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RESUMO 

As políticas públicas educacionais inclusivas preveem a formação bilíngue de alunos com surdez, além de 

assegurar o ensino de Libras para esses alunos, por meio do Atendimento Educacional Especializado. No 

município de Quirinópolis-Go, as Diretrizes Municipais de Educação instituem a oferta de Libras como disciplina 

nas classes em que há alunos com surdez. Esta pesquisa objetiva verificar se as políticas de inclusão, nos termos 

que são propostas, contribuem para diminuir os impactos das desigualdades que historicamente constituem a 

educação dos sujeitos considerados com deficiência auditiva, e se possibilitam o desenvolvimento de práticas de 

ampliação da participação desse grupo de pessoas na vida social, em especial no âmbito dos processos de ensino 

e aprendizagem. Esta investigação é de caráter qualitativo e apresenta como método o materialismo dialético sob 

a perspectiva freiriana, e como técnica de pesquisa utiliza o estudo do caso da educação bilíngue de alunos com 

surdez no município de Quirinópolis-Go. Os sujeitos desta pesquisa são três alunos surdos matriculados no Ensino 

Fundamental II, duas professoras que ministram aulas de matemática, três coordenadores e duas intérpretes de 

Libras, das três escolas campo. Para a coleta de dados, utilizamos como instrumentos as observações registradas 

em diário de campo, entrevistas em profundidade, realizadas em Libras, com os sujeitos de pesquisa surdos, 

gravadas em vídeo e transcritas para a língua portuguesa. Realizamos entrevistas em profundidade com os demais 

sujeitos de pesquisa, gravadas em áudio, as quais foram transcritas. Elegemos a técnica de triangulação de dados 

para a análise dos resultados, nesta utilizamos o diário de campo, as entrevistas e a análise das políticas públicas 

inclusivas que versam sobre a educação de surdos. A análise nos propiciou discutir quatro eixos centrais: a relação 

professor/intérprete/aluno surdo, Libras/Língua Portuguesa, as políticas inclusivas/realidade escolar e a 

aprendizagem de matemática para escolares surdos/Libras. A pesquisa mostrou que as políticas inclusivas podem 

contribuir para diminuir os impactos das desigualdades que historicamente constituem a educação dos sujeitos 

considerados com deficiência auditiva e possibilitam o desenvolvimento de práticas de ampliação da participação 

desse grupo de pessoas na vida social, em especial no âmbito dos processos de ensino e aprendizagem, porém, isso 

dependerá da efetiva implementação destas políticas, destacando que: 1- para incluir o aluno surdo, é necessário 

que professor e intérprete estabeleçam uma parceria no planejamento e que aluno e tradutor intérprete de Libras 

cultuem uma relação amistosa, uma vez que a mediação da comunicação se dá por meio desse profissional; 2- é 

necessário valorizar a Libras, como língua de herança dos alunos surdos, porém sem olvidar que o ensino da 

Língua Portuguesa tenha fundamental importância para o desenvolvimento escolar do aluno surdo e de sua 

aprendizagem; 3- as políticas públicas que regulamentam o ensino bilíngue para os alunos com surdez no 

município de Quirinópolis carecem de atenção especial para sua efetivação e o ensino de Libras como disciplina 

nas classes em que há alunos com surdez é auspicioso, necessitando, porém de novos moldes; 4- o ensino de 

matemática para alunos com surdez deve valorizar o aspecto visual, um dos principais aspectos da cultura surda. 

Em síntese, as políticas de educação bilíngue para alunos com surdez devem ser implementadas, valorizando a 

Libras como primeira língua (L1) e português como segunda língua (L2), mas para que isso ocorra, é precípuo que 

essas políticas sejam conhecidas e discutidas no interior das escolas. 

 

Palavras-Chave: Educação Bilíngue, Políticas Educacionais Inclusivas, Matemática Inclusiva. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

Inclusive public educational policies provide for the bilingual education of students with deafness, as well as 

ensuring the teaching of Libras (Brazilian Sign Language) for these students, through the Specialized Educational 

Assistance. In the city of Quirinópolis, the Municipal Education Guidelines institute the offer of Libras as a 

discipline in the classes in which students with deafness. This research aims to verify if the inclusion policies, in 

the terms that are proposed, contribute to reduce the impacts of the inequalities that historically constitute the 

education of the subjects considered with hearing impairment, and make possible the development of practices to 

increase the participation of this group of people in social life, especially in the context of teaching and learning 

processes. This research is qualitative and presents as method dialectical materialism from the Freirean 

perspective, and as a research technique uses the study of the case of bilingual education of students with deafness 

in the city of Quirinópolis. The subjects of this research are three deaf students enrolled in Elementary School II, 

two teachers who teach mathematics classes, three coordinators and two Libras, interpreters, from the three camp 

schools. For data collection, we used as instruments the observations recorded in field diaries, in-depth interviews, 

conducted in Libras, with deaf research subjects, videotaped and transcribed into the Portuguese language. We 

conducted in-depth interviews with the other research subjects, recorded in audio, which were transcribed. We 

