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EIXO: 4. EDUCAÇÃO E INCLUSÃO

RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo traçar um perfil dos professores de duas escolas públicas do município de
Macambira-SE em relação à educação inclusiva, especificamente no que diz respeito à inclusão de alunos surdos.
Para tanto, foi realizado um mapeamento da comunidade estudantil surda, a fim de verificar se os direitos linguísticos
desses alunos estão sendo considerados. A análise dos dados chamou a atenção para a despreparação das
profissionais no tocante ao trabalho educacional com alunos surdos e a falta de conhecimento sobre a LIBRAS. Além
disso, percebeu-se que as instituições pesquisadas não atendem às necessidades dos alunos e não dão o suporte
necessário aos docentes.

ABSTRACT:

This work aimed to draw a profile of inclusive education conducted in two public schools in the municipality of
Macambira-SE, specifically with regard to the inclusion of deaf students. We conducted a community mapping deaf
student in order to verify that the language rights of these students are being considered. Data analysis called attention
to the fact that professionals aren’t qualified with regard to educational work with deaf students and lack of knowledge
about Brazilian Sign Language (LIBRAS). Furthermore, it was realized that the institutions surveyed do not meet
students&39; needs and not provide the necessary support to teachers.

1 – INTRODUÇÃO

As questões a respeito da educação de surdos e suas capacidades de aprendizagem vêm sendo discutidas há vários
anos e as pesquisas feitas sobre o assunto mostram o surgimento de três abordagens educacionais num período que
compreende desde a Idade Média até os dias atuais. A abordagem Oralista, segundo Lacerda (1998), exigia que o
indivíduo surdo se comportasse como se fosse ouvinte, condenando toda e qualquer forma de comunicação gestual; a
filosofia da Comunicação Total configurou-se como resultado de pesquisas sobre as Línguas de Sinais, realizadas por
Stokoe, em 1978. Nesta abordagem era permitido o uso de sinais, leitura orofacial, amplificação e utilização do
alfabeto digital. Já a abordagem bilíngue traz à tona a importância de ensinar duas línguas ao surdo – a de sinais e a
do grupo majoritário – mantendo as características de cada uma.

No Brasil, essas três abordagens coexistem, apesar de causarem discórdias e conflitos entre os profissionais que as
seguem. Porém, autores como Quadros (1997) e Goes (1996) destacam a proposta bilíngue como aquela que melhor
busca atingir os direitos da pessoa surda, ofere-cendo-lhe um meio natural de aquisição linguística que propicia a
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aquisição da língua de sinais como língua materna, através da qual o indivíduo poderá aprender a língua portuguesa
escrita.

Levando em consideração a polêmica que gira em torno das abordagens de ensino adotadas desde a Idade Média até
os dias atuais, bem como as ideias de Lacerda (1998), Alves (2006), Honora (2009), Goldfield (2002), Bortoni (1992) e
os textos das Leis de Diretrizes e Bases (LDB), Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Lei 10.436 de 24 de abril de
dois mil e dois e do decreto 5.626/2005 (que a regulamenta), do decreto da acessibilidade 5.296/2004, realizamos um
trabalho de pesquisa a fim de constatar como se dá o processo de inclusão educacional nas escolas municipais de
Macambira-SE, que possuem alunos surdos, e até que ponto as leis supracitadas estão sendo colocadas em prática.

Com base nisso, o presente trabalho constitui-se a partir de um mapeamento da comunidade surda de Macambira-SE,
tendo como principal objetivo retratar a realidade da inclusão educacional de alunos surdos num município de 6.367
habitantes (IBGE, 2010). Para tanto, foram analisadas as condições educacionais oferecidas aos indivíduos surdos,
regularmente matriculados nas redes públicas de ensino do município. Da mesma forma, foi de nosso interesse
verificar quais os meios utilizados por essas instituições no que diz respeito ao uso da Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS) no processo de alfabetização desses alunos, analisando sua difusão no município e suas contribuições para
a aquisição do Português na modalidade escrita.

2 – A EDUCAÇÃO DE SURDOS E SUAS DIFERENTES ABORDAGENS PEDAGÓGICAS

As escolas e os métodos educacionais foram criados com o intuito de aprimorar o processo de aprendizagem, visto
que este é um processo pelo qual passamos desde o nascimento até o fim de nossos dias. No entanto, a preocupação
com a educação de indivíduos surdos surge somente no início do século XVI, até então, os surdos eram vistos como
pessoas não educáveis.

Nesse novo contexto, surgem os primeiros educadores de surdos, entre estes, podemos destacar Pedro Ponce de
León, monge beneditino que usava sinais para se comunicar por ter feito voto de silêncio, a quem foi dado “o mérito
de provar que a pessoa surda era capaz” (HONORA, 2009, p.19), indo de encontro à afirmação de Aristóteles de que
o ouvido era o órgão mais importante para a educação, já que esta afirmação colaborou com a ideia de que alguém
que não ouve não pode ser educado.

Ao admitir que “os surdos podem aprender através de procedimentos pedagógicos sem que haja interferências
sobrenaturais” (LACERDA, 1998, p.1), cria-se o dilema de qual método é mais adequado para atingir tal objetivo. Ao
longo desses séculos, destacaram-se três diferentes abordagens para a educação de surdos: a oralista, a
comunicação total e o bilinguismo.

A oralista, fundada pelo alemão Heinicke, pregava a superação da surdez exigindo que o surdo se comportasse como
se não fosse surdo, condenando qualquer tipo de comunicação gestual por considerar que os indivíduos deveriam ser
oralizados sem, no entanto, levar em consideração os diferentes níveis de surdez e suas dificuldades. Entre os
adeptos desta abordagem, podemos destacar ainda Juan Pablo Bonet, padre e filólogo espanhol que, ainda segundo
Honora (2009, p.20), “foi quem primeiro idealizou e desenhou o alfabeto manual”.

Tal método ganhou mais adeptos após a realização do II Congresso Internacional de Surdos-Mudos, em Milão, no
qual se decidiu banir, no trabalho educacional, o uso da linguagem gestual da comunicação usada por pessoas surdas
(para os pedagogos adeptos desse método, o uso de sinais e gestos desviava o surdo da linguagem oral). Essa
abordagem formou indivíduos com sérias dificuldades de comunicação, tanto na modalidade oral quanto na escrita,
principalmente no que se refere aos surdos profundos.

