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RESUMO  

A inclusão é um desafio que,ao ser desenvolvida pela escola, tem como meta promover a 

melhoria da qualidade da Educação Básica, uma vez que ao incluir o aluno com necessidade 

deficiência, a escola oferece oportunidade de integração social, permitindo ao educando 

desenvolver competências e habilidades pertinentes ao processo de ensino e 

aprendizagem.Esta pesquisa foi realizada, com o objetivode avaliar os materiais utilizados nas 

salas de recursos de três escolas da cidade de Poço Verde – SE, sendo uma escola da rede 

municipal e duas da rede estadual de ensino, a fim de verificar se estas incluem alunos com 

deficiência auditiva no ambiente escolar, em especial no ensino de Ciências, atentando para as 

exigências legais da Educação Inclusiva. A metodologia usada para o desenvolvimento desse 

trabalho foi uma abordagem qualitativa descritiva, cuja coleta de dados se deu através 

daobservação em sala de aula e na sala de recurso há três alunos com deficiência auditivae 

aplicação de questionáriojunto a cinco educadoras do ensino fundamental menor que atuam 

na sala de recursos das escolas participantes. A análise de dados e discussão dos resultados foi 

feita a partir dos questionários com as professoras. A pesquisa serviu para a análise das 

atitudes e opiniões das professoras em relação à inclusão escolar, especialmente, do deficiente 

auditivo, conhecer a forma como elas atuam com essa clientela e que tipos de capacitação 

docente receberam para melhor desenvolver suas atividades. Percebe-se com esse estudo que 

a Educação Inclusiva está acontecendo ainda que a passos lentos o aluno com deficiência vem 

obtendo oportunidades de ser visto como cidadão comum e capaz de frequentar escolas 

regulares, salas de recursos proporcionando aos mesmo um ensino aprendizado. 

 

 

Palavras Chaves: Alunos Deficientes; Educação Inclusiva; Deficiente auditivo; Ensino de 

Ciências;Professores; Poço Verde -Se 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

When being developed by the school, inclusion is a challenge that aims to promote the 

improvement of the quality of basic education by including the pupil with special needs, since 

the school offers an opportunity for social integration, allowing the student to develop skills 

and abilities relevant to the teaching and learning process. The purpose of this research is to 

evaluate the materials used in the resource rooms of three schools in the city of Poço Verde - 

SE, one of them in the municipal network and the others in the state education network, in 

order to verify if these schools include students with hearing impairment in the school 

environment, especially in Science education, attending to the legal requirements of Inclusive 

Education. The methodology used for the development of this work was a descriptive 

qualitative approach, whose data collection was done through classroom observation and 

questionnaire application to five lower elementary school educators who work in the resource 

room of the participating schools. The data analysis and discussion of the results was made 

from the questionnaires with the teachers. The research was used to analyze the teachers' 

attitudes and opinions regarding school inclusion, especially the hearing impaired, to know 

how they act with this clientele and what type of teacher training they have received to better 

develop their activities.T can be seen from this study that inclusive education is happening 

even though at a slow pace the special student has been given opportunities to be seen as a 

common citizen and able to attend regular schools, resource rooms providing them with a 

teaching learning. 

. 

 

 

Keywords: Students; Inclusive Education; Education of the deaf; Science teaching; Teachers. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho irá abordar sobre a Educação Inclusiva e o processo de 

aprendizagem, com foco na deficiência auditiva, mostrando que é um desafio constante na 

vida do profissional da educação lidar com alunos que possuem está deficiência. Esta temática 

está há certo tempo, e tem ganhado espaço tanto no meio acadêmico como social, sendo um 

tema que desperta curiosidade, devendo ser analisado corretamente cada caso em que venha 

surgir no decorrer da vida do profissional daeducação, sendo que este deve prepara-se para 

lidar com alunos que necessitem de uma atenção especial. 

É essencial mostrar a sociedade que devemos olhar para o aluno com deficiência com 

atenção. No entanto não é aceitável enxergá-los com um ser limitado, pois o que eles 

precisam para seguir os passos rumo ao conhecimento é uma educação inclusiva com métodos 

e profissionais capacitados para ajudá-los no curso da vida. 

Muito se fala em Educação Inclusiva, e sabemos que é necessária a inclusão de todos 

na educação para que tenhamos uma verdadeira aprendizagem. Deve-se alertar os cidadãos 

para o direito ao acesso à educação de pessoas com necessidades educacionais especiais 

(NEE), mostrando as diversas leis que lhes assegura esse direito. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),lei n° 9.394/96 no Capítulo 

III, Art. 4º, inciso III, diz que é dever do Estado garantir uma educação especializada 

gratuita aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de 

ensino, (BRASIL, 1996), sendo assim os governantes tem a obrigação de ofertar aos 

educandos uma educação digna e acessível a todas as crianças. 

Quando se fala das dificuldades de aprendizagem e especificamente o fato do aluno 

requerer uma atenção especial, é muito importante que sejam questionadas as condições da 

criança que inicia a vida escolar, verificando se ela já adquiriu suficiente desenvolvimento 

físico, intelectual e emocional, bem como, todas as habilidades e funções necessárias para 

aprender. 

O foco desta pesquisa é a deficiência auditiva que é caracterizada pela perda da 

audição, o que pode ocorrer no desenvolvimento embrionário, por doenças degenerativas ou 

por problemas e fatores do ambiente.   Em alguns casos, o indivíduo, a depender do tipo e 
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grau de perda auditiva podevoltaraouvir utilizandoparaissoaparelhos auditivos ou fazendo 

acompanhamentos com médicos especializados. 

Emrelaçãoaoprocessoeducativo, estes indivíduosnecessitamdeum acompanhamento 

pedagógico diferenciado, uma vez que não possuem o mesmo ritmode aprendizagem dos 

alunos considerados fisiologicamente normais. É, nesse momentoque observamos a 

importância da Educação Inclusiva. Esta perpassa pela interdisciplinaridade cabendo aos 

professores adaptar-se para incluir os alunos que porventura esteja no grupo de alunos 

comnecessidades educacionais especiais  

Dentro deste contexto será abordada a prática do ensino de Ciências/Biologia 

verificando as peculiaridades que deve ser seguida ao ministrar aula para alunos com 

necessidades educacionais especiais, já que essas disciplinas apresentam conteúdos de difícil 

entendimento e isso pode ser um desafio para professores e alunos. Com isso, está pesquisa 

tem o intuito de conhecer o mundo destes alunos, observando a necessidade de cada um, 

focando em entender o processo de ensino aprendizagem dos mesmos. 

Dessa forma, esta pesquisa pretende responder as seguintes questões: na visão dos 

docentes qual a realidade da Educação Inclusiva, em especial de alunos com deficiência 

auditiva, no ensino de ciência, em escolas estaduais e municipais em Poço Verde- SE. 

 

Objetivo geral: 

 

➢ Analisar s percepção dos docentes sobre a realidade da Educação Inclusiva, em 

especial de alunos com deficiência auditiva, no ensino de ciência, em escolas 

estaduais e municipais em Poço Verde- SE. 

  

Objetivos Específicos: 

 

➢ Investigar se os professores possuem a formação adequada para a inclusão de 

alunos com deficiências no processo de ensino e aprendizagem. 

➢ Identificar se ocorre a inclusão de alunos com algum tipo de deficiência, em 

especial a auditiva, no ensino de Ciências. 



10 
 

 
 

➢ Verificar as principais dificuldades dos discentes e docentes em relação ao 

processo de inclusão de alunos com deficiência auditiva. 

A ideia de pesquisar esse tema surgiu da constatação de poucos materiais sobre as 

realidades na inclusão de alunos com deficiência auditivas em escolas de Poço Verde – SE. O 

interesse em analisar esse contexto nas escolas, partiu de uma experiência nas aulas de Libras 

na Universidade federal de Sergipe , onde  observou-se a dificuldade de comunicação entre 

ouvintes e surdos , devido a carência de capacitação, no que concerne à oralização para os 

deficientes auditivos e o ensino de Libras para ambos. 
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CAPÍTULO I 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo, iremos descrever os procedimentos metodológicos para a realização 

deste trabalho, a natureza da pesquisa, o contexto no qual se encontra os personagens que 

participaram da coleta de dados, os instrumentos utilizados para tal fim e a forma que estes 

serão discutidos. 

 

1-Natureza da Pesquisa 

 

Trata de uma pesquisa no campo educacional que busca conhecer e entender a 

realidade da Educação Inclusiva, tendo para isso um caráter qualitativo e descritivo, pois, não 

só mostramos a realidade dos dados coletados como também aprofundamos teoricamente o 

que foi levantado pelos sujeitos. Segundo Rodrigues (2014 p.55) “a pesquisa descritiva é 

realizada para descrever fenômenos ou o estabelecimento de relações entre variáveis”. 

Rodrigues (2014, p.56) preconiza que “a pesquisa qualitativa é utilizada para 

investigar um determinado problema de pesquisa, cujos procedimentos estatísticos não são 

utilizados, devido à complexidade do problema como opinião, comportamentos, atitudes dos 

indivíduos ou grupos”. Por essa razão, a presente pesquisa segue esta linha de pensamento, 

onde se buscou identificar a que ponto as escolas estão preparadas para o atendimento dos 

alunos com deficiência, em especial a auditiva, que é o foco da pesquisa. 

 

2- Universo e a População da Pesquisa 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida em três escolas localizadas no município de Poço 

Verde – SE: Escola Estadual Antônio Muniz de Souza, Escola Estadual Sebastião da Fonseca, 

Escola Municipal Antônio Carlos Valadares. A escolha de tais instituições justifica-se pelo 

fato de que no município de Poço Verde, apenas estas possuem salas de recursos para o 

acompanhamento individualizado de alunos com necessidades educacionais especiais. 

Ossujeitos pesquisados, inicialmente, seriam professores de Ciências que 

desenvolvem trabalho com alunos surdas. No entanto, não foi encontrado nenhum professor 
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dentro dessa perspectiva. Diante disso, contribuíram para este trabalho, cinco pedagogas, que 

atuam na sala de recursos das escolas anteriormente citadas.  

Das cinco educadoras pesquisadas, duas são da rede estadual e três da rede 

municipal. Para garantir o sigilo das participantes, estas foram identificadas utilizando a letra 

“P” seguido de um número de ordem, identificando também a rede de ensino de cada uma. 

Assim, para as professoras da escola municipal serão utilizadas as siglas P1M, P2M e P3M, 

enquanto as professoras das escolas estaduais serão mencionadas como P1E e P2E. 

Em novembro de 2016, foi aplicado um questionário (ver Apêndice A) juntoàs 

professoras com o intuito de levantar dados a respeito de sua formação e atuação profissional. 

O quadro abaixo traça o perfil das professoras, especificando sua idade, formação e tempo de 

serviço no magistério. 

 

Quadro 1: Perfil dos sujeitos da pesquisa 

Aspectos 
Idade 

(Anos) 

Curso de 

Formação 

Formação 

Continuada 

Tempo de 

Magistério 

(Anos) 

Local de 

Trabalho 

P1E 52  
Licenciatura 

em Pedagogia 
1 25 

Escola Estadual 

Sebastião da 

Fonseca 

P2E 43  
Licenciatura 

em Pedagogia 
2 25 

Escola Estadual 

Sebastião da 

Fonseca 

P1M 46  
Licenciatura 

em Pedagogia 
3 24 

E. M. Antônio 

Carlos 

Valadares / E. E. 

Antônio Muniz 

de Souza  

P2M 36 
Licenciatura 

em Pedagogia 

Especialização em 

AEE 
17 

Escola 

Municipal 

Antônio Carlos 

Valadares 

P3M 46 
Licenciatura 

em Pedagogia 

Especialização em 

Psicopedagogia 

Institucional e 

Clinica 

30 

Escola 

Municipal 

Antônio Carlos 

Valadares 

 

                                                             
1 Não informou formação continuada. 
2 Não informou formação continuada. 
3 Não informou formação continuada. 
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O quadro acima aponta que todas têm formação inicial em Pedagogia, com uma faixa 

etária entre 36 e 52 anos e tempo de serviço variando entre 17 e 30 anos de trabalho. Apenas 

duas afirmaram ter curso de especialização em áreas relacionadas a Educação Inclusiva. 