chose the data triangulation technique for the analysis of the results, in this, we used the field diary, the interviews 

and the analysis of the inclusive public policies that deal with the education of the deaf. The analysis allowed us 

to discuss four central axes: teacher/interpreter/ deaf student relationship, Libras/Portuguese language, inclusive 

policies/school reality and mathematics learning for deaf schoolchildren/Libras. The research showed that 

inclusive policies can contribute to reducing the impacts of the inequalities that historically constitute the education 

of subjects considered as hearing impaired and enable the development of practices to increase the participation 

of this group of people in social life, especially in the scope of processes However, this will depend on the effective 

implementation of these policies, emphasizing that: 1 - to include the deaf student, it is necessary that teacher and 

interpreter establish a partnership in the planning and that student and translator interpreter of Libras to cultivate 

a friendly, since the mediation of communication occurs through this professional; 2 - it is necessary to value 

Libras, as the language of inheritance of deaf students, but without forgetting that the teaching of the Portuguese 

Language has fundamental importance for the school development of the deaf student and his learning; 3 - the 

public policies that regulate the bilingual education for the students with deafness in the city of Quirinópolis need 

special attention to its effectiveness and the teaching of Libras as a discipline in the classes in which there are 

students with deafness is auspicious, ; 4- The teaching of mathematics for students with deafness should value the 

visual aspect, one of the main aspects of the deaf culture. In summary, bilingual education policies for students 

with deafness should be implemented, valuing Libras as the first language (L1) and Portuguese as a second 

language (L2), but for this to occur, it is essential that these policies be known and discussed in the country towns 

schools. 

 

Keywords: Bilingual Education, Inclusive Educational Policies, Inclusive Mathematics.



 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Os caminhos da pesquisa ................................................................................................... 60 

Figura 2: O ciclo de triangulação de dados utilizados nesta pesquisa ............................................ 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

A1- Aluno 1 

A2- Aluno 2 

A3- Aluno 3 

AEE- Atendimento Educacional Especializado 

APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais  

ASI- Autonomia, Socialização e Interação 

BID- Banco Interamericano de desenvolvimento 

C1- Coordenadora 1 

C2 Coordenador 2 

C3 Coordenadora 3 

CAEE- Centro de Atendimento Educacional Especializado 

CESB- Campanha para a Educação do Surdo Brasileiro  

CF- Constituição Federal 

CNE- Conselho Nacional de Educação 

CONAE- Conferência Nacional de Educação 

DUDH- Declaração Universal dos Direitos Humanos 

E1- Escola 1 

E2- Escola 2 

E3- Escola 3 

EJA- Educação de Jovens e Adultos 

EPCD- Estatuto da Pessoa com Deficiência 

EUA- Estados Unidos da América 

FUNDEB- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação 

IDEB- Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

IE- Intérprete Educacional 

ILS- Intérprete de Língua de Sinais 

INES- Instituto Nacional de Educação de Surdos 

L1- Primeira língua 

L2- Segunda língua 



LDB- Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

LIBRAS- Língua Brasileira de Sinais 

MEC- Ministério da Educação 

NEE- Necessidades Educacionais Especiais 

OCDE- Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

ONU- Organização das Nações Unidas 

P1- Professor 1 

P2- Professora 2 

P3- Professora 3 

PEE- Plano Estadual de Educação 

PME- Plano Municipal de Educação 

PNAIC- Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa 

PNDU- Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PNE- Plano Nacional de Educação 

PNEEPEI- Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

Prolibras- Exame Nacional de Proficiência em Libras- Português 

SME- Secretaria Municipal de Educação 

TILS- Tradutores Intérpretes de Língua de Sinais 

UNESCO- Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

UNICEF- Fundo das Nações Unidas para a infância 



 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................................ 17 

CAPÍTULO I- EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA SURDOS NO BRASIL E EM GOIÁS: UM BREVE HISTÓRICO . 21 

1. As Políticas Educacionais Inclusivas que Impactam a Educação de Surdos .............................. 21 

1.1 A Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Federal de 1988 ........... 25 

1.2 A Declaração Mundial sobre Educação para Todos ................................................................ 26 

1.3 A Declaração de Salamanca .................................................................................................... 28 

1.4 As Leis e Decretos inclusivos ................................................................................................... 30 

1.4.1 A Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB) .............................................................. 30 

1.5 O Plano Nacional de Educação 2014-2024 .............................................................................. 44 

1.6 O Plano Estadual de Educação 2015-2025 .............................................................................. 46 

Capítulo II: EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM QUIRINÓPOLIS: ALGUNS FUNDAMENTOS .............................. 48 

2.1 A Educação de Surdos no Município de Quirinópolis-Go........................................................ 49 

2.1.1 A Lei Complementar Nº 2.236, de 29 de junho de 1998...................................................... 52 

2.1.2 Diretrizes Educacionais do Município de Quirinópolis para a Educação Especial ............... 53 

2.1.3 O Plano Municipal de Educação 2015-2024 ......................................................................... 56 

CAPÍTULO III: OS CAMINHOS DA PESQUISA .......................................................................................... 58 

3.1 A Ordenação da Pesquisa .................................................................................................. 59 