A comunicação total surgiu como resposta ao descontentamento com os resultados do oralismo, e é baseada em
pesquisas realizadas por Stokoe, em 1978, sobre as línguas de sinais. Nesta abordagem, há o uso da língua oral, da
língua de sinais, leitura labial, alfabeto digital e o treinamento auditivo. Assim, o educador fornece inputs linguísticos
aos estudantes surdos para que estes possam escolher a modalidade na qual desejam se expressar. Os profissionais
da comunicação total, diferentemente dos oralistas, acreditam que o ensino pautado apenas no aprendizado da língua
oral não garante à pessoa surda pleno desenvolvimento, pois o surdo, assim como o ouvinte, possui características
específicas. Estudos apontaram que “no final do processo escolar os surdos conseguem compreender e se comunicar
um pouco melhor” (LACERDA, 1998, p.5), contudo, apresentam ainda grande dificuldade em expressar sentimentos e
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comunicar-se em contextos distintos do escolar.

Eis então que surge a abordagem bilinguista, contrapondo-se aos modelos oralista e da comunicação total, pois para
os adeptos do método bilíngue, cada uma das línguas apresentadas ao surdo deve conservar suas próprias
características. Nesse modelo, propõe-se que duas línguas sejam ensinadas: em primeiro plano, a língua de sinais,
considerada a língua materna do surdo, e num plano secundário, a língua do grupo ouvinte majoritário, ou seja, a
criança surda deve ser exposta, o mais cedo possível, à língua de sinais, para que aprenda a sinalizar tão
rapidamente quanto a criança ouvinte aprende a falar, e com base na linguagem de sinais, dar início ao processo de
aquisição da modalidade escrita do idioma do grupo ouvinte.

Segundo Goldfield (2002, p.43), “o conceito mais importante que a filosofia bilíngue traz é o de que os surdos formam
uma comunidade, com cultura e língua próprias”. Sendo assim, “a língua de sinais seria a única língua que o surdo
poderia dominar plenamente e que serviria para todas as suas necessidades de comunicação e cognitivas”
(GOLDFIELD, 2002, p.45).

A educação de surdos no Brasil teve início durante o segundo império, quando, a convite de Dom Pedro II, o professor
francês Ernest Huet chega ao Brasil com documentos importantes para a educação de surdos. Em 1857, Huet funda o
Imperial Instituto de Surdos Mudos do Rio de Janeiro, atualmente Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). O
professor esteve à frente do Instituto por cinco anos, seu currículo era constituído pela linguagem articulada, leitura
labial, língua portuguesa, aritmética, entre outros.

Em Sergipe, a primeira ação voltada aos alunos com necessidades educacionais especiais ocorreu no ano de 1962,
no Centro de Reabilitação Ninota Garcia. Em 1968, um grupo de pais cansados da discriminação sofrida pelos filhos,
em escolas regulares, fundou a APAE no estado. A Escola 11 de Agosto foi instalada em 1977, as classes especiais
existentes atendiam alunos com dificuldade de aprendizagem e alunas surdas, além disso, promovia cursos de
capacitação para professores de classes especiais.

As escolas especiais e os institutos educacionais para pessoas surdas foram durante muito tempo os únicos espaços
educacionais que tinham a preocupação em atender ao alunado surdo, devido ao fato de os portadores de
necessidades especiais serem excluídos do regime regular de ensino ao longo dos últimos séculos. Após a
implantação das políticas inclusivas, é que se fez valer o direito a educação para todos já previsto na constituição.
Contudo, vale ressaltar a importância da LIBRAS para que a tão desejada inclusão das pessoas surdas ou com
deficiência auditiva possa acontecer de forma plena, como pode ser visto a seguir.

A LIBRAS passou a ser reconhecida como meio legal de comunicação por meio da lei n° 10.436 de 24 de abril de
2002 e o decreto n° 5626 de 22 de dezembro de 2005, que a regulamenta. Ao contrário do que muitos pensam, a
LIBRAS não pode ser considerada uma adaptação da língua portuguesa oral, pois possui seu próprio sistema
organizacional, além de não se basear apenas no alfabeto manual ou mesmo em sinais icônicos, possuindo também
sinais convencionalizados por eles e que obedecem a determinados parâmetros linguísticos funcionais, sem que haja
referenciação às palavras do português ou qualquer língua oral.

3 – PANORAMA DA INCLUSÃO DE ALUNOS SURDOS EM MACAMBIRA-SE

No município de Macambira-SE, as redes públicas de ensino nunca se negaram a efetuar matrículas de alunos surdos
em salas regulares. Com base nisso, segue análise do tipo de atendimento educacional ofertado a este alunado na
disciplina de Língua Portuguesa.

Para o levantamento das informações, foi utilizado um estudo de caso, que “consiste na observação detalhada de um
contexto, ou indivíduo, de uma única fonte de documentos ou de um acontecimento específico” (BIKLEN e BOGDAN,
1994, p.89). Para tanto, os números de alunos surdos matriculados nas instituições públicas do município, assim como
o número de professores que trabalham a disciplina de Língua Portuguesa com estes educandos, foram levantados
junto à equipe diretiva de todas intituições publicas da localidade. Com isso, foram contabilizados nove alunos surdos,
cinco do sexo feminino e quatro do sexo masculino, que são atendidos por cinco professoras de duas instituições
municipais. As etapas seguintes desta pesquisa seguiram a seguinte ordem: i) observação dos pesquisados; ii)
aplicação do questionário para as docentes; e iii) análise dos dados.
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A fim de manter um padrão de observação, foi elaborado um roteiro visando analisar o comportamento do docente
durante a aula no tocante à sua postura, comunicação, metodologia e recursos visuais. Através do questionário
semi-estruturado aplicado, foram levantados dados quanto ao grau de conhecimento das docentes quanto à LIBRAS,
os procedimentos metodológicos utilizados por elas e os pontos negativos e positivos encontrados no dia-a-dia das
docentes no exercício de suas funções.

Os alunos surdos regularmente matriculados no município de Macambira-SE estão distribuídos em duas escolas
municipais: Escola Municipal “Cecílio Eugênio Alves”, localizada numa região periférica do centro da cidade, atende a
quinhentos e setenta e oito alunos, sendo 0,9% destes surdos; Escola Municipal “José do Carmo Souza”, localizada
na zona rural, há a maior concentração de surdos de Macambira-SE, segundo um levantamento realizado pelos
Agentes Comunitários de Saúde do município. Esta segunda atende a noventa e seis alunos em dois turnos – mais de
4% são surdos. Nenhum das escolas contavam com um intérprete de LIBRAS no quadro de funcionários.