Embora as demais educadoras não tenham especificado sua formação continuada, no 

decorrer do questionário, fica explícito, em suas palavras, a busca por capacitação para a 

realização de um trabalho com excelência.  

Além das professoras, participaram da pesquisa três alunos com deficiência auditiva, 

sendo dois da rede estadual e um municipal. Estes alunos participaram da observação feita 

tanto na sala de recurso quanto na sala de aula normal, sendo os dados apresentados no 

capítulo três. 

A seguir, serão apresentadas algumas características relacionadas aos aspectos físicos 

e administrativos de cada escola participante dessa pesquisa, a fim de verificar as condições 

das instituições que ofertam a Educação Inclusiva, no que concerne à acessibilidade, suporte 

adequado à cada situação apresentada pelos educandos, materiais didáticos e tecnológicos, 

entre outros aspectos. 

2.1-  Escola Estadual Antônio Muniz de Souza 

A Escola Estadual Antônio Muniz de Souza, está localizada na rua Manoel Zacarias 

de Oliveira, município de Poço Verde, Sergipe, distante 170 Km da sua capital Aracaju, tendo 

seu ato de criação com o Decreto n° 5.688 de 07de março de 1983, e ato de autorização para 

funcionamento nº327/93 e ato de reconhecimentonº442/03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Faixada da Escola Estadual Antônio Muniz de Souza (em 23-11-2016) 

Foto: Ester Lisboa 
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A escola oferece o Ensino Fundamental do 1º ao 9º Ano nos turnos matutino e 

vespertino. Em 2016, foram matriculados 280 alunos, distribuídos entre 10 turmas de ensino 

regular, sendo 05 no período da manhã e 05 no período da tarde. Além das turmas regulares, a 

escola possui uma sala de AEE que atende aos alunos com deficiência, também nos turnos 

matutino e vespertino. 

Sua estrutura física é formada por 6 salas de aula (sendo uma usada como sala de 

recursos para atendimento dos alunos deficiente),01 diretoria, 01 secretaria, 01 almoxarifado, 

02 banheiros para os alunos (masculino e feminino), 02 banheiros para deficientes (masculino 

e feminino),01banheiro para funcionários, 01 copa/cozinha, 02 pátios (um coberto e outro 

descoberto).A escola possui ainda, rampas de acessibilidade para cadeirantes. A sala de 

recursospossui boa climatização e iluminação, cadeiras de rodas e materiais didáticos 

compatível com as necessidades dos educandos atendidos nesse ambiente. 

O quadro de funcionários é composto de 27pessoas, assim distribuídas: 

• Equipe diretiva:01diretora, 01coordenadora pedagógica,01secretária,01técnico pedagógico. 

• Professores: 08 – áreas diversas (6º ao 9º ano), sendo um de ciências;06 – pedagogos, 

sendo que uma atua na sala de recursos. 

• Pessoal de Apoio01:oficial administrativo, 08 auxiliares de serviços gerais, divididos entre 

vigilantes, merendeiras e executores de serviços básicos. 

 

2.2 -  Escola Estadual Sebastião da Fonseca 

 

A Escola Estadual Sebastião da Fonseca, está situada na Praça Ozório Mota, 17, no 

centro da cidade de Poço Verde – SE. Foi fundada em 1964, atendendo a Resolução nº 

213/03/CCE.A instituição oferece o Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano nos turnosmatutino e 

vespertino e o Ensino Médio na modalidade de Ensino de Jovens e Adultos – EJAEM, à noite. 

No ano de 2016 foram matriculados 356 alunos, dos quais, 116 no período matutino, 117 no 

vespertino e 123 noturnos. No tocante aos alunos que precisam de atenção especial a escola 

atende a 11 alunos na sala de recursos, sendo 5 no período da manhã e 6 à tarde. 
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Figura 2: Faixada da Escola Estadual Sebastião da Fonseca (em 23-11-2016) 

Foto: Ester Lisboa  

 

A instituição conta 01diretoria, 01 sala de professores, 01secretaria, 06salas de aula, 

01 biblioteca, 01 sala de informática, 01 sala de recursos,01 quadra esportiva, 02blocos de 

banheiros para alunos (masculino e femininos),02 banheiros para deficientes,01 banheiro para 

funcionário,03 almoxarifados,01 cantinaampla,01refeitório,02 Pátios, sendo um médio 

coberto e um pequenodescoberto, com condições adequada para atender os alunos especiais. 

A escola possui rampas de acessibilidade para melhor mobilidade de cadeirantes. 

O quadro de funcionários da escola é formado por: 

• Equipe diretiva: 01 diretora, 01 coordenador pedagógico e 1 secretária. 

• Professores: 22 professores, que atua do (1° ao 5° ano e no EJA) todos formados em 

pedagogia com formação continuada em outras áreas, deste duas atua na sala de recursos.  

• Pessoal de apoio: 14 funcionários divididos entre merendeiras, executores de serviços 

básicos e vigilantes.  

 

2.3 - Escola Municipal Governador Antônio Carlos Valadares 

 

A Escola Municipal Governador Antônio Carlos Valadares está situada na avenida 

Santa Cruz, centro de Poço Verde-SE.  Foi criada em 1987, no entanto, seu ato de 

funcionamento só foi expedido no ano de 2007, tendo como Resolução nº 431/07/C.E.E. de 
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18 de outubro de 2007. Oferece o Ensino Fundamental Regular do 6º ao 9º ano nos três turnos 

e à noite, oferta o Ensino de Jovens e Adultos (EJA), do 6º ao 9º ano. Em 2016, teve 355 

alunos matriculados, sendo 116 no período matutino, 117 no vespertino, 123 noturnos. Do 

total de matrículas, 378são alunos do Ensino Fundamental Regular e 184 do Ensino de Jovens 

e Adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Faixada Escola Municipal Governador Antônio Carlos Valadares. Em 15-12-2016 

Foto: Ester Lisboa  

A instituição possui01 diretoria, 01sala de professores, 01secretaria,0 8salas de aula, 

01sala de informática, 01quadra esportiva,08 banheiros para alunos dividido em dois blocos 

(masculino e feminino),02 banheiros para deficientes,01banheiro para funcionários,01cantina 

ampla,01pátio coberto,01sala de psicopedagogia, 01sala de recursos. Possui rampas de 

acessibilidade para cadeirantes. A sala de recursos é climatizada, possui cadeira de rodas, 

materiais didáticos específicos para o atendimento de alunos especiais. 

Compõem o quadro de funcionáriosda escola: 

• Equipe diretiva: 01diretor, 01 vice-diretor, 01secretária e 01coordenadora pedagógica. 

• Professores: 22 – áreas diversas (6º ao 9º ano e EJA), sendo um de ciências; 5– pedagogos, 

sendo que três atua na sala de recursos. 

• Pessoal de apoio: 17 funcionários divididos entre executores de serviços básicos, vigilantes 

e assistentes administrativo. 
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3- Os Instrumentos de Coleta de Dados 

 

Para a realização da presente pesquisa foram utilizados osinstrumentos de coleta de 

dados referente a uma pesquisa de campo que são o questionário e a observação. Estes 

instrumentos foramde fundamental importância na busca de dado para a realização de projeto 

de pesquisa, os mesmos serviram para orientar a pesquisa e interpretar as informações 

colhidas durante todo o processo de coleta de dados, contribuindo para a busca de melhoria 

para a sociedade.  

Segundo Rodrigues (2014, p.183) “questionário é um instrumento de coleta 

elaborado pelo pesquisador e aplicado a uma clientela pesquisada. Ele segue dizendo que a 

linguagem deve ser simples direta para que o informante compreenda com clareza o que está 

sendo perguntado”. Percebe-se que o perfil do questionário deve ser de simples compreensão 

para que o sujeito pesquisado possa entender e responder com clareza facilitando o processo 

de análise dos dados requisitados. 

Esta pesquisa utilizou o questionário com perguntas abertas a fim de obterdados 

concreto para avaliar a questão estudada, pois através desse método podemos conhecer o 

problema pesquisado. O questionário é uma das formas simples de obter dados do informante, 

haja visto que podemos usar perguntas simples o que deixa o sujeito mais à vontade para 

relatar os fatos que convém, cabendo ao pesquisador assimilar o que realmente interessa na 

questão estudada. Para isso o uso do questionário é fundamental e como afirma Marconi e 

Lakatos (2016, p.184), “o questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por 

uma serie ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador”.  

A utilização de questionário como instrumento de pesquisa aplicada na realização da 

coleta de dados justificou-se por se apresentar como o melhor método para alcançar o objetivo 

do projeto de pesquisa ao qual este trabalho faz referência que é Educação Inclusiva nas 

escolas estaduais e municipais de Poço Verde-SE. 

Em relação a observação, Rodrigues (2009, p,128) mostra que “observação é uma 

técnica de coleta de dados que consiste na observação, registro, de forma direta, sobre o 

fenômeno ou fato estudado. É uma das antiga técnica utilizadas pelas Ciências; sendo 

utilizada pelas Ciências Naturais, Ciências Sociais e Ciências Exatas e Tecnológicas”. 

Marconi e Lakatos (2016, p .174) afirmam também que “a observação ajuda o pesquisador a 
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identificar e obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos não tem 

consciência, mas orientam seu comportamento. ” 

O uso do método de observação nessa pesquisa teve como foco verificar como 

realmente se dar o ensino e aprendizado dos deficientes auditivo que é o universo do estudo, 

mais também, perceber como é a Educação Inclusiva observando seus lados positivo e 

negativos tentando não interferir no meio observado.  

Com isso, os dados obtidos por meio destes instrumentos foramanalisados 

qualitativamente. Na análise dos registros feitos por meio das observações e dos questionários 

aplicados junto aos professores, busco identificar indícios que revelassem também uma 

relação entre a prática docente observada nas escolas e as previstas nas leis vigentes do país 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN, 1996) Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN, 2007) e Constituição Federal de 1988). 
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CAPÍTULO II 

 

APROFUNDANDO OS CONCEITOS DA PESQUISA 

 

Nesse capítulo serão abordados conceitos, visões e concepções de alguns autores a 

respeito da Educação Inclusiva, observando as leis que viabilizam oensino a alunos com 

deficiências, além de fazer um panorama histórico da educação dos surdos e demostrar a 

realidade vivida pelo aluno deficiente auditivo no processo de ensino-aprendizagem, focando 

o ensino ciências. 

2.1- Educação Inclusiva 

Segundo a LDB lei n° 9.394/96em seu Artigo 57, “entende-se por educação especial, 

a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação” (BRASIL 1996). Sabemos que é desejo de todos os profissionais da Educação 

tornarem a sala de aula um espaço motivador da aprendizagem, que permita aos estudantes 

serem participadores do processo de ensino-aprendizagem, incluído a todos, mesmo os alunos 

com deficiência. 

De acordo com o Dicionário Aurélio de língua Portuguesa, incluir é o mesmo que 

abranger, compreender, fazer parte, inserir, estar incluído ou compreendido 

(FERREIRA,2005). Diante desse conceito pode-se conceituar a Educação Inclusiva como 

processo de inserção de indivíduos com deficiências ou de distúrbios de aprendizagem na rede 

regular de ensino. Ou seja, incluir sem excluir, é avançar uma educação para todos, com todos 

e para cada um.  

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), citado por Souza (2013 p.48), “pessoa com deficiência física é qualquer pessoa 

incapaz de assegurar por si mesmo total ou parcialmente, as necessidades individuais ou 

sociais normais, em decorrência de uma deficiência congênitas, ou não, em suas capacidades 

físicas ou mentais”. Tomando como referência essa afirmativa, pode-se entender deficiência 

como algo que dificulta o dia a dia de um indivíduo prejudicando total ou parcialmente as 

atividades do cotidiano, sendo preciso a interferência de outros, deixando muita das vezes a 

pessoa com sentimento de inferioridade.  
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Mazzotta (2005, p.28) nos mostra que “o atendimento especial aos portadores de 

deficiência teve seu início, no Brasil, na década de cinquenta do século passado. Foi 

precisamente em 12 de setembro de 1854 que a primeira providencia nesse sentido foi 

concretizada por D. Pedro II”. 