3.2 Opção Metodológica ............................................................................................................... 61 

3.3 Instrumentos de Coleta de Dados ............................................................................................... 64 

3.3.1 Primeira fase: Documentos ...................................................................................................... 65 

3.3.2 Segunda Fase: Observações ................................................................................................. 66 

3.3.4 Terceira fase: Entrevistas ..................................................................................................... 67 

3.4. Lócus da pesquisa ....................................................................................................................... 71 

3.4.1 Escola 1 ................................................................................................................................. 71 

3.4.2 Escola 2 ................................................................................................................................. 72 

3.4.3 Escola 3 ................................................................................................................................. 72 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................................. 75 

4.1 A Relação Professor-Intérprete-Aluno .................................................................................. 75 

4.2 A Libras enquanto língua de herança .................................................................................... 91 

4.3 As políticas educacionais inclusivas: as nuances entre os direitos e a realidade escolar ... 100 

4.4 O Processo de Ensino-Aprendizagem de Matemática para Escolares Surdos .................... 106 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................................................. 113 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................................... 116 



APÊNDICE A- Diário de Campo: Escola 1 ............................................................................................. 128 

APÊNDICE B - Diário de Campo: Escola 2 ............................................................................................ 133 

APÊNDICE C - Diário de Campo: Escola 3 Aulas de Matemática ......................................................... 140 

APÊNDICE D - Diário de Campo: Escola 3 Aulas de Libras ................................................................... 146 

APÊNDICE E – Entrevistas com alunos surdos: A Libras ...................................................................... 152 

APÊNDICE F – Entrevistas com alunos surdos: O contexto ................................................................. 153 

APÊNDICE G – Entrevistas com alunos surdos: Relação professor/aluno........................................... 154 

APÊNDICE H – Entrevistas com alunos surdos: Relação intérprete/aluno ......................................... 155 

APÊNDICE I – Entrevistas com alunos surdos: Relação aluno/alunos ................................................. 156 

APÊNDICE J – Entrevistas com alunos surdos: Escola/inclusão .......................................................... 157 

APÊNDICE K – Entrevistas com alunos surdos: A matemática e a Libras ............................................ 158 

APÊNDICE L – Entrevistas com as Intérpretes de Libras ..................................................................... 159 

APÊNDICE M – Entrevistas com os Coordenadores ............................................................................ 160 

APÊNDICE N – Entrevistas com os professores ................................................................................... 164 

 



17 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

 

 O paradigma inclusivo ganhou forças no cenário educacional a partir da pressão de 

movimentos de grupos que foram historicamente segregados. O chão da escola, por muito 

tempo excludente, tem passado por uma ressignificação, em que os grupos minoritários têm 

lutado pelo reconhecimento da pluralidade, das singularidades e da valorização cultural de 

diversos povos. Já não se trata de redimir as diferenças, mas de valorizá-las.  

  A Educação Especial abarca uma gama de atendimentos especializados voltados para 

os alunos com deficiências, altas habilidades/superdotação e transtornos globais do 

desenvolvimento. Essa modalidade está inserida no leque de grupos minoritários que compõem 

o público da inclusão. Diante dessa discussão, o foco deste estudo está voltado para uma parcela 

da população que, por lei, são considerados como deficientes: as pessoas com surdez. 

 É importante ressaltar que a pesquisadora é membro da comunidade surda, fluente em 

Libras e atua como professora de matemática e intérprete de Libras há alguns anos, assim, tem 

acompanhado de perto o processo de escolarização dos alunos com surdez. Essa experiência 

nos propicia verificar os inúmeros pontos positivos da inclusão do aluno surdo na escola e 

também algumas lacunas existentes entre a legislação, os direitos e a realidade desse processo. 

 Vale destacar que os alunos surdos possuem uma língua própria, a Língua Brasileira de 

Sinais-Libras, que é a segunda língua oficial do Brasil (L2), mas que, para eles, é sua língua 

materna, enquanto o português, a segunda língua. Como a Libras é constituída de uma 

linguagem gestual-visual, o português é essencial para a escolarização dos surdos, que devem 

aprender ambas.  

A educação, ao longo do tempo, construiu e desconstruiu estereótipos, normalizações e 

diferenças; acreditamos, então, que a educação é uma arma poderosa para minimizar os 

construtos sociais mais prejudiciais, como desigualdade e preconceito. Seu poder gerou 

exclusão, e por isso é preciso incluir. O que nos move, então? Um desejo incessante de 

contribuir para que as pessoas com surdez não se sintam residentes forasteiros em seu próprio 

país, que a língua brasileira de sinais ecoe por todos os lugares e camadas sociais!  

E partindo de nossa experiência enquanto intérprete de Libras no Curso de Licenciatura 

em Matemática, tecemos algumas observações acerca da inclusão dos alunos com surdez: 

✓ A formação bilíngue dos alunos com surdez, uma vez que estes alunos chegam à 

universidade com uma aprendizagem deficitária em língua portuguesa; 
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✓ A importância do ensino de Libras, em todas as etapas da educação; 

✓ As relações que permeiam a tríade professor/intérprete/aluno; 

✓ A essencialidade da valorização visual para a aprendizagem de matemática para alunos 

com surdez. 