4 – A CONCEPÇÃO DAS EDUCADORAS ACERCA DA INCLUSÃO: ALUNO SURDO

A fim de levantar dados qualitativos, as questões tratadas a seguir retratam a realidade da inclusão educacional em
Macambira-SE, concernente ao respeito linguístico, medidas inclusivas e acessibilidade de materiais. Para tanto,
foram entrevistadas todas as profissionais que lecionam a disciplina de Língua Portuguesa para alunos surdos no
município.

Na primeira pergunta do questionário, o objetivo foi saber qual a opinião das docentes a respeito das turmas
inclusivas, e a fim de elucidar qualquer dúvida cada participante teve que explicar o porquê de sua resposta. Nenhuma
das cinco participantes considerou as turmas inclusivas um método de ensino eficiente, porém apenas uma
considerou um método ineficaz, o restante, 4 professoras, afirmou ser um método que precisa ser melhorado.

Ao justificar a resposta, a participante 1 respondeu: “Porque não podemos proporcionar ao aluno uma aprendizagem
tão eficiente, pois utilizamos métodos que atendem a maioria, que não faz parte dos chamados especiais.”, a
participante 2: “Porque ao incluir os alunos deficientes em uma turma regular, os professores teriam que possuir
conhecimento para lidar com essas situações”, as participantes 3 e 4 apontaram a necessidade da escola possuir
“professor qualificado nessa área” e, segundo a participante 4, “um fonoaudiólogo”, a participante 5 considera que
“devem antes serem criadas as condições adequadas para a inclusão, desde a formação do professor a outros
aspectos”. Com base nisto, pode-se dizer que, na opinião das docentes, falta não só preparação dos profissionais,
como também uma adequação do ambiente escolar.

Tais informações revelam a desconformidade da realidade escolar em relação às disposições das políticas inclusivas
que prevêem, no caso da declaração de Salamanca, que “aqueles com necessidades educacionais especiais devem
ter acesso à escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na criança, capaz de
satisfazer a tais necessidades”, já que pode ser notado nos dados expostos acima que nem a escola nem os
professores passaram por um processo de preparação espaço-metodológica para atender ao alunado surdo.

Para a segunda questão, três responderam que essa é a primeira vez em que dão aula a alunos surdos, em
contrapartida, duas responderam que esta não foi a primeira vez. Tal afirmação levou as entrevistadas a responderem
a terceira pergunta, referente ao que havia mudado para elas em relação à primeira vez em que isto aconteceu. A
única mudança apontada por elas diz respeito à “adaptação” ao aluno surdo, ou seja, alegaram já estarem
acostumadas ao jeito do aluno (no sentido comportamental). Vale observar, neste contexto, que as participantes que
disseram já terem dado aula a alunos surdos em outros momentos da carreira, possuem mais de vinte anos de
serviço, enquanto as que afirmaram nunca terem passado por tal experiência possuem menos que dez anos de
carreira.

Ao serem questionadas acerca dos pontos positivos e negativos encontrados no trabalho com alunos surdos, duas
participantes apontaram como ponto positivo a inteligência, esforço e participação dos alunos nas atividades, outras
duas destacaram “a importância de lidar com o diferente” e a percepção de que “o ouvir e o falar independem de
condições fisiológicas”, a última participante respondeu que o trabalho com alunos surdos “leva o professor a uma
reflexão sobre sua carreira profissional e a modificar suas atividades”, porém pode-se notar a contradição em seu
discurso por ter sido a mesma pessoa a declarar que: “utilizamos métodos que atendem a maioria, que não faz parte
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dos chamados especiais”.

Em relação aos pontos negativos, as pesquisadas destacaram a “dificuldade de trabalhar com alunos surdos”
relacionada à “falta de suporte”, à “angústia” de não saberem se houve a compreensão por parte do aluno e como
fazer para “passar os conteúdos”. Mais um retrato da falta de preparação comum à maioria dos professores
brasileiros.

Quando questionadas se a instituição na qual trabalham oferece condições necessárias para se trabalhar com alunos
surdos, a negativa foi unânime. A explicação de uma das entrevistadas foi a seguinte: “O aluno apenas é entregue ao
‘Deus dará’ e ao professor que pouco sabe fazer”. Em relação à falta de condições, pode-se dizer que a instituição 2
está em total desvantagem, pois não possui nenhum recurso visual que possa servir de auxílio para o professor. Por
outro lado, a Instituição 1 tem mais a oferecer, já que possui TV, uma sala de informática e apesar da falta de
intérprete conta com uma sala de recursos multifuncionais.

Ao serem interrogadas se haviam passado por algum tipo de curso de formação, habilitação e/ou aprofundamento que
abordasse temas acerca da inclusão educacional, apenas uma disse ter passado por um curso superficial, duas
afirmaram não ter passado por qualquer tipo de capacitação que abordasse o tema referido, mas denotaram interesse
em participar de algum curso que pudesse auxiliá-las no trabalho com alunos surdos. As outras duas responderam
que não havia participado e alegaram não ter interesse em participar de algo desse tipo.

No que diz respeito ao relacionamento entre os alunos surdos e os alunos ouvintes, foi classificado como muito bom
por três delas e bom por duas das entrevistadas. No quesito comunicação com o aluno surdo, duas das participantes
foram breves em dizer que se estabelece através de gestos, outras duas afirmaram que a comunicação entre elas e
suas alunas ocorre por meio da língua oral e a leitura labial, pois as discentes não são completamente surdas e
conseguem oralizar algumas palavras. Apenas uma das professoras respondeu que a comunicação entre ela e seus
alunos é realizada por meio de “gestos, sinais, leitura labial e uso de imagens desenhos e ilustrações”.

As duas docentes que afirmaram ter algum tipo de conhecimento em LIBRAS fazem uso de atividades diferenciadas
tais como adaptação de atividades com o uso de imagens, e/ou elaboração de atividades específicas voltadas aos
seus alunos surdos. As outras três professoras que afirmaram não possuir nenhum grau de conhecimento em LIBRAS
não aplicam atividades específicas a eles. Com base nessas afirmações e em conjunto com as respostas obtidas
sobre o uso de atividades diferenciadas para os alunos surdos, pode-se estabelecer uma relação entre os fatores
conhecimento/ação, pois é notório que as pesquisadas que conhecem o mínimo da LIBRAS entendem a necessidade
de fazer uso de atividades apoiadas no campo da visão no trabalho com alunos surdos.