 De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Especial o 

conceito de escola inclusiva implica em uma escola regular propor no projeto político- 

pedagógico, no currículo, na metodologia, na avaliação e nas estratégias de ensino, ações que 

favoreçam a inclusão social e práticas educativas diferenciadas que atendem todos os alunos 

(BRASIL,2001). Diante do exposto é evidente que a escola deva estar atenta as necessidades 

de cada aluno, promovendo uma educação baseada na inclusão. 

 Pinto (2010, p28) nos mostra que: 

A inclusão da criança na escola visa favorecer oportunidades para que ela 

possa se desenvolver, adquirindo meios culturais na sociedade construindo 

sua própria subjetividade, terá recursos para sua inserção no processo 

linguístico, trocando ideias sentimentos, compreendendo o que se passa em 

seu meio adquirindo, então, novas concepções de mundo, dando início a 

aquisição de uma língua. 

 

De acordo com Redondo (2000, p.34) “as crianças portadoras de necessidades 

educacionais especiais, que outrora iam para escolas especializadas, têm atualmente direito de 

ser matriculadas em qualquer escola da rede regular”. A autora segue dizendo que “essa 

mudança gerou um intercâmbio de experiências, de profissionais e de material, provocando a 

aproximação dos dois sistemas educacionais: o especial e o regular”. Para Pinto (2010, p.115) 

“o princípio fundamental da escola inclusiva é o que os alunos, sempre que possível, devem 

aprender juntos, independentes de suas dificuldades ou diferenças”. 

  Segundo a Declaração de Salamanca: 

O princípio fundamental das escolas inclusivas consiste em todos os alunos 

aprenderem juntos, sempre que possível, independentemente das 

dificuldades e das diferenças que apresentem. Estas escolas devem 

reconhecer e satisfazer as necessidades diversas dos seus alunos, adaptando-

se aos vários estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a garantir um bom 

nível de educação para todos, através de currículos adequados, de uma boa 

organização escolar, de estratégias pedagógicas, de utilização de recursos e 

de uma cooperação com as respectivas comunidades. É preciso, portanto, um 

conjunto de apoios e de serviços para satisfazer o conjunto de necessidades 

especiais dentro da escola. (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, 

p.11) 
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Diante do exposto, percebe-se que alunos com deficiência devem ter uma atenção 

prioritária e contínuo do professor, visto que as habilidades precisam ser motivadas, jamais a 

inteligência deve ser diminuída, ou seja, é preciso sempre estimular para que aja a evolução e 

o aprendizado desses alunos. Como afirma Amaro (2006 p.39), “na lógica inclusiva, o aluno é 

valorizado em suas diferenças e na forma como estabelece as relações no contexto em que 

está inserido”. O papel do professor em sala de aula é contribuir como desenvolvimento 

intelectual e dar autonomia ao aluno seja ele “normal” ou “especial”, levando-o a criar seu 

próprio aprendizado, evoluído de forma continua e aprimorando as capacidades nata de cada 

indivíduo. 

O direito de toda criança a educação está proclamado na Declaração Universal 

de Direitos Humanos e foi reconfirmado com veemência pela Declaração 

Mundial Sobre Educação para Todos. Todas as pessoas com deficiência têm o 

direito de expressar seus desejos com relação à sua educação, tanto quanto 

estes possam ser realizados. Pais tem o   direito inerente de serem consultados 

sobre a forma de educação que melhor se adapte as necessidades, 

circunstâncias e aspirações de seus filhos. (DECLARAÇÃO DE 

SALAMANCA ,1994, p.06) 

Para atuar na Educação Especial, o professor deve ter como base da sua formação, 

inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos 

específicos da área. Essa formação possibilita a sua atuação no atendimento educacional 

especializado, aprofunda o caráter interativo e interdisciplinar da atuação nas salas comuns do 

ensino regular, nas salas de recursos, nos centros de atendimento educacional especializado, 

nos núcleos de acessibilidade das instituições de educação superior, nas classes hospitalares e 

nos ambientes domiciliares, para a oferta dos serviços e recursos de Educação Especial. 

O aluno que precisa de apoio intenso irá se beneficiar com intervenções educativas 

que favoreçam e estimule o desenvolvimento de suas estruturas intelectuais. O professor que 

impõe atividades longas e inapropriadas para a condição da criança, apresenta uma ação 

pedagógica inadequada para uma educação significativa, negando assim seu direito de 

aprender dentro do contexto que está inserido. É preciso atentar para uma Educação Inclusiva 

que possibilite as pessoas em situação de deficiência ter acesso a escola e que os mesmos 

aprendam de forma qualitativa e, consequentemente, possam chegar a uma faculdade. 

De acordo com Oliveira (2008, p169) 

[...] a inclusão de alunos deficientes nas classes comuns de ensino envolve 

tanto professores do ensino regular quanto especializado. Os primeiros 

deverão ter preparo suficientes para atender a diversidade de alunos e, os 

segundos, preparo suficiente para atuar diretamente com a população de 
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alunos e também apoiar e orientar os professores das classes comuns que 

contam com alunos deficientes em suas classes. 

 

Segundo esta mesmaautora “educar com êxito a todas as crianças, inclusive as que 

apresentam deficiências graves, implica o professor e a sua formação profissional, pois é 

quem atua diretamente com os alunos na sala de aula”.  A autora nos mostra a 

responsabilidade do educador, cabendo aos mesmos buscar uma formação qualificada, que 

ajude na prática como professor de crianças especiais focando no desenvolvimento tanto 

intelectual como social desses alunos (OLIVEIRA, 2008 p.168).   

Ainda segundo a autora: 

[...]a inclusão de alunos deficientes nas classes comuns de ensino envolve 

tanto os professores do ensino regular quanto os professores especializados. 

Os primeiros deverão ter preparo suficiente para atender a diversidade de 

alunos e, o segundo, preparo suficiente para atuar diretamente com a 

população de alunos e também (OLIVEIRA,2008, p.169) 

 

Diante das citações, percebe-se cada vez mais que o profissional da educação precisa 

está em constante aprendizado para melhor suprir as necessidades educacionais que possa 

surgir. Ensinar é uma atividade que requer muita habilidade e, assim sendo, o profissional 

deve qualificar-se para atua em situações variadas, como por exemplo, com alunos que tem 

algum tipo de deficiência. O professor precisa prepara-se para essa realidade, pois a criança 

não pode ser excluída da turma, por ter algum distúrbio, a escola deve recebê-la e dar o 

suporte que precisa para incluir no ambiente escolar da melhor forma possível. 

2.2 A Deficiência Auditiva: Histórico e Realidade 

Segundo Souza (2012, p.45), “o Brasil incorporou atenção a pessoa com deficiência 

física no século XVII; as pessoas com deficiência auditiva e visual no século XIX, somente 

nas principais províncias, e com deficiência mental e outras deficiências, na primeira metade 

do século XX”. O que nos mostra que a preocupação com as pessoas tidas como “anormais” 

já existe há um bom tempo. No entanto, ainda é preciso conscientizar a maioria da 

populaçãodos direitos já conquistado para que se tornem agente participador das mudanças 

dos novos paradigmas da sociedade em geral.  

Segundo Pinto (2010, p.21): 

A história dos surdos registra os acontecimentos históricos, como grupo que 

possui uma língua, uma identidade e uma cultura. Ao longo das eras, os 
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surdos travaram grandes batalhas pela afirmação da sua identidade, de sua 

comunidade, da sua língua e da sua cultura, até alcançarem o 

reconhecimento que tem hoje, na era moderna. 

 

Pinto, (2010 p,21), faz um panorama da história dos surdos mostrando que os surdos 

passaram por diversos momento no decorrer do tempo, ele relata que até a Idade Média cada 

civilização tinha uma visão diferente desses indivíduos no “Egito os surdos eram adorados 

como deuses, serviam de mediadores entre os deuses e os faraós, sendo temido e respeitado 

pela população”. 

Ainda segundo Pinto (2010, p.22), “os chineses lançavam os surdos em alto mar para 

não deixar marcas ou chances de se reproduzirem. NaGália4eram sacrificados para o deus 

Teutates a fim de receberem bens. Segue dizendo que, “em Esparta os surdos eram lançados 

do alto dos rochedos para não terem como sobreviver. Historiadores dizem que, após a morte 

os surdos eram entregues as águias e aos leões". Diante de afirmações como essas podemos 

perceber que os surdos eram tidos como seres indignos na época o que faziam as atitudes 

tomadas serem completamente normais. Pinto (2010, p.22) prossegue dizendo que na “Grécia, 

os surdos eram encarados como seres incompetentes. Já os romanos tiveram a influência dos 

gregos e via os surdos como seres imperfeitos, sem direito a pertencer a sociedade”. 

Pinto (2010, p.23) ainda afirma que na “Turquia, os surdos realizavam algumas 

tarefas, tais como serviços de corte como pajens das mulheres, ou como bobos, de 

entretenimento dos sultões”. Tais afirmações nos dá uma visão de como os surdos eram 

tratados até o período da Idade Média. Pinto (2010 p.23) “afirma que no fim da idade média e 

início do renascimento a situação do surdo saiu da perspectiva religiosa e passa a ser analisada 

sobre a ótica médica e científica, distinguiu pela primeira vez, surdez de mudez. A expressão 

surdo-mudo deixou de ser a cognome do surdo”. 

Pinto (2010, p28), nos mostra: 

Primeiro país a fundar uma instituição de ensino direcionada somente à 

surdos: o “Instituto Nacional de Surdos-Mudos” (1712 – Paris) O surdo foi 

reconhecido como ser humano e a partir deste momento entendera que 

ensinar ao surdo a falar seria perda de tempo, que o ensino principal deveria 

ser a língua gestual. Jean Massieu: um dos primeiros professores de surdos 

do mundo. 

 

                                                             
4Nome antigo da França 
 



24 
 

 
 

O autor continua fazendo uma linha do tempo contando-nos o processo histórico dos 

surdos, mostrando a evolução dos mesmos, afirma que: “na idade contemporânea “o norte 

americano Thomas Hopkins Gallaudet, foi quem deu o início à educação de surdos nos 

Estados Unidos. Estabeleceu a ASL (Língua de Sinais Americana) como língua das pessoas 

com surdez. Já na Alemanha o destaque de superação, Hellen Keller 5ficou cega e surda logo 

aos 19 meses de idade. Teve como referência pessoal a professora Anne Sullivan, que a 

ensinou a ler e a escrever(PINTO, 2012, p.28), 

Pinto relata que na Itália: 

Em 1880, aconteceu o Congresso de Milão, que deixou confusa a história 

dos surdos. Um grupo de ouvintes tomou a decisão de excluir a língua 

gestual do ensino de surdos, substituindo-a pelo oralismo. A partir deste 

momento, a oralização e a leitura labial foram os métodos mais utilizados na 

educação dos surdos entre os séculos XIX e XX, quase abominado de toda 

Europa. (PINTO,2012, p.28) 

Em relação ao Brasil, segundo relatos de Pinto (2010, p.29): 

O Brasil só passou a ter uma referência no ensino de surdos a partir do 

momento em que o francês Hernest Huet chegou por intermédio de D. Pedro 

II para garantir o ensino ideal aos surdos brasileiros. Logo fundaram a 

primeira escola de surdos: a “Imperial Instituto de Surdos – Mudos”, 

atualmente o “Instituto 

Nacional de Educação de Surdos” (INES) situada no Rio de Janeiro. 

Desde o século XIX, as escolas tradicionais existentes no método oral 

mudaram de filosofia e, até hoje, boa parte delas vêm adotando a 

comunicação total. 

Comunicação Total: Expõe a criança à língua oral acompanhada 

simultaneamente da língua de Sinais, da escrita e de quaisquer outros meios 

que se considerem importantes para o seu desenvolvimento. “O importante é 

comunicar, independentemente do modo”. 