 Por conseguinte, compreendemos que, para que o sistema educacional possa atender as 

necessidades dos alunos, estas precisam ser conhecidas, discutidas, analisadas, e, 

posteriormente, aplicadas, o que culminou nesta investigação. 

Indagamos então: Como a Política para uma educação bilíngue e inclusiva do Município 

de Quirinópolis (GO) têm direcionado mudanças no âmbito das práticas pedagógicas e no 

desenvolvimento dos alunos com surdez?  

Embora haja pesquisas que explanem o processo de ensino-aprendizagem de 

matemática e a formação bilíngue do aluno com surdez, esta pesquisa traz de peculiar como 

ocorre essa aprendizagem na rede municipal de ensino de Quirinópolis- Go, a partir de um olhar 

que envolve as nuances entre as leis e decretos instituídos e a prática escolar. 

Percebemos que, quando se trata de políticas educacionais inclusivas, a Educação 

Matemática para surdos deixa lacunas em relação a pesquisas que apontem não apenas os 

direitos desse alunado, mas como esses direitos permeiam a prática pedagógica nas escolas e 

nas salas de aulas, trazendo reflexões de como aperfeiçoar a prática.  

Uma das particularidades da política educacional do município de Quirinópolis é a 

oferta da disciplina de Libras em todas as classes em que há alunos com surdez. Diante desse 

contexto, definimos o lócus da pesquisa, visando corroborar para a melhoria do processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos com surdez do referido município.  

Esta pesquisa é de cunho qualitativo, tendo como método de pesquisa o materialismo 

dialético, sob a perspectiva freiriana.  Utilizamos como técnica de pesquisa o estudo de caso. 

Os dados foram coletados por meio de observações diretas, análise de documentos e entrevistas 

não estruturadas, tendo como sujeitos de pesquisa os alunos surdos matriculados no ensino 

fundamental II das escolas municipais de Quirinópolis (GO), professores de matemática dos 

referidos alunos, intérpretes de Libras e coordenadoras das três escolas campo. O caso em 

estudo é a educação bilíngue para alunos com surdez.  

 Portanto, esta investigação tornou-se necessária para elucidar como as políticas 

municipais de educação bilíngue da cidade de Quirinópolis direcionam o desenvolvimento dos 

alunos surdos e das práticas pedagógicas inclusivas, levando em consideração que o município 

prevê a oferta da disciplina de Libras em todas as classes em que há alunos com surdez, 

tornando o problema auspicioso para Educação Especial e para a comunidade surda.  
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Desse modo, a presente pesquisa visa colaborar com o fortalecimento de debates sobre 

ensino de Libras como primeira língua (L1) para os alunos surdos e como segunda língua (L2) 

para os demais alunos, e evidenciar a importância de uma educação inclusiva, da qual todas as 

pessoas têm direito. 

Partindo da problemática inclusão escolar, identificamos as políticas públicas que 

versam sobre inclusão escolar de alunos com surdez das esferas federal, estadual e municipal. 

Analisamos a atual política para educação bilíngue de alunos com surdez no município de 

Quirinópolis (GO), já que tal política tem impacto na orientação de ações no sentido de criar 

ou não melhores condições para a aprendizagem desse educando.  

No tocante à relação professor/intérprete/aluno, salientamos a importância de o 

professor regente saber Libras e que valorizar a visualidade, característica intrínseca da cultura 

surda. 

No primeiro capítulo, apresentamos um estudo documental que aborda as políticas 

inclusivas que norteiam a educação dos surdos no Brasil e no estado de Goiás, tecendo um 

pouco de sua história. 

 Sob o mesmo ponto de vista, no segundo capítulo, assentamos por realizar um estudo 

descritivo acerca das leis e documentos oficiais do município de Quirinópolis que versam sobre 

a educação de surdos. O propósito dessa sondagem foi verificar se as políticas de inclusão, nos 

termos que são propostas, contribuem para diminuir os impactos das desigualdades que, 

historicamente, constituem a educação dos sujeitos considerados com deficiência auditiva. 

Buscamos analisar também se essas políticas de inclusão possibilitam o desenvolvimento de 

práticas de ampliação da participação desse grupo de pessoas na vida social, em especial no 

âmbito dos processos de ensino e aprendizagem.  

 Com o propósito de apresentar o método e a metodologia de pesquisa em que ancoramos 

este estudo, redigimos o terceiro capítulo. Nesse, abordamos o método de pesquisa utilizado, 

técnica de pesquisa deste estudo de caso e os instrumentos de coleta de dados. Explicamos o 

desenrolar das observações diretas realizadas nas três escolas campo, em que foram observadas 

10 aulas de matemática na sala de cada um dos 3 sujeitos de pesquisa com surdez, somando 30 

aulas, e 10 aulas de Libras, na sala de aula de uma das escolas, haja vista que apenas uma das 

escolas oferece a disciplina de Libras, totalizando 40 observações diretas, que culminaram no 

diário de campo. Delineamos, os documentos oficiais utilizados no estudo, sendo estes, as leis, 

decretos, resoluções e diretrizes educacionais.  

