de Libras para alunos surdos pelas 

Instrutoras Edilaine (azul/em pé) e Vanessa (sentada no birô) 

Com o movimento de inclusão de Surdos na escola é de suma importância a presença do 

intérprete da LIBRAS na sala de aula, para que os mesmos participem normalmente do acesso 

ao conhecimento tal qual o ouvinte. Daí então desde os primeiros alunos inclusos nas turmas 

comuns de ensino começou também uma incansável luta deste profissional para trabalhar 

junto ao professor na turma. E de acordo com o Regulamento dos Intérpretes da FENEIS-RS 

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). 
 

Contudo, só em 2009 com muitos surdos na inclusão é que foi possível este profissional 

na escola presente nas salas de aula dando suporte aos alunos para melhor compreensão dos 

conteúdos, bem como nos eventos promovidos pela escola e/ou quando a convite por outra 

instituição. A presença deste profissional no âmbito educacional representa uma conquista 

inigualável em todo o processo dos movimentos sociais surdos e tem consequências 

extremamente favoráveis para o reconhecimento do mesmo no Brasil. 

 Ainda neste contexto a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, com relação a sua formação o Cap. V – da formação 

do tradutor e intérprete da Libras – Língua Portuguesa confere em seus artigos: 

        - Art. 17.  A formação do tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa 
deve efetivar-se por meio de curso superior de Tradução e Interpretação, 
com habilitação em Libras - Língua Portuguesa. 
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        - Art. 18.  Nos próximos dez anos, a partir da publicação deste Decreto, a 

formação de tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa, em nível 
médio, deve ser realizada por meio de: 

        - I - cursos de educação profissional; 
        - II - cursos de extensão universitária;  
        - III - cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino 

superior e instituições credenciadas por secretarias de educação. 
        - Parágrafo único.  A formação de tradutor e intérprete de Libras pode ser 

realizada por organizações da sociedade civil representativas da 
comunidade surda, desde que o certificado seja convalidado por uma das 
instituições referidas no inciso III. 

 
Em torno a inúmeros desafios e conquistas durante toda esta trajetória da escola para 

que os direitos do surdo fossem respeitados, hoje há uma consciência crescente sobre a 

importância da inclusão da troca com o diferente. Percebe-se isto, na participação senão de 

todos, mas a maioria nos diferentes projetos elaborados não só pela escola bem como pelas 

professoras da Sala de Recursos (a maioria) com o intuito de sociabilizar e promover o 

respeito mútuo.  

 Projetos como o grupo “Estrelas Silenciosas” – investindo no potencial dos alunos 

trabalhando a dança, a música (com coral) e o teatro – grupo este formado por alunos surdos 

(maioria) e ouvintes; o projeto ‘a difusão da Libras’ – nas salas inclusivas onde tem alunos 

surdos – o curso é ministrado por eles em sua turma, orientados pelas instrutoras e/ou 

professoras da Sala de Recursos; o movimento em homenagem ao dia nacional do surdo (26 

de setembro) realizado desde 2005, uma atividade especial que envolve toda comunidade 

escolar e comunidade em geral durante o dia todo bem como outros projetos que estão sendo 

desenvolvidos com o objetivo de tornar o ambiente escolar mais inclusivo. Hoje a escola é 

referência na cidade não só por atender Surdos, mas, alunos com diferentes especificidades. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
Respeitar as diferenças é o primeiro passo para construir uma sociedade mais justa. É, 

para tanto, um grande desafio no dia-a-dia na educação. Acreditando nisso a professora 

impulsionada em tornar possível o ambiente escolar inclusivo, enfrentou desafios na busca 

constante de conseguir direitos iguais para todos na escola. Desafios esses enfrentados 

também como parceiros de luta as colegas da Sala de Recursos e a escola. Infelizmente alguns 

casos não é da competência da instituição escolar na tomada de decisão em determinados 

procedimentos e por isso, pensando ser a penas uma fase, atualmente não estamos contando 

com as Instrutoras e a Intérprete da Libras  no que diz respeito ao suporte educacional.  



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
12 

 
Repensando e analisando toda evolução que a educação especial da Escola Vicente 

Machado Menezes passou, hoje não contamos mais com Classes Especiais para Surdos até 

porque em 2009 só existia 01 (uma) com número muito reduzido. E, hoje por conta da não 

procura de matrículas para este atendimento e os alunos inseridos em diferentes turmas 

inclusivas não só na escola como em outras foi desativada. 

Para ocorrer à inclusão, propriamente dita, no espaço escolar é necessário que ela 

repense e discuta suas práticas pedagógicas, enfrentem os desafios e superem obstáculos 

buscando novas perspectivas de uma convivência salutar para todos na tentativa de combater 

o preconceito e a discriminação. A inclusão nesta escola hoje é um fato que está apenas 

começando, assim sendo as sementes plantadas já estão dando seus frutos porque não só a 

inserção e a aceitação de Surdos nas salas regulares de ensino como o interesse na 

aprendizagem da Libras é uma prática comum por todos. 

A diversidade tem ocupado muitos e produtivos espaços de reflexão entre educadores 

das mais diferentes áreas de atuação. Inúmeros fatores têm contribuído para essa discussão, 

destacando-se os movimentos pela presença de pessoas com necessidades educativas 

especiais nas turmas da educação comum. No tocante aos alunos surdos da escola, estão, a 

cada dia, fazendo parte de uma clientela jovem-cidadão. 

É importante ressaltar que os alunos precisam de liberdade para aprender do seu modo, 

de acordo com as suas condições, pois cada um tem seu ritmo próprio para aprender, isso vale 

para os estudantes com deficiência ou não. Para isso, o que realmente vale é oferecer a todos 

no ambiente escolar, serviços complementares, novas práticas criativas na sala de aula, 

adaptar o projeto pedagógico, rever posturas e construir uma nova filosofia educativa.   
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