Com isso, a realidade da educação inclusiva no Brasil ainda deixa lacunas que devem 

ser preenchidas pelo poder público, já que a constituição Federal garante esse direito deixando 

claro no Art. 208. “O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a garantia de 

um   atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente 

na rede regular de ensino” (BRASIL ,1988). Diante dessa afirmativa percebe-se que o Estado 

tem a obrigação oferecer uma educação inclusiva de qualidade a todos portadores de algum 

tipo de deficiência. 

 Alvez, Ferreira e Damásio,(2010, p.07) afirmam que: 

 

                                                             
5 Surda cega Estadunidense, Hellen Adams Keller 
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A educação escolar das pessoas com surdez nos reporta aproximadamente há 

dois séculos, quando se instaurou um embate político e epistemológico entre 

os gestualistas e oralistas. Este confronto tem ocupado um lugar de destaque 

nas políticas públicas, nos debates e nas pesquisas científicas, bem como nas 

ações pedagógicas empreendidas em prol da educação desses alunos, seja na 

escola comum ou especial. 

 

Os autores ressaltam ainda que historicamente as concepções desenvolvidas sobre a 

educação de pessoas com surdez se fundamentaram em três abordagens diferentes: a oralista, 

a comunicação total e obilinguismo (ALVEZ; FERREIRA; DAMÁSIO, 2010, p.07). Segundo 

Redondo (2000, p.41) “a Comunicação Total é uma filosofia segundo a qual os surdos devem 

ter acesso a todas as modalidades de comunicação disponíveis, escolhendo aquela, ou aquelas, 

que atende melhor a suas necessidades” 

 Redondo (2000, p 42) afirma que “no bilinguismo, a criança surda é exposta à língua 

de sinais desde pequena, por uma pessoa que domine essa forma de comunicação, de 

preferência um surdo”. Ressalta que “no oralismo, os resíduos de audição servem como 

parâmetro para a aquisição da fala e da linguagem, sendo associados à leitura da expressão 

facial” (Redondo, 2000, p.14). 

Segundo Souza (2013, p. 44) “em 1913, tivemos uma síntese da educação do 

“anormal” na escola, baseada nos enfoques e procedimentos europeus e americanos, só que 

até 1920 existia apenas 16 escolas para atender essas crianças no Brasil”. A autora segue 

dizendo que: 

Em nosso país, a criação das classes especiais “efetivou-se” quando a 

designação para o deficiente era “atrasado mental” conforme o decreto-lei 

número 35.801, de 13.08.1946 e que, no entanto, até os nossos dias, a classe 

especial não desempenha, por assim dizer, o que se propõe, que é dar 

educação no seu sentido mais amplo. É de fundamental importante ressaltar 

que a inclusão tem sido a bandeira levantada atualmente como proposta para 

um melhor atendimento. (SOUZA 2013, p. 47) 

 

O termo surdo-mudo é considerado inadequado, pejorativo e utilizado no senso-

comum para se referir a surdos que apenas sinalizam e não se comunicam na forma oral. Os 

surdos não têm impedimento fisiológico para falar, tem voz, emitem sons e não falam apenas 

porque não ouvem. Segundo Redondo (2000, p05) 

No Brasil existem muitas leis voltadas para os portadores de deficiência, 

indicando a necessidade de diferenciação em relação aos demais cidadãos. 

No entanto, mesmo após decretadas, as leis são implantadas de modo lento e 
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parcial, sendo ignoradas pela maior parte da população. Os portadores de 

deficiência precisam sempre recorrer à legislação para reivindicar seus 

direitos de cidadão. 

 

 Afirma ainda que: 

A deficiência auditiva traz muitas limitações para o desenvolvimento do 

indivíduo. Considerando que a audição é essencial para a aquisição da 

linguagem falada, sua deficiência influi no relacionamento da mãe com o 

filho e cria lacunas nos processos psicológicos de integração de experiências, 

afetando o equilíbrio e a capacidade normal de desenvolvimento da 

pessoa(REDONDO, 2000, p.05.). 

 

A criança com deficiência auditiva não consegue desenvolver uma linguagem de 

forma natural, como acontece com a pessoa ouvinte, por alguns fatores físico ou mental, os 

quais pode se encontrarem afetados. O trabalho da linguagem com os surdos deve ser 

desenvolvido de forma a dar a eles instrumentos linguísticos que o torne capazes de se 

comunicarem, facilitando a inserção destas pessoas com outras, tornando-os sociáveis. Como 

afirmam Alvez, Ferreira e Damásio (2010, p.08), “as pessoas com surdez não podem ser 

reduzidas ao chamado “mundo surdo”, com uma identidade e uma cultura surda”. 

Pode-se considerar deficiência auditiva como sendo a perda total da audição ou 

parcial ela tanto pode ser congênita quanto adquirida, por meio de doença inflamatória ou 

mesmo por acidentes nas estruturas dos componentes do aparelho auditivo, muitas vezes o 

diagnóstico médico consegue identificar a causa mais provável da perda da audição, mas nem 

sempre isso é possível.  Segundo Cormedi (2014, p.28), as perdas auditivas podem ser 

classificadas em:  

• Audição normal: 0 - 20 dB  

• Perda leve: 21- 40 dB  

• Perda moderada: 41-70 dB  

• Perda severa: 71- 90 dB  

• Perda profunda: acima de 95 dB 

Cormedi (2014, p30) publicou a seguinte classificação de acordo com o Ministério 

da Educação do Brasil:  

Surdez leve – de 16 a 40 dB. Nesse caso, a pessoa pode apresentar 

dificuldade para ouvir o som do “tic-tac” do relógio, ou mesmo uma 

conversação silenciosa (cochicho). 
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Surdez moderada – de 41 a 55 dB. Com esse grau de perda auditiva, a pessoa 

pode apresentar alguma dificuldade para ouvir uma voz fraca ou o canto de 

um pássaro. 

Surdez acentuada – de 56 a 70 dB. Com esse grau de perda auditiva, a 

pessoa poderá ter alguma dificuldade para ouvir uma conversação normal.  

Surdez severa – de 71 a 90 dB. Nesse caso, a pessoa poderá ter dificuldade 

para ouvir o telefone tocando ou ruídos de liquidificador na cozinha. 

Surdez profunda – acima de 91 dB. Nesse caso, a pessoa poderá ter 

dificuldade para ouvir o ruído de caminhão, de discoteca, de uma máquina 

de serrar madeira ou, ainda, o ruído de um avião decolando. 

  

Em consonância com Cormedi,Palomares nos mostra que há diversos tipos de 

deficiências auditivas: deficiência auditiva condutiva é qualquer interferência na transmissão 

do som desde o conduto auditivo externo até a orelha interna (cóclea). A orelha interna tem 

capacidade de funcionamento normal, mas não é estimulada pela vibração sonora. Esta 

estimulação poderá ocorrer com o aumento da intensidade do estímulo sonoro. A grande 

maioria das deficiências auditivas condutivas pode ser corrigida através de tratamento clínico 

ou cirúrgico.6 

Ela segue dizendo que a deficiência auditiva sensório-neural ocorre quando há uma 

impossibilidade de recepção do som por lesão das células ciliadas da cóclea ou do nervo 

auditivo. Os limiares por condução óssea e por condução aérea, alterados, são 

aproximadamente iguais. A diferenciação entre as lesões das células ciliadas da cóclea e do 

nervo auditivo só pode ser feita através de métodos especiais de avaliação auditiva. Este tipo 

de deficiência auditiva é irreversível. 

Segundo o blog citado no parágrafo anterior a deficiência auditiva mista ocorre 

quando há uma alteração na condução do som até o órgão terminal sensorial associada à lesão 

do órgão sensorial ou do nervo auditivo. O audiograma mostra geralmente limiares de 

condução óssea abaixo dos níveis normais, embora com comprometimento menos intenso do 

que nos limiares de condução aérea 

A Carolina Palomares afirma em seu blog que a deficiência auditiva central, 

disfunção auditiva central ou surdez central que este tipo de deficiência auditiva não é, 

necessariamente, acompanhado de diminuição da sensitividade auditiva, mas manifesta-se por 

                                                             
6 PALOMARES, Caroline; Informações Básicas Sobre o Deficiente Auditivo.2015. Disponível em: 

http://www.carolinepalomares.com/informacoes-basicas-sobre-deficiencia-auditiva. Acesso em: 16 

set.2016. 
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diferentes graus de dificuldade na compreensão das informações sonoras. Decorre de 

alterações nos mecanismos de processamento da informação sonora no tronco cerebral.7 

Com isso, observamos que os problemas para as pessoas com surdez são muito, 

porém, ao longo do tempo algumas medidas foram tomadas a fim de sanar ou diminuírem 

estas dificuldades, podemos destacar por exemplo a criação da Língua Brasileiras de Sinais 

(LIBRAS). Segundo Souza (2012, p.61) no “Brasil, a língua de sinais tem origem através do 

alfabeto francês com a chegada de Ernest Huet, em 1856”. 

Segundo Quadros: 

A língua de sinais é um sistema linguísticos que passou de geração em 

geração de pessoas surdas. É uma língua que não deriva da oral, mas fluiu 

perante uma necessidade natural da comunicação entre pessoas que não 

utiliza o canal auditivo-oral, mas o canal espaço-visual como modalidade 

linguística (1997, p. 47). 

 

Em nosso país a Língua Brasileira de Sinais só foi reconhecida oficialmente, pela Lei 

nº 10.436 de 24/04/02 e somente a partir desta data foi possível realizar, em âmbito nacional, 

discussões relacionadas à necessidade do respeito à particularidade linguística da comunidade 

surda e do uso desta língua nos ambientes escolares e consequentemente, o desenvolvimento 

de práticas de ensino que estejam relacionados com a educação de alunos surdos numa 

perspectiva bilíngue de ensino. 

Com a oficialização da Língua Brasileira de Sinais em 2002, os surdos passaram a 

ser reconhecidos como um grupo cultural que usa uma língua minoritária, língua de sinais, 

devendo ser ensinada desde cedo às crianças, para que se possa garantir a efetiva 

comunicação simbólica, possibilitando o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores. Souza (2012 p.60-62) mostra que o “registro mais antigo da língua de sinais no 

mundo data do ano 1579 com representações do alfabeto digital numa gravura em madeira”. 

A autora ainda diz que foi no “século XVIII, na Espanha que os surdos começaram a utilizar o 

manual durante as aulas. Os monges que utilizava esse tipo de comunicação[...]passaram a 

ensinar o alfabeto aos surdos”. 

                                                             
7 PALOMARES, Caroline; Informações Básicas Sobre o Deficiente Auditivo.2015. Disponível em; 

<http://www.carolinepalomares.com/informacoes-basicas-sobre-deficiencia-auditiva/>. Acesso em: 16 

set.2016 
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Portanto, compreende-se que a LIBRAS não se trata apenas de mímicas e nem 

gestos, mas deve ser considerada como status de uma língua constituída com uma composição 

gramatical própria, podendo expressar conceitos concretos e abstratos dentro da realidade em 

que o surdo está inserido. Pinto (2010, p.102) afirma “que a Língua de Sinais se diferencia das 

outras línguas por utilizar a modalidade visual-espacial, que proporciona a descoberta da 

textualização em produções com os sinais e não com a escrita”. 

A língua de sinais, vem suscitando debates e embates acerca do seu uso, tanto na 

sociedade como na escola, embora muitos ainda desconheçam que ela constitua uma 

verdadeira linguagem.  Alvez, Ferreira e Damásio(2010, p. 14-15) “afirmam que a língua de 

sinais não é universal e cada país possui sua própria língua de sinais com variações 

regionais”.  Segue dizendo que a mesma ‘[...]é entendida como a forma de comunicação e 

expressão em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical 

própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de 

comunidades de pessoas surdas do Brasil”. 

Souza (2012, p.62) preconiza ainda que dentro da Língua de Sinais existem surdos 

não-oralizados, onde a comunicação é feita apenas por meio de sinalização; surdo falante; a 

comunicação é feita somente através da fala; e surdos bilíngue, a comunicação é feita em 

língua oral ou de sinais.  Em síntese, o surdo percebe o mundo de forma diferenciada dos 

ouvintes, através de uma experiência visual e faz uso de uma língua especifica. 