 Descrevemos, também, de forma pormenorizada, as entrevistas que foram realizadas 

com todos os sujeitos de pesquisa, sendo eles, 3 alunos surdos, 3 professores de matemática, 3 
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coordenadores e duas intérpretes de Libras. É válido relatar que os alunos com surdez tiveram 

as suas entrevistas realizadas em Libras, gravadas em vídeos, já as demais entrevistas foram 

gravadas em áudio, e todas foram transcritas posteriormente. 

Perpassadas essas etapas investigativas, produzimos o quarto capítulo que elenca a 

análise dos resultados e as conclusões consoantes à pesquisa. Explicitamos quatro eixos centrais 

que foram articulados às políticas educacionais inclusivas para a educação de surdos, partindo 

da realidade do município de Quirinópolis- Go, sendo eles: 

✓ A relação professor/intérprete/aluno surdo; 

✓ Libras enquanto língua de herança; 

✓ As políticas educacionais inclusivas e as nuances entre os direitos e a realidade escolar;  

✓ A aprendizagem de matemática para escolares surdos do município de Quirinópolis. 

Acreditamos contribuir com os debates sobre o processo de inclusão escolar de alunos 

com surdez com as constatações desta pesquisa, uma vez que elencamos os benefícios da oferta 

de educação bilíngue para todos os alunos, e quiçá colaborar para um repensar das políticas 

públicas em nossa cidade, estado e/ou país. 

Destarte, nosso trabalho aborda a importância da formação bilíngue não apenas para 

surdos, mas para todos os alunos, sendo para os surdos Libras como (L1) e língua portuguesa 

como (L2) e para os demais escolares língua portuguesa (L1) e Libras como (L2), e também a 

valorização da visualidade para o processo de ensino-aprendizagem que favorece todos os 

alunos e, em particular, os surdos usuários de Libras, que possuem uma língua gestual visual.  

Ponderamos, também, sobre a importância das parcerias entre os diversos atores que 

atuam na educação, para a aplicabilidade das políticas educacionais inclusivas no contexto 

escolar. Afinal, acreditamos que a inclusão escolar é um caminho que não deve retroceder, e 

que cada educador pode e deve contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem 

dos alunos surdos
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CAPÍTULO I- EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA SURDOS NO BRASIL E EM GOIÁS: 

UM BREVE HISTÓRICO 

 

 

1. As Políticas Educacionais Inclusivas que Impactam a Educação de Surdos 

 

 

Este capítulo parte de minhas inquietações como pesquisadora e das minhas vivências 

profissionais, relacionadas ao objeto de pesquisa, acerca dos impactos que as políticas públicas 

educacionais podem causar no sistema educacional, notadamente na Educação Especial. 

Levamos em consideração que essas políticas asseguram direitos nem sempre garantidos na 

realidade escolar.  

Desse modo, nosso objetivo é apresentar um breve histórico frente às políticas de 

inclusão para alunos com surdez no Brasil e em Goiás, no tocante ao ensino de surdos, 

convergindo para a educação bilíngue Português/Libras. Nesse ínterim, buscamos compreender 

os processos que se articulam à Educação Especial. Ressaltamos que Compreendemos 

Educação Especial como uma modalidade de ensino ofertada para alunos com necessidades 

educacionais especiais, conforme definido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 1996).  

Por outro lado, clarificamos que a Educação Inclusiva atende todos os alunos em 

condição vulnerável, no que se refere aos direitos educacionais, o que engloba os alunos 

atendidos pela Educação Especial, indígenas, quilombolas, negros, mulheres e outros grupos 

minoritários. 

O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e 

pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, 

aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. A educação inclusiva 

constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos 

humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que 

avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias 

históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola (BRASIL, 2007, p.1). 

 

 Uma vez que a exclusão existe, a Educação Inclusiva busca minimizar as desigualdades 

históricas sofridas por aqueles à que ela atende. Observamos que o conceito de inclusão social 

e inclusão escolar, frequentemente, são agregados como uno. Não obstante o impacto da 

primeira na segunda, elas são distintas. Entendemos que, para que a inclusão social aconteça, é 
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necessário que haja primeiro a inclusão escolar, porém, ao falarmos de inclusão enquanto 

educadores, estamos almejando a inclusão escolar, aquela na qual podemos contribuir com 

nossa prática, e que visa a igualdade de condições e de oportunidade indistintamente para todos 

os aprendentes.  

 Diante desse contexto, propusemos apresentar um panorama sobre a legislação vigente 

que versa sobre a educação de surdos, para que possamos averiguar a interface que há entre ela 

e o paradigma inclusivo, sob a ótica do bilinguismo1. Pensamos nesse recorte, visto que a 

formação bilíngue pode contribuir para a inclusão escolar de tais alunos.  