Com base nos dados expostos abaixo, observamos que quatro das entrevistadas julgaram a capacidade de
compreensão dos enunciados como fator mais importante no processo de ensino-aprendizagem voltado ao aluno
surdo. Os itens menos relevantes, de acordo com as docentes, foram a grafia correta das palavras e a capacidade de
expressão em Português como língua secundária.

INDIVÍDUOS

COMPETÊNCIAS
Compreensão de
enunciados
(Português)

Grafia correta das
palavras

Expressão em
Português

Expressão em
Libras / código
próprio

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
INDIVÍDUO 1 X X X X
INDIVÍDUO 2 X X X X
INDIVÍDUO 3 X X X X
INDIVÍDUO 4 X X X X
INDIVÍDUO 5 X X X X

Quadro 1: questão 11 – Enumere de acordo com o grau de importância os pontos que devem ser estimulados
durante o processo de aprendizado do aluno surdo em Língua Portuguesa.

Observou-se que quatro participantes afirmaram que a instituição de ensino na qual trabalham não atende às
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especificidades de uma escola inclusiva. Por outro lado, apenas uma disse que a escola possui infraestrutura para
atender aos alunos com necessidades especiais, ao serem questionados em que aspectos essa parcela respondeu:
“cadeira de rodas e rampa”. Contudo, atender às especificidades de uma escola inclusiva vai muito além de possuir
uma cadeira de rodas e uma rampa, pois as políticas de inclusão educacional propõem mudanças nas práticas
educacionais não só no tocante à organização das escolas para o atendimento aos educandos com necessidades
especiais, como também “exige mudanças nas práticas pedagógicas, no currículo e o rompimento com atitudes
discriminatórias que têm impedido o acesso de determinados alunos às classes comuns do ensino regular” (ALVES,
2006, p.11-12).

De acordo com as informações levantadas no questionário, nenhuma das instituições pesquisadas possui intérpretes.
As participantes da pesquisa foram questionadas sobre a importância da presença de um intérprete em sala de aula,
três responderam que seria de grande importância para auxiliar o professor, facilitando a comunicação e melhorando o
entendimento dos conteúdos por parte dos alunos.

Apenas duas professoras destacaram que só seria interessante a presença do intérprete se os alunos soubessem
LIBRAS. No entanto, já que tais indivíduos não possuem em seu convívio diário um contato com a língua de sinais,
podendo assim adquiri-la de forma natural, faz-se necessário que haja no ambiente educacional espaço para a
aquisição dessa língua com o propósito de diminuir os entraves linguísticos.

A última pergunta do questionário aplicado dizia respeito à execução das disposições previstas na LDB e nos decretos
5.296/2004 (de acessibilidade) e 5.626/2005 (que regulamenta a lei da LIBRAS), em relação à garantia de
atendimento educacional especializado aos alunos com necessidades especiais com intuito de diminuir não só as
barreiras físicas como também as linguísticas. A negativa foi unânime, contudo apenas uma docente comentou a
resposta dada afirmando que na prática a realidade da inclusão é bem diferente, pois “raras são as escolas com
intérpretes e poucos professores dominam a LIBRAS”.

No Brasil, a presença do intérprete em sala de aula é um direito previsto por lei, como pode ser visto no artigo 22 item
II do decreto 5.626/2005, sendo assim, a violação desse direito reflete diretamente na eficácia da inclusão destes
indivíduos, no tocante ao acesso às práticas de leitura e escrita.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa aponta e discute as metodologias educacionais inclusivas, ressaltando as diferenças existentes entre a
teoria e as práticas das escolas, que por possuírem alunos com necessidades especiais, dizem realizar a inclusão.
Incluir, porém, como já foi dito anteriormente, é algo maior que manter um aluno em sala de aula, corresponde a
proporcionar a este estudante condições reais para que ele desenvolva suas habilidades. Contudo, a efetivação do
desenvolvimento das habilidades dos alunos surdos depende diretamente da concepção de língua materna adotada
pela escola e família na qual eles estão inseridos, visto que em muitos casos, ambos ambientes, escolar e familiar,
oprimem estes indivíduos ao tentar empurrar, a todo custo, goela a baixo, uma língua que não lhe é natural (a língua
portuguesa oral).

Dessa forma, tendo em vista que, nos dias de hoje, a LIBRAS é a língua que melhor atende às necessidades da
pessoa surda, é necessário que o sujeito surdo possa entrar em contato com essa língua o mais cedo possível,
obtendo espaço e o reconhecimento sobre ela em casa e na escola. Assim, ao adquirir uma língua que lhe é mais
familiar, apresentará melhores resultados na aquisição do português como segunda língua, desde que os educadores
estejam preparados para um trabalho bilíngue. Isso porque, para que a inclusão educacional seja eficiente, é
necessário que os professores estejam mais preparados para desenvolver práticas educacionais inovadoras voltadas
para alunos surdos, que respeitem “as características culturais e linguísticas do educando, o que lhe garantirá a
manutenção de sua autoestima e viabilizará sua integração na cultura escolar” (BORTONI, 1992 apud FARIA, 2003,
p.160).

No caso dos surdos de Macambira-SE, os resultados apresentados mostram que os indivíduos em questão estão
tendo seus direitos linguísticos violados, pois se encontram inseridos num sistema de ensino que não atende às suas
necessidades, visto que os profissionais atuantes no meio não possuem conhecimento acerca da LIBRAS e nem
fazem uso de atividades que priorizem o contato visual destes alunos na abordagem dos conteúdos. Pode-se dizer,
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então, que as hipóteses referentes à falta de preparação dos docentes da rede pública para atender a alunos surdos,
assim como aquela que dizia respeito ao fato das instituições não disponibilizarem materiais específicos suficientes,
foram confirmadas.

Durante a análise dos questionários, chamou a atenção o fato de duas das profissionais que trabalham com alunos
surdos afirmarem que não gostariam de participar de nenhum curso de capacitação. A partir daí surgiu um novo
questionamento: Qual o critério adotado na hora de escolher qual professor irá comandar uma turma que possui
alunos surdos Será que há uma preocupação em escolher docentes mais preparados

Ao final de uma reflexão sobre a realidade observada e levando em consideração a importância da LIBRAS, não só
para incluir o sujeito surdo no sistema educacional, mas também como meio de inclusão social que garantirá a este
cidadão a oportunidade de lutar por seus direitos, vale chamar a atenção dos profissionais não só de Letras e
Pedagogia, mas de todas as áreas que trabalham ou trabalharão a transmissão de conhecimentos, para a gritante
necessidade de se submeterem a cursos de capacitação/especialização que forneçam conhecimento suficiente para
trabalhar com alunos portadores de necessidade especiais.