 

2.3- Ensino de Ciências na Educação Inclusiva 

 

Segundo Amaro (2006, p.53), “falar de desenvolvimento e de aprendizagem implica 

considerar o processo de construção do conhecimento e do desenvolvimento da inteligência”, 

o que nos reporta ao ensino de qualquer área da Educação onde as crianças precisam ser 

acompanhadas por profissionais que lhe assegurem essa aprendizagem. Como ressalta 

Oliveira (2008, p.168), “ educar com êxito todas as crianças, inclusive as que apresentem 

deficiências graves, implica ao professor e sua formação profissional, pois é quem atua 

diretamente com os alunos em sala de aula”. 

O papel do professor é de suma importância, cabendo ao mesmo capacitar-se para 

lidar com essa problemática, para promover de forma satisfatória o ensino aprendizagem de 

alunos com as mais variadas formas de deficiências, ou seja, o educador precisa adaptar-se ao 
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contexto do aluno para atender as necessidades da criança portadora de algum tipo de 

necessidades. É preciso que a formação dos professores de Ciências/Biologia e das demais 

áreas de licenciatura tenha no currículo a vertente da Educação Inclusiva, para que esse 

profissional  se capacite e possa trabalhar com aluno que apresente deficiência, como afirma 

Mantoan (2003 apud CAMPOS; DIAS, 2013, p. 02) quando fala que “ o professor de 

Ciências e Biologia compete estar e se sentir preparado para a convivência de alunos com 

necessidade  especiais, buscando nessa classe heterogênea todas as potencialidade inerentes a 

cada aluno, proporcionando crescimento, respeito, aprendizado e novos pontos de vistas”. 

Lippe e Camargo (2009, p.134) afirmam que “[...]no contexto do Ensino de Ciências, 

pontos de convergência a um ensino coerente com uma proposta inclusiva de construção do 

saber  lança mão de estratégias abrangentes nas quais os saberes dos alunos sejam valorizados 

em meio à diversidade presente nas escolas”, nos mostrando que o ensino de 

Ciências/Biologia deve ter o cuidado ao inserir alunos com necessidades especiais, pois 

muitos temas são de difícil assimilação cabendo ao educador ministrar as aulas com cautela e 

fazer uma  explanação teórica e prática já que  alguns assuntos tratados nessas matérias  

necessitamser vivenciados na prática para que haja uma melhor compreensão dos alunos. 

Estes autores ainda mostram que “o professor, no contexto de uma educação 

inclusiva, precisa, muito mais do que no passado, ser capacitado para lidar com as diferenças, 

com as singularidades e a diversidade de todas as crianças, e não com um modelo de 

pensamento comum a todas elas” (LIPPE; CAMARGO, 2009, p.134). 

Dessa forma, cabe aos professores, inclusive os de Ciências, criar estratégias de 

ensino que visem o desenvolvimento do aluno especial em sua totalidade, reconhecendo suas 

limitações e possibilidades de aprendizagem. Isso pode ser realizado a partir do uso de 

metodologias adequadas as especificidades de cada aluno, dando às aulas um caráter inovador 

e criativo fazendo com que o conteúdo se torne estimulante para o aluno. 

Lippe e Camargo (2010, p.135) consideram que: 

 [...]incluir transcende uma integração por meios físicos, ou seja, incluir é, 

sobretudo, disponibilizar aos alunos a possibilidade de dominar um saber 

real (e não transitório), destacamos o modo excludente e inacessível com que 

a Ciência, muitas vezes, tem sido tratada em sala de aula. 

Não podemos esquecer que o Ensino de Ciências/Biologia também apresenta temas 

complexos, que muitas vezes não são compreendidos a princípio pelos alunos e, por mais este 

motivo, deve ter a atenção e cuidados necessários para ser ministrado da melhor forma 
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possível, e para que este ensino e todos os outros não desconsiderem os alunos com 

necessidades educacionais especiais, pois ensinar e aprender já tem suas dificuldades imagine 

quando se trata de ensinar a crianças com deficiência. 

Com isso, por meio da pesquisa levantada, observamos que a educação especial está 

sendo muito discutida nos últimos tempos. Diante disso, é possível encontrar muito material 

disponível sobre esse tema e assim poder compreender todas as vertentes desse assunto, no 

entanto no que refere ao ensino de Ciências/Biologia, especificamente, ainda tem pouco 

material como livros especializados e adaptados e artigos disponível em bibliotecas e até 

mesmo na internet para que o pesquisador e estudante possa ter subsidio para discorrer sobre 

esse tema, por esta razão este tópico não pode ser melhor detalhado, reforçando ainda mais a 

importância desta pesquisa para a literatura da área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 
 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com base nos dados obtidos, estecapítulo foi desenvolvido baseando-se na estrutura 

do questionário, sendo que este está estruturado em quatro tópicos de questões: aspectos do 

informante, informações sobre a formação dos professores, a educação inclusiva no ambiente 

escolar e a inclusão de alunos surdos no ensino de ciências. 

O primeiro item já foi discutido anteriormente no capítulo I, sendo que os outros três 

(informações sobre a formação dos professores, a Educação Inclusiva no ambiente escolar e a 

inclusão de alunos surdos no ensino de Ciências) abordaremos posteriormente. Além disso, 

serão relatados os fatos vivenciados no período de observação, momento este que agregou 

fundamentação prática vivenciada no cotidiano de alunos especiais e professores em sala de 

recursos bem como na sala de aula normal, o que proporcionou conhecer a realidade vivida 

pelos sujeitos em questão. 

 

3.1- Informações Sobre a Formação dos Professores 

 

Iniciamos este item de questões perguntado às professoras se durante a suaformação 

acadêmica elas foram preparadas para trabalhar com a Educação Inclusiva no ambiente 

escolar e de que forma se deu essa preparação. Com base nos resultados, duasprofessoras 

relataram que não tiveram capacitação durante a formação inicial e três responderam ter 

participado de palestras, seminários ou conferências sobre o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE).  

Seguem abaixo as falas das docentes que relataram não ter participado de formação 

para a Educação Inclusiva: 

“Não. No curso de pedagogia trabalhamos apenas a questão do preconceito, da 

aceitação, da igualdade. Mas durante alguns meses desse ano participei do curso de extensão 

em Atendimento Educacional Especializado. ” (P1M). 

“Não tive na minha formação preparo nenhum. “Apesar de termos a disciplina 

educação inclusiva que foi meramente teórica ” (P1E).  

As falas demonstram que a formação acadêmica das participantes deixou a desejar 

em relação ao trabalho a ser desenvolvido com alunos com deficiências ou seja, elas não 
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foram capacitadas para lidar com alunos que precisam de uma atenção diferenciada, 

contrariando a concepção de Oliveira (2008) em que este mostra o quanto à formação do 

professor é indispensável para se trabalhar de maneira correta com alunos com algum tipo de 

deficiência. Notamos que, apesar de não ter tido preparo durante o curso de pedagogia, as 

docentes supracitadas destacaram a busca de conhecimentos acerca do trabalho com os alunos 

deficientes. 

Por outro lado, em relação as educadoras que afirmaram ter recebido formação 

adequada para o atendimento de PNEE, apresentamos seus posicionamentos: 

“Fiz cinco anos [de] psicopedagogia, fiz cursos de libras e de educação inclusiva. ” 

(P3M). 

“Só com debate, apresentações de seminários feitos e cursos de libras, etc.” (P2E).  

“Participei de alguns cursos de formação continuada em 2008, neste tínhamos 

encontro presenciais em Aracaju onde discutimos os estudos de caso fazendo troca de 

experiências com colegas de outras cidades. Em 2010 iniciei a especialização em AEE, a 

dinâmica era basicamente a mesma sendo que o lúdico sempre esteve presente nos nossos 

discursos assim como a necessidade de trabalhar o concreto. ” (P2M). 

A busca das professoras por formação continuada está de acordo com as Diretrizes 

Nacionais para Educação Especial na Educação Básica (DCNEEB)ao afirmar: “aos 

professores que já estão exercendo o magistério deve ser oferecido oportunidade de formação 

continuada, inclusive em nível de especialização” (BRASIL, 2001).Além disso, para que a 

inclusão aconteça de fato nas escolas, são imprescindíveis o comprometimento e empenho de 

toda a comunidade escolar, como ressalta a professora abaixo: 

“Atualmente trabalho atendendo crianças especiais com D. A [Deficiente Auditivo], 

Síndrome de Down, D.M [Deficiente Mental], D.V [Deficiente Visual]. Nesse contexto 

desenvolvo ações que possibilitam a comunicação e a linguagem, a socialização no contexto 

escolar e social, estimulando o desenvolvimento de seus processos mentais, como também 

fortalecendo a autonomia e confiança” (P3M). 

Ao serem indagadosse existe algum tipo de deficiência que elas têm uma maior 

facilidade para incluir os alunos, todas as educadoras afirmaram categoricamente que sim, 

com algumas divergências quanto ao tipo de deficiência citada por elas. 

A deficiência física foi citada pela professora P2E como sendo a mais fácil de ser 

inserida no contexto escolar, como podemos observar: 
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“A deficiência física que atinge o intelecto, uma escola com acessibilidade facilita 

bastante e seu progresso é garantido”. 

As educadoras P1M e P1E concordam que o tipo de deficiência mais fácil de incluir 

na sala de aula é a deficiência intelectual, como podemos observar abaixo: 

“À deficiência com maior facilidade é a deficiência intelectual. Apesar das 

dificuldades que todo aluno especial apresenta a DI [deficiência intelectual] é a que menos 

prejudica o aluno, porque ele fala, ele ouve, geralmente sabem se comunicar e se locomover” 

(P1M). 

 “Retardo mental, deficiência múltiplas, eles interagem e participam das atividades 

com maior empenho” (P1E). 

Todavia, as docentes P2M e P3M dizem ser a baixa visão a deficiência de maior 

facilidade de inclusão.  

“O aluno com baixa visão tem uma facilidade maior de inclusão uma vez que desde 

que sejam disponibilizados os recursos necessários como, por exemplo, os recursos ópticos e 

ampliação do texto na sala de aula ou sala de recursos o aluno progride gradativamente” 

(P2M). 

“Os deficientes visuais, no caso os que temos na nossa sala de recursos (baixa 

visão). Pois sabemos que elas, me refiro a crianças com deficiência visual, apresentam 

inúmeras possibilidades. Entretanto, diferentemente das demais, tem necessidades especificas 

de aprendizagem, para as quais precisam de apoio e recursos especiais” (P3M). 

Os relatos das professoras ratificam que as deficiências têm graus de dificuldades 

variados, no entanto, algumas são mais fáceis de lidar, o que mostra como cada caso é 

especifico e tem que ser acompanho por profissionais capacitados para aquelasituação, sendo, 

portanto, necessário uma formação adequada para os profissionais, é o que observamos na 

Declaração de Salamanca (1994, p.19):“Nas escolas inclusivas, os alunos com necessidades 

educativas especiais devem receber o apoio suplementar de que precisam para assegurar uma 

educação eficaz[e adequada a seu tipo de limitação]”. 

 

3.2- A Educação Inclusiva no Ambiente Escolar 

Nesse tópico, discutiremos a educação inclusiva no ambiente escolar. A primeira 

questãopretendeucompreender o significadodo termo educação inclusivana visão das 
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professoras. As docentes responderam de acordo com seus pontos de vista, contudo, não 

relataram nenhuma lei vigente no país relacionada a essa temática. 

Para a P1M a inclusão: 

 “Significa inserir na sala de aula os alunos especiais em primeiro lugar para que os 

mesmo não se sintam isolados ou inúteis. Depois toda a comunidade escolar deve tratá-los 

por iguale também oferecer-lhes pequenas tarefas que eles possam realizar, além disso, a 

equipe de professores deve trabalhar com atividades diferenciadas de acordo com o conteúdo 

trabalhado”. 

O posicionamento da professora está de acordo com Amaro (2006 p.39) quando diz: 

“Na lógica inclusiva, o aluno é valorizado em suas diferenças e nas formas com que 

estabelece as relações no contexto em que está inserido”. Ou seja, a inclusão acontece quando 

os alunos especiais são tratados de forma que os mesmos não se sintam diferentes, permitindo 

que eles participem das atividades escolares, valorizando a sua autoestima.  