A educação de surdos no Brasil, atualmente, é pautada no bilinguismo, o qual propõe o 

ensino de Libras como primeira língua (L1) e português como segunda língua (L2), em escolas 

bilíngues ou classes bilíngues. Mas o sistema educacional é regido por um processo, e nesse 

processo, as políticas públicas educacionais são peça-chave, instituídas com o objetivo de fazer 

valer os direitos dos alunos. E se tratando de Educação Especial, existem várias leis e decretos 

que regulamentam o processo de ensino-aprendizagem dos alunos com deficiências, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, mas muito ainda deve ser feito 

para que o direito à igualdade de oportunidades e de condições seja pleno. 

Dentre as profusas leis brasileiras sobre Educação Especial, antepomos aduzir aquelas 

que constituem um marco na educação de surdos e as que vigoram, atualmente, no Brasil e no 

Estado de Goiás. Dentre essas, estão a Declaração Mundial de Direitos Humanos; Constituição 

Federal do Brasil de 1988; Declaração Mundial sobre Educação para Todos; Declaração de 

Salamanca; Lei Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as bases e diretrizes da 

educação nacional; Lei Nº 10.436 de 24 de abril de 2002, a qual reconhece a Libras como 

língua; Decreto Nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a Libras; a Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva; Resolução Nº4 de 2 de 

outubro de 2009; Lei Nº 12.319 de 1 de setembro de 2010; Lei Nº 13.146 de 6 de julho de 2015, 

que institui a Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência); 

o Plano Nacional de Educação 2014-2024 e o Plano Estadual de Educação 2015-2025. 

Compreender o movimento das leis e decretos que versam sobre a educação para alunos 

com surdez é relevante para que possamos assimilar a completude de como ocorre, nos dias 

atuais, a prática de ensino e a aprendizagem nas escolas ditas “inclusivas”. Esses documentos 

oficiais são conquistas importantes para a comunidade surda e para aqueles que lutam pela 

                                                           
1 O bilinguismo é definido por (QUADROS, 1997, p.27) como “uma proposta de ensino usada por escolas que se 

propõem a tornar acessível à criança duas línguas no contexto escolar”. Utilizamos o termo bilíngue e bilinguismo 

para nos referir ao ensino de Libras/Português escrito para surdos.  
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inclusão escolar. E como a educação é processo, os referentes documentos podem contribuir 

para a compreensão do movimento que a educação de surdos vivenciou, desde o início de sua 

institucionalização no Brasil. 

A investigação foi desenvolvida por meio de análise documental de fontes nacionais e 

estaduais, acerca da atual política para educação de alunos com surdez, já que tais políticas têm 

impacto na indução de ações, no sentido de criar ou não melhores condições para a 

aprendizagem desse educando. Indagamos então: quais os possíveis impactos inclusivos as 

políticas públicas educacionais podem causar no sistema educacional, notadamente na 

Educação Especial, levando em consideração que essas políticas asseguram direitos que nem 

sempre são garantidos na realidade escolar.  

Questionamos, nesse sentido: as políticas de inclusão, nos termos que são propostas, 

contribuem para diminuir os impactos das desigualdades que historicamente constituem a 

educação dos sujeitos considerados com deficiência auditiva? Essas mesmas políticas 

possibilitam o desenvolvimento de práticas de ampliação da participação desse grupo de 

pessoas na vida social, em especial no âmbito dos processos de ensino e aprendizagem? 

  A análise da proposição política de educação de surdos no Brasil possibilitou discutir 

três pontos essenciais: 1) o impacto da legislação mundial nas leis nacionais, 2) o lugar de onde 

deve ocorrer a Educação Especial e 3) o papel da formação de professores para a inclusão 

escolar. A identificação e análise desses eixos permitiu mostrar que as diretrizes políticas para 

a educação de surdos no Brasil sinalizam que as leis têm evoluído ao passar dos anos. 

Nomenclaturas, anteriormente utilizadas, que caíram em desuso não estão mais presentes nas 

leis e decretos ulteriores. Isso ocorre porque essas políticas sofrem influências da economia 

mundial e, por conta de financiamentos externos, as mudanças de paradigmas ocorrem. Por 

último, fica-nos evidente que a Educação Especial deve ocorrer na escola regular, embora haja 

textos de leis que utilizem o termo, preferencialmente, dando margem para que a escolarização 

dos alunos por ela atendidos seja realizada em outras instituições como escolas e/ou instituições 

especializadas.  

 Sabemos que as políticas educacionais inclusivas não são a panaceia da Educação 

Especial, nem temos a visão romantizada de que foram elaboradas, objetivando a equidade de 

oportunidades para todos os alunos. Entendemos que essas leis são fruto da ideologia 

hegemônica e que estão suscetíveis a mudanças, de acordo com o cenário político e econômico. 

Mas nos debruçamos sobre essas leis para entendermos os impactos que elas exercem na 

Educação Especial, particularmente, na educação de alunos com surdez. 
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Esses documentos foram selecionados porque estão relacionados com o processo de 

escolarização de pessoas surdas no Brasil, e por isso são valorosos para a investigação proposta 

neste capítulo. Buscamos mostrar o que as políticas educacionais inclusivas falam sobre a 

educação de surdos, com um olhar crítico, apresentando as nuances entre a legislação e a 

realidade educacional. 