Por fim, é indiscutível a necessidade de os educadores estarem cientes de suas responsabilidades no que diz respeito
à inserção dos indivíduos surdos nas esferas do conhecimento e ensino. Para que isso aconteça, não só nas grandes
cidades, onde as oportunidades são maiores, mas também nas cidades pequenas, a exemplo de Macambira-SE, é
indispensável que haja uma mobilização dos poderes públicos, no tocante à oferta de cursos, investimento em
materiais, fiscalização das ações realizadas e cumprimento das disposições contidas nas declarações e leis que
abordam o tema da inclusão.

1 – INTRODUÇÃO

As questões a respeito da educação de surdos e suas capacidades de aprendizagem vêm sendo discutidas há vários
anos e as pesquisas feitas sobre o assunto mostram o surgimento de três abordagens educacionais num período que
compreende desde a Idade Média até os dias atuais. A abordagem Oralista, segundo Lacerda (1998), exigia que o
indivíduo surdo se comportasse como se fosse ouvinte, condenando toda e qualquer forma de comunicação gestual; a
filosofia da Comunicação Total configurou-se como resultado de pesquisas sobre as Línguas de Sinais, realizadas por
Stokoe, em 1978. Nesta abordagem era permitido o uso de sinais, leitura orofacial, amplificação e utilização do
alfabeto digital. Já a abordagem bilíngue traz à tona a importância de ensinar duas línguas ao surdo – a de sinais e a
do grupo majoritário – mantendo as características de cada uma.

No Brasil, essas três abordagens coexistem, apesar de causarem discórdias e conflitos entre os profissionais que as
seguem. Porém, autores como Quadros (1997) e Goes (1996) destacam a proposta bilíngue como aquela que melhor
busca atingir os direitos da pessoa surda, ofere-cendo-lhe um meio natural de aquisição linguística que propicia a
aquisição da língua de sinais como língua materna, através da qual o indivíduo poderá aprender a língua portuguesa
escrita.

Levando em consideração a polêmica que gira em torno das abordagens de ensino adotadas desde a Idade Média até
os dias atuais, bem como as ideias de Lacerda (1998), Alves (2006), Honora (2009), Goldfield (2002), Bortoni (1992) e
os textos das Leis de Diretrizes e Bases (LDB), Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Lei 10.436 de 24 de abril de
dois mil e dois e do decreto 5.626/2005 (que a regulamenta), do decreto da acessibilidade 5.296/2004, realizamos um
trabalho de pesquisa a fim de constatar como se dá o processo de inclusão educacional nas escolas municipais de
Macambira-SE, que possuem alunos surdos, e até que ponto as leis supracitadas estão sendo colocadas em prática.

Com base nisso, o presente trabalho constitui-se a partir de um mapeamento da comunidade surda de Macambira-SE,
tendo como principal objetivo retratar a realidade da inclusão educacional de alunos surdos num município de 6.367
habitantes (IBGE, 2010). Para tanto, foram analisadas as condições educacionais oferecidas aos indivíduos surdos,
regularmente matriculados nas redes públicas de ensino do município. Da mesma forma, foi de nosso interesse
verificar quais os meios utilizados por essas instituições no que diz respeito ao uso da Língua Brasileira de Sinais
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(LIBRAS) no processo de alfabetização desses alunos, analisando sua difusão no município e suas contribuições para
a aquisição do Português na modalidade escrita.

2 – A EDUCAÇÃO DE SURDOS E SUAS DIFERENTES ABORDAGENS PEDAGÓGICAS

As escolas e os métodos educacionais foram criados com o intuito de aprimorar o processo de aprendizagem, visto
que este é um processo pelo qual passamos desde o nascimento até o fim de nossos dias. No entanto, a preocupação
com a educação de indivíduos surdos surge somente no início do século XVI, até então, os surdos eram vistos como
pessoas não educáveis.

Nesse novo contexto, surgem os primeiros educadores de surdos, entre estes, podemos destacar Pedro Ponce de
León, monge beneditino que usava sinais para se comunicar por ter feito voto de silêncio, a quem foi dado “o mérito
de provar que a pessoa surda era capaz” (HONORA, 2009, p.19), indo de encontro à afirmação de Aristóteles de que
o ouvido era o órgão mais importante para a educação, já que esta afirmação colaborou com a ideia de que alguém
que não ouve não pode ser educado.

Ao admitir que “os surdos podem aprender através de procedimentos pedagógicos sem que haja interferências
sobrenaturais” (LACERDA, 1998, p.1), cria-se o dilema de qual método é mais adequado para atingir tal objetivo. Ao
longo desses séculos, destacaram-se três diferentes abordagens para a educação de surdos: a oralista, a
comunicação total e o bilinguismo.

A oralista, fundada pelo alemão Heinicke, pregava a superação da surdez exigindo que o surdo se comportasse como
se não fosse surdo, condenando qualquer tipo de comunicação gestual por considerar que os indivíduos deveriam ser
oralizados sem, no entanto, levar em consideração os diferentes níveis de surdez e suas dificuldades. Entre os
adeptos desta abordagem, podemos destacar ainda Juan Pablo Bonet, padre e filólogo espanhol que, ainda segundo
Honora (2009, p.20), “foi quem primeiro idealizou e desenhou o alfabeto manual”.

Tal método ganhou mais adeptos após a realização do II Congresso Internacional de Surdos-Mudos, em Milão, no
qual se decidiu banir, no trabalho educacional, o uso da linguagem gestual da comunicação usada por pessoas surdas
(para os pedagogos adeptos desse método, o uso de sinais e gestos desviava o surdo da linguagem oral). Essa
abordagem formou indivíduos com sérias dificuldades de comunicação, tanto na modalidade oral quanto na escrita,
principalmente no que se refere aos surdos profundos.

A comunicação total surgiu como resposta ao descontentamento com os resultados do oralismo, e é baseada em
pesquisas realizadas por Stokoe, em 1978, sobre as línguas de sinais. Nesta abordagem, há o uso da língua oral, da
língua de sinais, leitura labial, alfabeto digital e o treinamento auditivo. Assim, o educador fornece inputs linguísticos
aos estudantes surdos para que estes possam escolher a modalidade na qual desejam se expressar. Os profissionais
da comunicação total, diferentemente dos oralistas, acreditam que o ensino pautado apenas no aprendizado da língua
oral não garante à pessoa surda pleno desenvolvimento, pois o surdo, assim como o ouvinte, possui características
específicas. Estudos apontaram que “no final do processo escolar os surdos conseguem compreender e se comunicar
um pouco melhor” (LACERDA, 1998, p.5), contudo, apresentam ainda grande dificuldade em expressar sentimentos e
comunicar-se em contextos distintos do escolar.