Por outro lado, o desconhecimento no tocante ao que se refere ao processo de 

inclusão acaba gerando certo preconceito ou resistência por parte de alguns profissionais ao 

trabalho com as crianças com deficiência. 

Isso fica evidente na fala da P2M:  

“Quando penso em inclusão, prefiro pensar que todos devem ter condições justas 

para que seu desenvolvimento possa fluir como os de todos, embora perceba que ainda não 

aconteceu como deveria ser, pois o preconceito e a má vontade de alguns colegas atrapalha a 

inclusão de fato, a integração ainda não é bem presente na sala de aula de nosso município 

embora tenha tido muito avanço nos últimos anos. ” 

A docente P3M reflete sobre a inclusão escolar partindo do pressuposto de que esta 

está fundamentada na esfera humana e num contexto histórico e sociocultural de valorização 

das diferenças individuais e coletivas. 

Segundo ela: 
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“O conceito de inclusão como vimos em sua evolução sócio histórica aponta para a 

necessidade de aprofundar o debate sobre a diversidade. Isso implicaria em buscar 

compreender a heterogeneidade, as diferenças individuais e coletivas, as especificidades do 

humano e sobretudo as diferentes situações vividas na realidade social e no cotidiano 

escolar. A inclusão está fundada na dimensão humana e sociocultural que procura enfatizar 

forma de interação positivas possibilidades, apoio as dificuldades e acolhimento das 

necessidades dessas pessoas, tendo como ponto de partida a escuta dosalunos, pais e 

comunidade escolar” (P3M). 

A educadora P1Eressalta a importância da implementação de práticas pedagógicas 

que assistam as crianças, atentando para suas reais necessidades, zelando pelo 

desenvolvimento de suas habilidades educacionais. 

“Educação inclusiva é uma proposta de mudanças nas práticas vivenciadas nas 

escolas, para que estas possam atender a diversidade de deficiências destes alunos, buscando 

desenvolver suas habilidades” (P1E) 

Enquanto a P2E insiste que a inclusão deve se entender para além dos muros da 

escola:  

“Uma educação que verdadeiramente inclui insere o deficiente na sociedade por 

completo”  

De modo geral, os sujeitos pesquisados relataram, ainda que de formas diferentes, 

que a inclusão é uma forma de valorizar a criança com deficiência permitindo que a mesma 

tenha um acolhimento com igualdade e que as escolas devem estar habilitadas para ajudar no 

desenvolvimento dos alunos com necessidades educacionais especiais, dando suporte para 

incluí-los verdadeiramente, o que está de acordo com o que preconiza o Dicionário Aurélio de 

Língua Portuguesa : “incluir é o mesmo que abranger compreender, fazer parte, inserir, estar 

incluído ou compreendido” (FERREIRA, 2005). 

Outro questionamento foi se a escola onde atuam realiza a Educação Inclusiva e, em 

caso afirmativo, foi sugerido que relatassem quais as formas observadas por elas que podem 

considerar a atitude de inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais na sala 

de aula e no ambiente escolar.Todas as participantes afirmaram que a escola onde 
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atuam,promove a educação inclusiva, entretanto, tiveram algumas ressalvas quanto às formas 

como percebem a atitude de inclusão no ambiente escolar.  

A docente P1M chama a atenção para a relevância do trabalho de conscientização 

realizado na escola em que atua: 

“Atualmente sabemos que todos os que participam da comunidade escolar passam a 

ver com mais atenção a chegada de alunos especiais. Hoje já fazemos trabalhos de 

conscientização junto aos professores e alunos. Os alunos especiais já recebem atividades 

diferenciadas, de acordo com sua capacidade” 

Do mesmo modo, a P2M ressalta a necessidade do engajamento de toda a 

comunidade escolar no processo de inclusão. Segundo ela: 

“Estamos subindo degraus aos poucos, na parte arquitetônica sim, avançamos com 

achegada da sala de recursos,muitos professores já entendem e se esforçam para fazer o 

melhor. O trabalho de formiguinha no que se refere a sensibilizar os professores e alunos é o 

melhor caminho, pois uma vez sensibilizados o dia adia em sala poderá ser mais harmonioso. 

As atividades adaptadas ajudariam muito no desenvolvimento dos alunos. Os projetos 

escolares auxiliam muito também”. 

Conforme Pinto (2010, p.98) a inclusão da criança especial na escola “visa favorecer 

oportunidades para que ela possa se desenvolver, adquirindo meios culturais na sociedade 

construindo sua própria subjetividade[...]”. Assim, os relatos da P1M e P2M mostram que a 

educação inclusiva está acontecendo, e que é responsabilidade de todos agirem de forma 

consciente para que, de fato,está avance com sucesso, dando oportunidade de 

desenvolvimento de acordo com a capacidade de cada um.  

A implantação da sala de recursos na instituição escolar teve destaque na fala da 

professora P3M como peça fundamental para o desenvolvimento do aluno PNEE, como 

podemos observar abaixo:  

“Temos a sala de recuso AEE, procuramos interagir com os professores oferecendo 

condições para auxiliá-los no desenvolvimento dos trabalhos em sala de aula com alunos 

especiais. Lembrando que esses serviços apresentados não devem ser confundidos com 
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reforço escolar. Nós servimos como mediadores da aprendizagem promovendo atendimento 

individual ou grupal, utilizando recursos instrucionais de acordo com as necessidades de 

cada especial” (P3M). 

Já para a P1E, além da sala de recursos, a acessibilidade e capacitação docente são 

consideradas de suma importância para a inclusão de alunos com algum tipo de deficiência:  

“Considero minha escola inclusiva primeiro pela acessibilidade, segundo pela 

implantação da SRM- sala de recursos multifuncionais- como também pela preocupação dos 

docentes em se capacitarem. ” 

Em contrapartida, a afirmativa da professora P2E pressupõe que em seu ambiente de 

trabalho a inclusão ocorre quando a criança tem condições físicas de participar das atividades 

desenvolvidas pela escola, não deixando muito claro o que acorre com as crianças que não 

têm essa capacidade:  

“As crianças que tem condições físicas participam de gincanas, campeonatos de 

damas, dominó. ” 

Para Pinto (2010, p.115) “a inclusão representa, portanto, um grande desafio para as 

escolas adotando um modelo com ênfase na aprendizagem e não apenas no ensino”. Diante 

disso, as concepções das educadoras evidenciam que a educação inclusiva está inserida no 

contexto educacional, dando oportunidade alunos com deficiência de contar com ajuda de 

profissionais especializados a explorar suas potencialidades, visto que os mesmos devem ser 

envolvidosno processo de inclusão, garantindo, assim um melhor aprendizado do aluno com 

deficiência. 

As participantes foram questionadastambém a respeito de como garantir atendimento 

aos alunos com deficiência quando a escola não oferece condições necessárias para que ocorra 

a inclusão. Diante da pergunta, quatro participantes tiveram posicionamentos bem diferentes e 

uma delas (a P3M) se absteve. 

A P1M afirma: 

“Nós trabalhamos dentro de nossas possibilidades, mas sabemos que em muitos 

casos o aluno não é atendido em todas as necessidades, pois há acompanhamentos que não 
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podem ser realizados pela escola, como por exemplo, fonoaudiólogo, psiquiatra; nesses e em 

outros casos ficamos na dependência de que o município ofereça. ” 

Diante dessa afirmativa, percebemos que apesar da Educação Inclusiva está presente 

nas escolas pesquisadas, ainda existemalgumas especialidades que não são oferecidas pelas 

redes municipal e estadual de ensino. Esse fatoé observado na citação da educadora, quando 

ela diz que faltam algunsprofissionais especializados, para que os educandos com deficiência 

tenham seus direitos garantidos com o apoio necessário. 

No tocante ao apoio especializado, a Declaração de Salamanca (1994, p.27) declara: 

Para crianças com necessidades educativas especiais devem garantir-

se diferentes formas de apoio, desde uma ajuda mínima na classe 

regular até a programas de compensação educativa no âmbito da 

escola, estendendo-se, sempre que necessário, ao apoio prestado por 

professores especializados e por pessoal externo. 

De acordo com a educadora P2M: 

 

“A sala de recursos multifuncional com atendimento especializado se soma nesse 

trabalho com a implantação e suplemento das atividades e do que se faz necessário já que os 

atendimentos não são individuais ou coletivos, mas em menor número de alunos o trabalho 

flui melhor. É necessário que haja parceria entre o professor de ensino regular com o 

professor do AEE sempre”. 

É o que corrobora Oliveira (2008, p.169): 

[...] a inclusão de alunos deficientes nas classes comuns de ensino envolve 

tanto professores do ensino regular quanto especializado. Os primeiros 

deverão ter preparo suficientes para atender a diversidade de alunos e, o 

segundo prepara suficiente para atuar diretamente com a população de 

alunos e também apoiar e orientar os professores das classes comuns que 

contam com alunos deficientes em suas classes. 

Nesse sentido, se torna imprescindível que os professores tanto da turma regular, 

quanto do AEE reconheçam o aluno com deficiência como capaz de desenvolver suas 

competências e habilidades e não como um ser incapaz. Conforme ressalta Pinto (2010p.116): 
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Uma pessoa quando abarcada no programa de inclusão não deve ser 

classificado como “coitado”, deve ser tratado com a visão de garantir acesso 

e participação ativa, cobrando normalmente SUS tarefas e deveres em cima 

das possibilidades de empenho e produtividade. 

Observamos que, apesar dos avanços obtidos em relação à inclusão escolar, muitas 

escolas ainda estão aquém das necessidades dos alunos com deficiência. Dessa forma, tem 

que se buscar meios para que os direitos estabelecidos por leis, sejam efetivamente garantidos 

e concretizados, permitindo um bom atendimento nas salas de recursos aos alunos com 

deficiência. Segundo a Declaração de Salamanca (1994, p. 06), “todas as pessoas com 

deficiência têm o direito de expressar seus desejos com relação à sua educação, tanto quanto 

estes possam ser realizados”.As falas das docentes P1E e P2E despertam para a necessidade 

de se fazer cumprir as leis que assistem a criança com deficiência. 

“Acredito que essas escolas têm que buscar se adaptarem o mais rápido possível. Tem 

que valer fazer as leis” (P1E). 

 “Reivindicando a órgãos como a DR, DIEESEP. ” (P2E). 

Para encerrar as discussões sobre a Educação Inclusiva no ambiente escolar, as 

professoras responderam sobre como lidar com o preconceito em relação a deficiência. 

A P1M respondeu: 

“De várias formas procurar conscientizar o aluno com diálogos através de palestras 

de projetos desenvolvidos em sala de aula, voltadas para questãodo preconceito”. 

De fato, o diálogo é fundamental no contexto da inclusão, pois através dele, as 

crianças podem ser conscientizadas a respeito das especificidades de cada ser, suas limitações 

e potencialidades e aprender a conviver com as diferenças dentro do ambiente escolar, bem 

como na sociedade. 

Ademais, tivemos também como resposta, a fala abaixo: 

“O dialogo ainda é a melhor alternativa a meu ver, percebo que já temos um avanço 

com os alunos que aceitam melhorar vivenciar o dia a dia com colegas especiais. Alguns 
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projetos que foram desenvolvidos também ajudam muito. O bullyng que era bem notório já 

diminuiu muito” (P2M). 

Diante do exposto, a docente defende que o professordeve conversar com os alunos, 

mostrando que somos iguais mesmo com as diferençasou limitações que alguns possam ter, 

uma vez que a socialização é a melhor forma de inclusão como corrobora, Pinto (2010, p.115) 

ao falar da importância da aprendizagem cooperativa perante alunos com ou sem deficiências. 

A P3M enfatiza que: 

“O professor diante dessa proposta educacional atual, deve não mais ser professor 

transmissor de conhecimento mais sim construtor, seu planejamento deverá respeitar e 

adequar a individualidade dos seus alunos (crianças especiais) modificando algumas 

atividade e estratégias de ensino. Para isso, precisa de apoio, tempo, capacitação, desejo de 

mudanças e acima de tudo uma dimensão ética, olhar o outro ser humano como fazendo 

parte da mesma espécie humana, procurando seu bem-estar”. 