Em primeiro lugar, ao falarmos sobre a Educação Especial no Brasil, é importante 

remontarmos ao século XIX, uma vez que os serviços de atendimento aos deficientes foram 

organizados desde então, por influência de experiências na Europa e nos EUA, encabeçadas por 

alguns brasileiros (MAZZOTA, 2011).  Em 1857, foi fundado no Rio de Janeiro, o Imperial 

Instituto dos Surdos-Mudos, pela Lei Nº 839, de 26 de setembro de 1857, durante o império de 

D. Pedro II (MAZZOTA, 2011). 

No ano de 1957, pela Lei Nº 3.198, de 6 de julho, o Imperial Instituto de Surdos-Mudos 

passou a ser chamado de Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). Contudo, 

salientamos que sua criação é fruto do trabalho de um educador francês chamado Ernest Hüet 

e seu irmão. Hüet começou a lecionar a dois alunos surdos, em um colégio e, cerca de um ano 

depois de sua chegada ao Rio de Janeiro, em outubro de 1856, já havia ocupado todo o prédio 

do Colégio Vassimon, originando, assim, a primeira escola brasileira de educação de surdos, 

que atendia meninos de 7 a 14 anos de idade a partir de uma educação profissionalizante 

(MAZZOTA, 2011). 

No século XX, no dia 15 de abril de 1929, foi fundado, na cidade de Campinas (SP), o 

Instituto Santa Terezinha, resultado dos esforços do bispo Dom Francisco de Campos Barreto, 

que enviou duas Freitas à Paris, as quais estudaram quatro anos e se especializaram na educação 

de crianças surdas. Ao regressarem ao Brasil, juntamente com duas freiras francesas, o Instituto 

Santa Terezinha passou a funcionar como internato de meninas surdas. No ano de 1970, deixou 

de ser internato e passou a atender meninas e meninos, integrando-os ao ensino regular 

(MAZZOTA, 2011). 

Em 1957, o governo federal criou campanhas voltadas ao atendimento das pessoas com 

deficiências, e a primeira delas foi direcionada à educação de surdos, intitulada Campanha para 

a Educação do Surdo Brasileiro (CESB), atendendo às demandas do país inteiro, na sede do 

INES no Rio de Janeiro, atendendo ao Decreto Federal  Nº 42.728, de 3 de dezembro de 1957 

(MAZZOTA, 2011).  

Contudo, reiteramos que essa medida do governo federal sofreu influência da 

Declaração Universal de Direitos Humanos, a qual ocorreu no ano de 1948, observando, porém, 

que os pais de pessoas com deficiências, historicamente, conquistaram serviços e recursos 
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devido à organização de seus grupos e do poder político, em especial, para os surdos e 

deficientes intelectuais (MAZZOTA, 2011). 

 

 

1.1 A Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Federal de 1988 

 

 

No ano de 1948, no dia 10 do mês de dezembro, a Organização das Nações Unidas 

(ONU) proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH). Como o Brasil é 

um dos 51 membros fundadores da ONU, logo o conteúdo dessa declaração foi divulgado. A 

DUDH é composta por 30 artigos e elenca os direitos básicos comuns aos seres humanos, 

direitos estes que devem ser garantidos. Nos atemos ao Art. nº 26 que afirma: 

 

Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos 

graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução 

técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, está 

baseada no mérito (DUDH, 1948, Art. n º26). 

 

Desde instituída esta declaração, um novo olhar sobre os direitos humanos colocou em 

xeque a maneira como as pessoas com deficiência eram tratadas na época. Agora, com direito 

à educação. Por isso, consideramos relevante a DUDH, pois verificamos a importância atribuída 

à educação neste documento, uma vez que todos têm direito à educação, tornando, assim, um 

divisor de águas para a Educação Especial. 

A DUDH mostra que todo o ser humano tem direito à educação gratuita, ficando, então, 

subtendido o direito à educação das pessoas com ou sem deficiência. Mazzota (2011) diz que a 

Educação Especial passou a ser incluída nas políticas educacionais brasileiras no fim dos anos 

1950 para o início de 1960. Conta, ainda, que, desde o século XIX, houve serviços de 

atendimento às pessoas com deficiência, mas estas eram de iniciativas particulares ou oficiais 

isoladas. Percebemos, então, a influência da DUDH sobre as políticas públicas educacionais 

que foram promulgadas em âmbito nacional, desde então. 

A Constituição Federal de (1988), em seu capítulo III, sustenta que:  

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 

(art. 205). 
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Percebemos, então, que a própria Constituição reza que a educação é direito de todos. 

Em seu Art. 208, o documento incita que: “O dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de: III - Atendimento Educacional Especializado aos portadores de 

deficiência2, preferencialmente na rede regular de ensino”.  

Notamos que a Constituição de 1988 aponta que é dever do Estado garantir o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) às pessoas com deficiência, porém, ao declarar 

“preferencialmente na rede regular de ensino”, deixou uma brecha para que esse atendimento 

ocorra em instituições de Educação Especial. Certamente, esse fato reforçou a continuidade 

desse atendimento com caráter mais assistencialista do que educativo que já acontecia no Brasil, 

antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, nas instituições especializadas em tal 

atendimento, reforçando a segregação das pessoas com deficiência.  