Eis então que surge a abordagem bilinguista, contrapondo-se aos modelos oralista e da comunicação total, pois para
os adeptos do método bilíngue, cada uma das línguas apresentadas ao surdo deve conservar suas próprias
características. Nesse modelo, propõe-se que duas línguas sejam ensinadas: em primeiro plano, a língua de sinais,
considerada a língua materna do surdo, e num plano secundário, a língua do grupo ouvinte majoritário, ou seja, a
criança surda deve ser exposta, o mais cedo possível, à língua de sinais, para que aprenda a sinalizar tão
rapidamente quanto a criança ouvinte aprende a falar, e com base na linguagem de sinais, dar início ao processo de
aquisição da modalidade escrita do idioma do grupo ouvinte.

Segundo Goldfield (2002, p.43), “o conceito mais importante que a filosofia bilíngue traz é o de que os surdos formam
uma comunidade, com cultura e língua próprias”. Sendo assim, “a língua de sinais seria a única língua que o surdo
poderia dominar plenamente e que serviria para todas as suas necessidades de comunicação e cognitivas”
(GOLDFIELD, 2002, p.45).
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A educação de surdos no Brasil teve início durante o segundo império, quando, a convite de Dom Pedro II, o professor
francês Ernest Huet chega ao Brasil com documentos importantes para a educação de surdos. Em 1857, Huet funda o
Imperial Instituto de Surdos Mudos do Rio de Janeiro, atualmente Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). O
professor esteve à frente do Instituto por cinco anos, seu currículo era constituído pela linguagem articulada, leitura
labial, língua portuguesa, aritmética, entre outros.

Em Sergipe, a primeira ação voltada aos alunos com necessidades educacionais especiais ocorreu no ano de 1962,
no Centro de Reabilitação Ninota Garcia. Em 1968, um grupo de pais cansados da discriminação sofrida pelos filhos,
em escolas regulares, fundou a APAE no estado. A Escola 11 de Agosto foi instalada em 1977, as classes especiais
existentes atendiam alunos com dificuldade de aprendizagem e alunas surdas, além disso, promovia cursos de
capacitação para professores de classes especiais.

As escolas especiais e os institutos educacionais para pessoas surdas foram durante muito tempo os únicos espaços
educacionais que tinham a preocupação em atender ao alunado surdo, devido ao fato de os portadores de
necessidades especiais serem excluídos do regime regular de ensino ao longo dos últimos séculos. Após a
implantação das políticas inclusivas, é que se fez valer o direito a educação para todos já previsto na constituição.
Contudo, vale ressaltar a importância da LIBRAS para que a tão desejada inclusão das pessoas surdas ou com
deficiência auditiva possa acontecer de forma plena, como pode ser visto a seguir.

A LIBRAS passou a ser reconhecida como meio legal de comunicação por meio da lei n° 10.436 de 24 de abril de
2002 e o decreto n° 5626 de 22 de dezembro de 2005, que a regulamenta. Ao contrário do que muitos pensam, a
LIBRAS não pode ser considerada uma adaptação da língua portuguesa oral, pois possui seu próprio sistema
organizacional, além de não se basear apenas no alfabeto manual ou mesmo em sinais icônicos, possuindo também
sinais convencionalizados por eles e que obedecem a determinados parâmetros linguísticos funcionais, sem que haja
referenciação às palavras do português ou qualquer língua oral.

3 – PANORAMA DA INCLUSÃO DE ALUNOS SURDOS EM MACAMBIRA-SE

No município de Macambira-SE, as redes públicas de ensino nunca se negaram a efetuar matrículas de alunos surdos
em salas regulares. Com base nisso, segue análise do tipo de atendimento educacional ofertado a este alunado na
disciplina de Língua Portuguesa.

Para o levantamento das informações, foi utilizado um estudo de caso, que “consiste na observação detalhada de um
contexto, ou indivíduo, de uma única fonte de documentos ou de um acontecimento específico” (BIKLEN e BOGDAN,
1994, p.89). Para tanto, os números de alunos surdos matriculados nas instituições públicas do município, assim como
o número de professores que trabalham a disciplina de Língua Portuguesa com estes educandos, foram levantados
junto à equipe diretiva de todas intituições publicas da localidade. Com isso, foram contabilizados nove alunos surdos,
cinco do sexo feminino e quatro do sexo masculino, que são atendidos por cinco professoras de duas instituições
municipais. As etapas seguintes desta pesquisa seguiram a seguinte ordem: i) observação dos pesquisados; ii)
aplicação do questionário para as docentes; e iii) análise dos dados.

A fim de manter um padrão de observação, foi elaborado um roteiro visando analisar o comportamento do docente
durante a aula no tocante à sua postura, comunicação, metodologia e recursos visuais. Através do questionário
semi-estruturado aplicado, foram levantados dados quanto ao grau de conhecimento das docentes quanto à LIBRAS,
os procedimentos metodológicos utilizados por elas e os pontos negativos e positivos encontrados no dia-a-dia das
docentes no exercício de suas funções.

Os alunos surdos regularmente matriculados no município de Macambira-SE estão distribuídos em duas escolas
municipais: Escola Municipal “Cecílio Eugênio Alves”, localizada numa região periférica do centro da cidade, atende a
quinhentos e setenta e oito alunos, sendo 0,9% destes surdos; Escola Municipal “José do Carmo Souza”, localizada
na zona rural, há a maior concentração de surdos de Macambira-SE, segundo um levantamento realizado pelos
Agentes Comunitários de Saúde do município. Esta segunda atende a noventa e seis alunos em dois turnos – mais de
4% são surdos. Nenhum das escolas contavam com um intérprete de LIBRAS no quadro de funcionários.

4 – A CONCEPÇÃO DAS EDUCADORAS ACERCA DA INCLUSÃO: ALUNO SURDO
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A fim de levantar dados qualitativos, as questões tratadas a seguir retratam a realidade da inclusão educacional em
Macambira-SE, concernente ao respeito linguístico, medidas inclusivas e acessibilidade de materiais. Para tanto,
foram entrevistadas todas as profissionais que lecionam a disciplina de Língua Portuguesa para alunos surdos no
município.