Esse relato está de acordo com o que preconiza Pinto (2010, p116) ao dizer que “os 

profissionais comprometidos com a proposta da inclusão devem acreditar no potencial, no 

desempenho e no que os surdos são capazes de fazer”, remetendo também a própria 

Declaração de Salamanca (1994, p.07) ao afirmar: 

A educação de alunos com necessidades educativas especiais incorpora os 

princípios já comprovados de uma pedagogia saudável da qual todas as 

crianças podem beneficiar, assumindo que as diferenças humanas são 

normais e que a aprendizagem deve ser adaptada às necessidades da criança, 

em vez de ser esta a ter de se adaptar a concepções predeterminadas, 

relativamente ao ritmo e à natureza do processo educativa. 

Observa-se, a partir das colocações das professoras que, além do diálogo, para 

“driblar” o preconceito para com a pessoa com deficiência, é importante que o professor crie 

mecanismos e estratégias de ensino-aprendizagem que contemplem a turma como um todo. 

Nessa perspectiva, o educador pode fazer uso de filmes, historinhas, que abordem o tema, 

como afirmam P1E e P2E: 

“Através de pequenos filmes, historinhas conscientizando aqueles alunos que tem 

maior rejeição a tipos de deficiência” (P1E). 
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“O professor tem que buscar instrumentais para seu dia a dia em sala de aula” 

(P2E). 

Essa abordagem possibilita as crianças, entenderem a importância da integração 

social, justificando-se com a passagem descrita na Declaração de Salamanca (1994, p.42):  

Os meios de comunicação social podem desempenhar um importante papel 

na promoção duma atitude positiva perante a integração de pessoas 

deficientes na sociedade, contribuindo para superar os preconceitos 

negativos e a desinformação e difundir maior optimismo e imaginação sobre 

as respectivas capacidades. 

 

3.3 -A Inclusão de Alunos Surdos no Ensino de Ciências 

 

Neste tópico de questões o foco foi identificar como os sujeitos 

pesquisadospercebem a inclusão do aluno com deficiência auditiva no ensino-aprendizagem 

da disciplina de Ciências, quais as possibilidades, avanços e dificuldades. 

Foi questionado se alunos com surdez podem estudar em turma regular e se há de 

fato um aprendizado com relação ao conteúdo de Ciências. Quatro das cinco professoras 

responderam que sim, mesmo que com algumas ressalvas quanto a forma de aprendizado, 

para elas existe uma evolução significativa.  

Para a educadora P1M, o aluno surdo pode ser inserido na sala de aula regular, no 

entanto, em relação a aprendizagem de Ciências, ela destaca:  

“Para dizer se há de fato aprendizagem é necessário saber o nível de conhecimento 

do aluno e a forma de linguagem que ele usa para adquiriressa aprendizagem. Seo aluno lê e 

escreve há possibilidade de aprendizagem, se sabe usar a linguagens de sinais e tem um 

intérprete em sala de aula, há também possibilidade de aprender. ” 

Isso significa que antes de aprender uma disciplina específica como a de Ciências, o 

aluno surdo precisa antes aprender a se comunicar, para entender e se fazer entendido, e isso 

se dá de forma progressiva, desde o seio familiar até chegar a fase escolar. Portanto, a escola 

precisa criar condições para que o aluno com deficiênciaauditiva tenha um aprendizado 
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eficaz. Segundo Alvez, Ferreira e Damázio (2010), esta situação ocorre, em especial, pela 

aprendizagem do aluno com deficiência auditiva a LIBRAS: 

É direito das pessoas surdas o acesso ao aprendizado da Libras desde a 

educação infantil para sua apropriação de maneira natural e ao longo das 

demais etapas da educação básica, com a presença de um profissional 

habilitado, preferencialmente surdo. (ALVEZ; FERREIRA; DAMÁZIO, 

2010, p.17) 

 

Sendo a língua de sinais a língua materna da criança surda, é relevante que este aluno 

tenha contato com a mesma o quanto antes, ou seja, a família deve ter consciência de que o 

novo membro precisa desse estímulo e, cabe a todo grupo familiar adaptar-se para conviver 

com a surdez da criança, permitindo que ela ao entrar em uma escola játenha desenvolvido a 

língua  de sinais, o que irá facilitara interação com o intérprete de LIBRAS caso a escola 

ofereça e, portanto terá melhores condições de aprendizado, podendo ser inserido em uma 

turma regular,como orienta a P3M e a P1E:  

“Se faz necessário a interação do professor - aluno no que diz respeito às 

gesticulações ou LIBRAS. Para que o aluno entenda todo o conteúdo através dessa 

comunicação, o conteúdo visual também é de suma importância para a assimilação do 

assunto” (P3M). 

“O aluno surdo alfabetizado em sua língua – LIBRAS, ele é capaz de aprender 

qualquer disciplina, inclusive ciências. Só assim ele poderá entender o intérprete na turma” 

(P1E). 

Já a P2M diz que o aprendizado do aluno surdo depende da forma como o professor 

trabalha com ele:  

“Sim, devem estudar numa turma regular e fazer complementação na sala de 

recursos. Quanto a aprendizagem depende muito de como o professor trabalhara com ele, se 

faz adaptação e usar recursos pelo menos de imagem, proporcionará certa aprendizagem”. 

A docente aponta que há sim um aprendizado significativo para criança com surdez, 

no entanto, é preciso o uso da língua de sinais para que haja a interação e a criança possa 

aprender. Esta mesma concepção é observada por P2E, como podemos ver abaixo: 
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“Sem um intérprete haverá uma dificuldade enorme de aprendizagem, mesmo o 

professor tendo domínio de LIBRAS, nem sempre o estudante vem com conhecimento da 

língua de sinais, aí dessa forma não adiantará nada”. 

As educadoras preconizam que a educação de alunos com surdez acontece de forma 

adequada quando existe o uso da Língua de Sinais (LIBRAS), com o interprete de LIBRAS 

que possa trabalhar da forma correta e os recursos necessário como a pedagogia visual, o que 

está de acordo com que diz Pinto(2010, p.102), ao afirmar que “a língua de sinais diferencia-

se das outras línguas por utilizar a modalidade visual-espacial, que proporciona a descoberta 

da textualidade em produções com os sinais e não com a escrita”.Portanto, como corrobora 

Pinto (2010, p.104), “a interação junto a língua de sinais se faz indispensável à criança ou a 

qualquer outra pessoa surda e devemos de alguma forma motivar sempre a aprendizagem e a 

interação com essa língua”. 

Em relação a existência da possibilidade de ensinar ciências a alunos surdos sem que 

o professor tenha o domínio da língua de sinais, as respostas foram variadas. 

Para a P1M:  

“[...] Se o aluno sabe ler e escrever vai conseguir aprender, não com eficiência dos 

demais alunos, pois o fato de não ser ouvinte sempre trará prejuízo na compreensão do mundo 

a sua volta”. 

Enquanto, para a P2M: 

“[...]para isso o recurso de imagens, a utilização da internet estão aí a disposição de 

todos basta-se ter vontade de querer proporcionar”. 

As professoras P1M e P2M estão de acordo quanto a possibilidade do ensino de 

Ciênciasàs crianças com surdez, mas ressaltam que é preciso a utilização de instrumentos 

adequados. Observamos nas afirmativas das educadoras que é complicado trabalhar com alunos 

surdos. Quando o aluno já lê e escreve, essa dificuldade para acompanhar os demais 

alunosdiminui isso mostra que é de suma importância o estudante ter oportunidade de estar em 

uma turma regular, mas com as possibilidades de ensino adequado e com a presença do 

intérprete de LIBRAS para auxiliar no ensino aprendizagem. 

Já PM3 vai de encontro quando afirma que: 

“Quase impossível. Mesmo utilizando alguns recursos visuais com gestos. Realmente é 

um trabalho dificílimo”. 
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Esses fatos nos mostra a divergência quanto a forma de aprendizado das crianças com 

surdez visto na ótica das professoras pesquisadas. Embora seja difícil, o ensinodo aluno surdo 

não é impossível. Desde que sejam oferecidas as condições necessárias, como o uso de 

LIBRAS, da gesticulação, a ênfase nos recursos visuais, como lembra a P2E: 

“Pode haver.Se o professor trabalhar algumas práticas, algumas experiências que o 

aluno com surdez pode ver e acompanhar. ” 

Além disso, alguns surdos desenvolvem a capacidade de leitura labial, que pode ser útil 

à sua aprendizagem: 

“Sim, com ajuda de intérprete ou quando o aluno faz leitura labial”.(P1E) 

Em todas as falas das educadoras, nota-se o professor como um eterno aprendiz, uma 

vez que se reinventa sempre, a fim de acompanhar as mudanças oriundas da sociedade. 

Segundo, Lippe e Camargo (2009, p.134) “O professor, no contexto de uma educação inclusiva, 

precisa, muito mais do que no passado, ser capacitado para lidar com as diferenças, com as 

singularidades e a diversidade de todas as crianças, e não com um modelo de pensamento 

comum a todas elas. ” Dessa forma, apartir da formação continuada, o professor adquire pré-

requisitos para ampliar suas habilidades e desenvolver o processo de ensino-aprendizagem. 

Ao serem questionadas se há um método diferenciado para alfabetizar crianças com 

surdez na disciplina de Ciências, somenteduas professoras afirmaram que não (P1E e 

P3M),porém, todas sugeriram maneiras de como trabalhar na alfabetização do aluno surdo. 

A pedagoga P1E afirmou não haver um método específico para o ensino de Ciências: 

“Não existe essa diferenciação por disciplina o método tem que ser o mesmo. O 

material didático é muito importante. ” 

Embora, negando a existência de tal método, a P3Mfaz colocações pertinentes a 

respeito do processo de alfabetização da criança surda: 

“Não. Apenas com recursos visuais e tecnológico, comunicação gestual ou libras. Os 

recursos áudio visuais. Mesmo não escutando eles ficam superanimados e dão a impressão que 

ouvem, e interagem também. É fascinante presenciar, e ao mesmo tempo achamos mistério e 

surgem vários por quês e achismos. ” 

É notório nas falas das educadoras que os métodos são os mesmos das outras 

disciplinas, mostrando que é preciso usar recursos visuais para ampliar as possibilidades de 

alfabetização dessas crianças com deficiência auditiva. 

De acordo com P1M: 
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“A alfabetização parte das disciplinas de português e matemática sempre, mas se o 

aluno já passou pelo processo alfabetização, ele será capaz de adquirir o conhecimento em 

qualquer disciplina. O que pode ajudar são os recursos visuais a que o aluno tenha acesso ou a 

própria linguagens dos sinais”.  

Sendo assim, a alfabetização não é característica da disciplina de ciências, mas é 

possível que o aluno tenha êxito na aprendizagem da disciplina, no entanto, é imprescindível 

que os recursos necessários estejam presentes na sala de aula e em especial a sala de recursos. 

Para P2E: 

“O método mais eficaz é com práticas, com experiências feitas na sala de aula ou fora 

dela. ” 

Já a P2M acredita: 

“O método deve ser reinventado dependendo da necessidade de cada aluno, a 

criatividade deve estar sempre presente quando o público alvo são alunos com necessidades 

especiais”.  

Remetendo ao que afirmam Alvez, Ferreira e Damásio (2010 p.12), “o AEE promove o 

acesso dos alunos com surdez ao conhecimento escolar em duas línguas: em Libras e em Língua 

Portuguesa, a participação ativa nas aulas e o desenvolvimento do seu potencial cognitivo, 

afetivo, social e linguístico, com os demais colegas da escola comum. ” 

 

3.4 -Relatos das Observações 

 

A observação é parte fundamental para o pesquisador obter dados concretos, além de 

conhecimentos para elaborar algumas análises da pesquisa, como também para confrontar os 

dados obtidos por meio de outros instrumentos. 