Na primeira pergunta do questionário, o objetivo foi saber qual a opinião das docentes a respeito das turmas
inclusivas, e a fim de elucidar qualquer dúvida cada participante teve que explicar o porquê de sua resposta. Nenhuma
das cinco participantes considerou as turmas inclusivas um método de ensino eficiente, porém apenas uma
considerou um método ineficaz, o restante, 4 professoras, afirmou ser um método que precisa ser melhorado.

Ao justificar a resposta, a participante 1 respondeu: “Porque não podemos proporcionar ao aluno uma aprendizagem
tão eficiente, pois utilizamos métodos que atendem a maioria, que não faz parte dos chamados especiais.”, a
participante 2: “Porque ao incluir os alunos deficientes em uma turma regular, os professores teriam que possuir
conhecimento para lidar com essas situações”, as participantes 3 e 4 apontaram a necessidade da escola possuir
“professor qualificado nessa área” e, segundo a participante 4, “um fonoaudiólogo”, a participante 5 considera que
“devem antes serem criadas as condições adequadas para a inclusão, desde a formação do professor a outros
aspectos”. Com base nisto, pode-se dizer que, na opinião das docentes, falta não só preparação dos profissionais,
como também uma adequação do ambiente escolar.

Tais informações revelam a desconformidade da realidade escolar em relação às disposições das políticas inclusivas
que prevêem, no caso da declaração de Salamanca, que “aqueles com necessidades educacionais especiais devem
ter acesso à escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na criança, capaz de
satisfazer a tais necessidades”, já que pode ser notado nos dados expostos acima que nem a escola nem os
professores passaram por um processo de preparação espaço-metodológica para atender ao alunado surdo.

Para a segunda questão, três responderam que essa é a primeira vez em que dão aula a alunos surdos, em
contrapartida, duas responderam que esta não foi a primeira vez. Tal afirmação levou as entrevistadas a responderem
a terceira pergunta, referente ao que havia mudado para elas em relação à primeira vez em que isto aconteceu. A
única mudança apontada por elas diz respeito à “adaptação” ao aluno surdo, ou seja, alegaram já estarem
acostumadas ao jeito do aluno (no sentido comportamental). Vale observar, neste contexto, que as participantes que
disseram já terem dado aula a alunos surdos em outros momentos da carreira, possuem mais de vinte anos de
serviço, enquanto as que afirmaram nunca terem passado por tal experiência possuem menos que dez anos de
carreira.

Ao serem questionadas acerca dos pontos positivos e negativos encontrados no trabalho com alunos surdos, duas
participantes apontaram como ponto positivo a inteligência, esforço e participação dos alunos nas atividades, outras
duas destacaram “a importância de lidar com o diferente” e a percepção de que “o ouvir e o falar independem de
condições fisiológicas”, a última participante respondeu que o trabalho com alunos surdos “leva o professor a uma
reflexão sobre sua carreira profissional e a modificar suas atividades”, porém pode-se notar a contradição em seu
discurso por ter sido a mesma pessoa a declarar que: “utilizamos métodos que atendem a maioria, que não faz parte
dos chamados especiais”.

Em relação aos pontos negativos, as pesquisadas destacaram a “dificuldade de trabalhar com alunos surdos”
relacionada à “falta de suporte”, à “angústia” de não saberem se houve a compreensão por parte do aluno e como
fazer para “passar os conteúdos”. Mais um retrato da falta de preparação comum à maioria dos professores
brasileiros.

Quando questionadas se a instituição na qual trabalham oferece condições necessárias para se trabalhar com alunos
surdos, a negativa foi unânime. A explicação de uma das entrevistadas foi a seguinte: “O aluno apenas é entregue ao
‘Deus dará’ e ao professor que pouco sabe fazer”. Em relação à falta de condições, pode-se dizer que a instituição 2
está em total desvantagem, pois não possui nenhum recurso visual que possa servir de auxílio para o professor. Por
outro lado, a Instituição 1 tem mais a oferecer, já que possui TV, uma sala de informática e apesar da falta de
intérprete conta com uma sala de recursos multifuncionais.

Ao serem interrogadas se haviam passado por algum tipo de curso de formação, habilitação e/ou aprofundamento que
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abordasse temas acerca da inclusão educacional, apenas uma disse ter passado por um curso superficial, duas
afirmaram não ter passado por qualquer tipo de capacitação que abordasse o tema referido, mas denotaram interesse
em participar de algum curso que pudesse auxiliá-las no trabalho com alunos surdos. As outras duas responderam
que não havia participado e alegaram não ter interesse em participar de algo desse tipo.

No que diz respeito ao relacionamento entre os alunos surdos e os alunos ouvintes, foi classificado como muito bom
por três delas e bom por duas das entrevistadas. No quesito comunicação com o aluno surdo, duas das participantes
foram breves em dizer que se estabelece através de gestos, outras duas afirmaram que a comunicação entre elas e
suas alunas ocorre por meio da língua oral e a leitura labial, pois as discentes não são completamente surdas e
conseguem oralizar algumas palavras. Apenas uma das professoras respondeu que a comunicação entre ela e seus
alunos é realizada por meio de “gestos, sinais, leitura labial e uso de imagens desenhos e ilustrações”.

As duas docentes que afirmaram ter algum tipo de conhecimento em LIBRAS fazem uso de atividades diferenciadas
tais como adaptação de atividades com o uso de imagens, e/ou elaboração de atividades específicas voltadas aos
seus alunos surdos. As outras três professoras que afirmaram não possuir nenhum grau de conhecimento em LIBRAS
não aplicam atividades específicas a eles. Com base nessas afirmações e em conjunto com as respostas obtidas
sobre o uso de atividades diferenciadas para os alunos surdos, pode-se estabelecer uma relação entre os fatores
conhecimento/ação, pois é notório que as pesquisadas que conhecem o mínimo da LIBRAS entendem a necessidade
de fazer uso de atividades apoiadas no campo da visão no trabalho com alunos surdos.

Com base nos dados expostos abaixo, observamos que quatro das entrevistadas julgaram a capacidade de
compreensão dos enunciados como fator mais importante no processo de ensino-aprendizagem voltado ao aluno
surdo. Os itens menos relevantes, de acordo com as docentes, foram a grafia correta das palavras e a capacidade de
expressão em Português como língua secundária.

INDIVÍDUOS

COMPETÊNCIAS
Compreensão de
enunciados
(Português)

Grafia correta das
palavras

Expressão em
Português

Expressão em
Libras / código
próprio

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
INDIVÍDUO 1 X X X X
INDIVÍDUO 2 X X X X
INDIVÍDUO 3 X X X X
INDIVÍDUO 4 X X X X
INDIVÍDUO 5 X X X X

Quadro 1: questão 11 – Enumere de acordo com o grau de importância os pontos que devem ser estimulados
durante o processo de aprendizado do aluno surdo em Língua Portuguesa.