De 22 de novembro de 2016 a 01 de dezembro de 2016, a pesquisadora visitou as 

escolas participantes dessa pesquisa, para conhecer o espaço escolar, observando como 

acontece o atendimento especializado ao aluno deficiente, tanto na sala regular como na sala 

de recursos.Foram acompanhados três alunos com deficiência auditiva, um de cada escola. O 

quadro abaixo, fornece algumas informações sobre esses alunos. Para garantir o sigilo das 

informações, foi utilizado o mesmo padrão de identificaçãodas professoras. Assim, os 

discentes serão identificados utilizando a letra “A” seguido de um número de ordem, 

identificando também a rede de ensino de cada um. 



47 
 

 
 

Quadro 2: Caracterização dos alunos observados 

Aspectos 
Idade 

(Anos) 
Sexo 

Série 

(Fundamental 

I) 

Instituição 

Escolar 
Tipo de 

Deficiência 

A1E 24  Feminino 3° Ano 

E.E. Antônio 

Muniz de 

Souza 

Auditiva 

A2E 07  Masculino 1º Ano 

E. E. 

Sebastião, da 

Fonseca 

Auditiva/ 

Imperatividade 

A1M 14  Feminino 5º Ano 

E. M. Antônio 

Carlos 

Valadares 

Auditiva/Paralisia 

leve 

Fonte: Próprio autor. 

A aluna A1E nasceu surda, ainda não conhece muitas expressões em Libras, visto que 

frequenta a sala de recursos a apenas um ano. Não sabe ler, mas consegue copiar corretamente 

no caderno o que a professora coloca no quadro. Pela manhã ela frequenta a sala de aula 

regular que contem 30 alunos, sendo que destes 4 apresentam algum tipo de deficiência. Nas 

tardes de terça-feira, recebe atendimento individualizado na sala de recursos com a professora 

P1E das 13 às 15 horas. 

Um dos momentos de observação da A1E foi durante a aplicação da ANA 

(Avaliação Nacional de Alfabetização), que é dirigida a todos os alunos do 3º ano do ensino 

fundamental para avaliar o desempenho dos mesmos.  A prova é realizada em dois dias, sendo 

o primeiro dia a Avaliação de Língua Portuguesa e no segundo dia a de Matemática. 

A1E foi acompanhada de uma intérprete de Libras para facilitar seu entendimento 

em relação às questões que eram de múltipla escolha. A cada questão da prova, a 

intérpreteexplicava o passo a passo e foi constatado que a discente não sabia ler, mas 

respondia a prova observando as figuras que nela continha. 

Na sala de recursos, A1E realiza atividades em Libras através de desenhos, onde a 

professora utiliza o alfabeto em Libras para identificação das letras e números e seus 

respectivos sinais. Na sala regular, A1E apresenta um bom comportamento e participa das 

atividades com suas limitações. 

O aluno A2E, também nasceu com surdez, porém realizou cirurgia para implante da 

coclear para recuperar a audição. Ele usa aparelho auditivo, se comunica por gestos e emissão 

de sons, ainda não fala, mas tem acompanhamento de um fonoaudiólogo. É muito inquieto na 
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sala de aula, não sabe ler e escrever, enquanto a professora escreve no quadro, ele rabisca o 

caderno e mostra a professora para receber o visto.Na sala de recursos, a professora P2E 

desenvolve atividades que permitem ao aluno se expressar de forma espontânea, e como ele é 

ouvinte não é necessário o uso de Libras em sua comunicação. 

A aluna A1M, além do problema auditivo, apresenta também uma paralisia leve. 

Apesar disso, ela consegue ouvir e identificar alguns sons, e embora não fale, emite sons que 

podem ser entendidos como palavras. 

Na observação de uma aula de matemática, A1M respondeu uma atividade que 

continha algumas questões em LIBRASPara as contas de subtração, ela utilizou lápis de cor 

como recurso. Ela reconhece as letras do alfabeto e os números de 1 a 9 e sabe os sinais deles 

em Libras.  Na aula de Arte, foi pedido que ela fizesse uma árvore de natal com papel 

laminado, e ela fez o recorte corretamente. Comparando com os outros alunos observados, o 

desenvolvimento em Libras da A1M, é satisfatório. 

Nas três escolas visitadas, as salas de recursos contam com materiais didáticos 

ilustrativos, como livros com figuras, alfabetos confeccionados em EVA (tradicional e em 

Libras), jogos educativos, dicionários em Libras,lápis e cor, giz de cera, massa de modelar, 

materiais para recortes que busca ensinar o aluno, ajudando na coordenação motora, já que os 

mesmo usam para desenvolver atividades de colagem e montagem de objetos provendo a 

habilidade motora, além de recursos tecnológicos como notebook, televisão, DVD, CD-ROM 

em Libras. No entanto, a escola que apresenta esses materiais em maior quantidade é a escola 

da rede municipal (Escola Municipal Antônio Carlos Valadares). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho de conclusão de curso constituiu uma reflexão sobre a Educação 

Inclusiva, seu atendimento em escolas regulares, salas de recursos e as expectativas dos 

docentes no atendimento educacional. Tendo como alvo a educação inclusiva, focou no 

ensino de ciências para alunos com deficiência auditiva. Nesse contexto, procurou conhecer e 

entender o modelo existente de inclusão dos alunos com necessidades especiais o que nos 

mostra que é tarefa primordial para que haja verdadeiramente a inclusão. Para tanto, é 

indispensável o implemento de recursos necessários e educadores com curso de 

aperfeiçoamento nesta área. 

O presente estudo observou a realidade do compromisso que a escola deve assumir 

no sentido de mudar os paradigmas educacionais e oferecer para os alunos portadores de 

necessidades especiais oportunidade de se relacionar com os outros, desenvolvendo suas 

potencialidades num ambiente construtivo, contextualizado e significativo. Buscou 

reconhecer a necessidade de mudanças de perspectiva que garanta o sucesso dos alunos 

especiais na escola regular, assim como ajudar os professores a refletirem sobre sua prática no 

que diz respeito à maneira que trabalham com alunos com deficiência. 

No que se refere a ensino e aprendizagemdacriança com deficiência, conclui-se que 

nas escolas observadas, o aluno especial vem obtendo oportunidades de ser visto como 

cidadão comum e capaz de frequentar escolas regulares, além de classe ou salas de recursos. 

A inclusão dos alunos deficientes no sistema escolar pode permitir que eles gradualmente 

tenham os mesmos benefícios oferecidos aos demais educando.  

Seja qual for à educação recebida, inclusiva ou não, o aluno não precisa apenas da 

escola, é indispensável que lhe sejam oferecidos um atendimento especializado, que deve 

estar relacionado com sua deficiência, bem como orientação familiar e suporte emocional, 

levando-os a terem as mesmas oportunidades disponíveis para as demais pessoas. 

Mas,observamos que a luta por sua participação na socialização é árdua. 

Quando se fala em integração ou inclusão educacional é necessário que a sociedade 

faça sua parte, usando de todos os meios que possam atenuar as dificuldades imposta pela 

deficiência de cada um. Cabe a escola e a sociedade em geral receber a criança com 
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deficiência e facilitar o seu acesso ao aprendizado, à socialização em todos os âmbitos, esse é 

o ponto de partida para que realmente exista a verdadeira educação inclusiva. 

A contribuição desta pesquisa caracterizou a inclusão dos alunos com deficiências 

nas escolas regulares com o apoio das salas de recursos e dos profissionais capacitados, 

através de um breve histórico, fazendo uma análise da percepção da Educação Inclusiva e 

suas maiores dificuldades, bem como os avanços que vem surgindo no decorrer do tempo. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A -Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

 

Estamos realizando uma pesquisa que se propõe verificar a realidade da Educação Inclusiva, 

em especial de alunos com deficiência auditiva, no ensino de Ciência, em escolas estaduais e 

municipais em Poço Verde- SE, na visão dos docentes.A pesquisa tem como responsáveis a 

professora Prof. MS. Luzia Cristina de Melo Santos Galvão e a estudante Ester Fonseca 

Souza Lisboa do curso de Licenciatura de Biologia da Universidade Federal de Sergipe. 

Convidamos você a participar desta pesquisa, pois sua colaboração neste estudo será de 

extrema importância para a nossa formação acadêmica e profissional. Se alguma questão lhe 

causar constrangimento, você tem o direito de não respondê-la. É importante ressaltar que seu 

anonimato é assegurado e que as suas informações são sigilosas e só serão utilizadas para fins 

desta pesquisa. Caso desista de participar deste estudo poderá fazê-lo a qualquer momento 

durante a entrevista, sem que haja nenhum tipo de penalidade. Caso aceite participar, pedimos 

sua autorização através da assinatura deste documento, o qual possui duas vias. Uma destas 

ficará com você e a outra conosco. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos sobre a pesquisa, 

você poderá entrar em contato através dos endereços e telefones abaixo registrados. 

Atenciosamente, 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Pesquisadora: Ester Fonseca Souza Lisboa             Matrícula: 201010015082 

 

 

_______________________________  

Nome e assinatura do participante 

 

_________________________ 

Local e data 
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Apêndice B- Questionário 

  

Objetivo: Avaliar os materiais utilizados nas salas de recurso das escolas do município de Poço 

Verde – SE, a fim de verificar se estes incluem os alunos que possuem deficiência auditiva, em 

especial no ensino de Ciências, atentado para as exigências legais da Educação Inclusiva. 

1- Aspectos do informante: 

✓ Idade: ___________ 

✓ Sexo: ____________ 

✓ Curso de formação_________________________ 

✓ Qual (s) instituição você trabalha:  ________________________________ 

✓ Há quanto tempo está no magistério: __________________ 

✓ Quais as series que você ensina: ____________________ 

 

2- Informação sobre a Formação dos Professores 

✓ Durante sua formação, você foi preparado (a) para trabalhar com a educação inclusiva no 

ambiente escolar? De qual forma? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________ 

✓ Existe algum tipo de deficiência que você tenha uma maior facilidade para incluir o 

aluno? Qual? Explique o porquê dessa facilidade, caso tenha. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

3- A Educação Inclusiva no Ambiente Escolar 

✓ Para você, o que significa o termo “Educação Inclusiva”? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

✓ Você acha que sua escola realiza a Educação Inclusiva? 

Sim (    )       Não (    ) 

 

✓ Caso a resposta da questão anterior tenha sido sim, quais as formas observadas por você 

podem ser consideradas atitudes de inclusão de alunos com necessidades especiais na sala 

de aula e no ambiente escolar que você trabalha? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

✓ Como garantir atendimento aos alunos com deficiência se a escola não oferece as condições 

necessária? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

✓ Sabemos que o preconceito em relação a deficiência é algo notório, como o professor deve 

lidar com esse problema? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________ 

4- A inclusão de Alunos Surdos no Ensino de Ciências  

✓ Estudantes com surdez podem estudar em uma turma regular? Ha de fato uma 

aprendizagem, levando em consideração os conteúdos de Ciências? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

✓ Existe a possibilidade de ensinar Ciências a surdos sem que o professor tenha domínio da 

Língua de Sinais? Explique. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

✓ Existe um método diferenciado para alfabetizar de aluno com surdez na disciplina de 

ciências em relação a outras disciplinas? Explique. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

Atenciosamente, agradeço sua colaboração. 

 

 

Ester Fonseca Souza Lisboa 
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Apêndice C- Fotos Dos Recursos Didáticos  

 

Figura 4: Caderno de números em libra. Em 22-11-2016 

Escola Estadual Antônio Muniz de Souza 

 Foto: Ester Lisboa 

 

Figura 5: Caderno de atividades em Libras. Em 23-11-2016 

Escola Estadual Antônio Muniz de Souza 

Foto: Ester Lisboa 
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Figura 6: Caderno de libras. Em 24-11-2016 

Escola Estadual Sebastião da Fonseca 

Foto: Ester Lisboa 

 

 

Figura 7: Caderno ilustrativo de animais. Em 24-12-2016 

Escola Estadual Sebastião da Fonseca 

Foto: Ester Lisboa 
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Figura 8: Revista ilustrativa sobre informática. Em 01-12-2016 

Escola Municipal Antônio Carlos Valadares 

Foto: Ester Lisboa 

 

Figura 9: Caderno de alfabeto em libras. Em 01-12-2016 

Escola Municipal Antônio Carlos Valadares 

Foto: Ester Lisboa 