Observou-se que quatro participantes afirmaram que a instituição de ensino na qual trabalham não atende às
especificidades de uma escola inclusiva. Por outro lado, apenas uma disse que a escola possui infraestrutura para
atender aos alunos com necessidades especiais, ao serem questionados em que aspectos essa parcela respondeu:
“cadeira de rodas e rampa”. Contudo, atender às especificidades de uma escola inclusiva vai muito além de possuir
uma cadeira de rodas e uma rampa, pois as políticas de inclusão educacional propõem mudanças nas práticas
educacionais não só no tocante à organização das escolas para o atendimento aos educandos com necessidades
especiais, como também “exige mudanças nas práticas pedagógicas, no currículo e o rompimento com atitudes
discriminatórias que têm impedido o acesso de determinados alunos às classes comuns do ensino regular” (ALVES,
2006, p.11-12).

De acordo com as informações levantadas no questionário, nenhuma das instituições pesquisadas possui intérpretes.
As participantes da pesquisa foram questionadas sobre a importância da presença de um intérprete em sala de aula,
três responderam que seria de grande importância para auxiliar o professor, facilitando a comunicação e melhorando o
entendimento dos conteúdos por parte dos alunos.
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Apenas duas professoras destacaram que só seria interessante a presença do intérprete se os alunos soubessem
LIBRAS. No entanto, já que tais indivíduos não possuem em seu convívio diário um contato com a língua de sinais,
podendo assim adquiri-la de forma natural, faz-se necessário que haja no ambiente educacional espaço para a
aquisição dessa língua com o propósito de diminuir os entraves linguísticos.

A última pergunta do questionário aplicado dizia respeito à execução das disposições previstas na LDB e nos decretos
5.296/2004 (de acessibilidade) e 5.626/2005 (que regulamenta a lei da LIBRAS), em relação à garantia de
atendimento educacional especializado aos alunos com necessidades especiais com intuito de diminuir não só as
barreiras físicas como também as linguísticas. A negativa foi unânime, contudo apenas uma docente comentou a
resposta dada afirmando que na prática a realidade da inclusão é bem diferente, pois “raras são as escolas com
intérpretes e poucos professores dominam a LIBRAS”.

No Brasil, a presença do intérprete em sala de aula é um direito previsto por lei, como pode ser visto no artigo 22 item
II do decreto 5.626/2005, sendo assim, a violação desse direito reflete diretamente na eficácia da inclusão destes
indivíduos, no tocante ao acesso às práticas de leitura e escrita.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa aponta e discute as metodologias educacionais inclusivas, ressaltando as diferenças existentes entre a
teoria e as práticas das escolas, que por possuírem alunos com necessidades especiais, dizem realizar a inclusão.
Incluir, porém, como já foi dito anteriormente, é algo maior que manter um aluno em sala de aula, corresponde a
proporcionar a este estudante condições reais para que ele desenvolva suas habilidades. Contudo, a efetivação do
desenvolvimento das habilidades dos alunos surdos depende diretamente da concepção de língua materna adotada
pela escola e família na qual eles estão inseridos, visto que em muitos casos, ambos ambientes, escolar e familiar,
oprimem estes indivíduos ao tentar empurrar, a todo custo, goela a baixo, uma língua que não lhe é natural (a língua
portuguesa oral).

Dessa forma, tendo em vista que, nos dias de hoje, a LIBRAS é a língua que melhor atende às necessidades da
pessoa surda, é necessário que o sujeito surdo possa entrar em contato com essa língua o mais cedo possível,
obtendo espaço e o reconhecimento sobre ela em casa e na escola. Assim, ao adquirir uma língua que lhe é mais
familiar, apresentará melhores resultados na aquisição do português como segunda língua, desde que os educadores
estejam preparados para um trabalho bilíngue. Isso porque, para que a inclusão educacional seja eficiente, é
necessário que os professores estejam mais preparados para desenvolver práticas educacionais inovadoras voltadas
para alunos surdos, que respeitem “as características culturais e linguísticas do educando, o que lhe garantirá a
manutenção de sua autoestima e viabilizará sua integração na cultura escolar” (BORTONI, 1992 apud FARIA, 2003,
p.160).

No caso dos surdos de Macambira-SE, os resultados apresentados mostram que os indivíduos em questão estão
tendo seus direitos linguísticos violados, pois se encontram inseridos num sistema de ensino que não atende às suas
necessidades, visto que os profissionais atuantes no meio não possuem conhecimento acerca da LIBRAS e nem
fazem uso de atividades que priorizem o contato visual destes alunos na abordagem dos conteúdos. Pode-se dizer,
então, que as hipóteses referentes à falta de preparação dos docentes da rede pública para atender a alunos surdos,
assim como aquela que dizia respeito ao fato das instituições não disponibilizarem materiais específicos suficientes,
foram confirmadas.

Durante a análise dos questionários, chamou a atenção o fato de duas das profissionais que trabalham com alunos
surdos afirmarem que não gostariam de participar de nenhum curso de capacitação. A partir daí surgiu um novo
questionamento: Qual o critério adotado na hora de escolher qual professor irá comandar uma turma que possui
alunos surdos Será que há uma preocupação em escolher docentes mais preparados

Ao final de uma reflexão sobre a realidade observada e levando em consideração a importância da LIBRAS, não só
para incluir o sujeito surdo no sistema educacional, mas também como meio de inclusão social que garantirá a este
cidadão a oportunidade de lutar por seus direitos, vale chamar a atenção dos profissionais não só de Letras e
Pedagogia, mas de todas as áreas que trabalham ou trabalharão a transmissão de conhecimentos, para a gritante
necessidade de se submeterem a cursos de capacitação/especialização que forneçam conhecimento suficiente para
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trabalhar com alunos portadores de necessidade especiais.

Por fim, é indiscutível a necessidade de os educadores estarem cientes de suas responsabilidades no que diz respeito
à inserção dos indivíduos surdos nas esferas do conhecimento e ensino. Para que isso aconteça, não só nas grandes
cidades, onde as oportunidades são maiores, mas também nas cidades pequenas, a exemplo de Macambira-SE, é
indispensável que haja uma mobilização dos poderes públicos, no tocante à oferta de cursos, investimento em
materiais, fiscalização das ações realizadas e cumprimento das disposições contidas nas declarações e leis que
abordam o tema da inclusão.
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