 

 

1.2 A Declaração Mundial sobre Educação para Todos 

 

 

A inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais no sistema “regular” de 

ensino não é algo novo, visto que já estamos em meados da terceira década desde que esse 

paradigma roborou no Brasil. Remontamos, então, a década de 90, que é um marco frente às 

políticas públicas de inclusão. 

Com o advento do movimento Educação para Todos3, que surgiu após uma Declaração 

Mundial assinada em Jomtien em 1990, em que o Brasil se tornou signatário, a educação no 

país passou por várias mudanças, e o paradigma da inclusão ganhou forças. 

Esse documento indica, então, novos olhares para o direito educacional das pessoas com 

deficiência ao redor do mundo.  

[...] a Conferência, por um lado, teve o mérito de recolocar a questão educativa no 

centro das discussões, chamando a atenção mundial para a importância e prioridade 

da educação, principalmente da educação básica. Por outro lado, vem nos chamar a 

atenção de que se precisamos garantir, no mínimo, as necessidades básicas de 

                                                           
2 Convém salientar que a expressão “pessoa portadora de deficiência” denota, erroneamente, que a pessoa porta 

uma deficiência. Na Convenção Internacional para Proteção e Promoção dos Direitos e Dignidades das Pessoas 

com Deficiência, em 2006, foi estabelecida a terminologia” pessoa com deficiência”. Ressalta - se que foi 

incorporada à legislação brasileira, por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, o qual aprovou 

o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em 

Nova Iorque, em 30 de março de 2007 e, posteriormente, promulgado pelo Decreto nº 6949, de 25 de agosto de 

2009. 

 
3 Expressão utilizada após a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, promovida pelo Banco Mundial, 

UNESCO, UNICEF e PNDU.  
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aprendizagem é porque já se configura um quadro de exclusão (ZEPPONE, 2011, p. 

366). 

 

 A Declaração Mundial sobre Educação para Todos, em seu Art. 3º, afirma que: 

 

As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de deficiências 

requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que garantam a igualdade de 

acesso à educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, como parte 

integrante do sistema educativo (JOMTIEN, 1990, p.4). 

 

 O documento supracitado elencou a importância de garantir a igualdade de acesso à 

educação às pessoas com deficiências, o que inclui as pessoas com surdez. E ainda salienta em 

seu Art. 5º que “A alfabetização na língua materna fortalece a identidade e a herança cultural” 

(JOMTIEN, 1990, p.5). Diante dessa assertiva, reiteramos a importância da Libras para a 

escolarização dos surdos. 

 Quadros (2017) salienta que a Libras é uma língua de herança, passada de geração em 

geração. Valorizar a cultura surda é muito importante para que os surdos se reconheçam e se 

identifiquem enquanto grupo que utiliza uma língua gestual-visual, em uma sociedade que 

utiliza a língua portuguesa como língua oficial. 

 Porém não podemos ser ingênuos e acríticos, pois:  

O discurso educacional em diversos momentos da história tem se caracterizado por 

difundir ideologia, camuflando e mistificando a realidade. Por exemplo, décadas atrás 

se repetia sistematicamente que na escola todos são iguais, as oportunidades são as 

mesmas para todos e o acesso à educação é garantido a todos os cidadãos (LAPLANE, 

2013, p. 11). 

  

 Embora essa declaração deixe claro que a educação é um direito de todos, e que está 

explícito o direito à educação das pessoas com deficiência, sabemos que ter acesso e direito não 

significa igualdade de condições e de oportunidades.  

 Libâneo (2015), ao falar do reflexo que as políticas educacionais internacionais têm 

sobre os planos e diretrizes do sistema de ensino brasileiro, cita a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos, deixando claro que essas estratégias, incorporadas à educação, estão 

ligadas aos interesses econômicos. Esses interesses ficam evidentes quando se revelam os 

financiamentos, para a educação, das agências internacionais, com o propósito de prevenir 

problemas de expansão capitalista. Porém, foi em 1990 que, pela primeira vez, o Ministério da 

Educação (MEC) reconhece, através da Portaria Nº. 6, de 22 de agosto, que a Educação 

Especial, pela primeira vez, como competência da Educação (MAZZOTA, 2011). 
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      1.3 A Declaração de Salamanca 

 

 

Na Espanha, em 1994, a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais 

Especiais culminou em um documento marcante para a Educação Especial, a Declaração de 

Salamanca, que versou sobre a urgência de um ensino inclusivo para todos, em especial àquelas 

crianças historicamente deixadas à margem da educação, aquelas com necessidades 

educacionais especiais.    

 A Declaração de Salamanca assinala o direito das pessoas com deficiência à educação, 

visto que o olhar social da época era voltado para a deficiência e não para a pessoa. Essa 

Declaração marca o direito de acesso das pessoas com necessidades educacionais especiais à 

escola regular e proclama que: 

 

• aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, 

que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na criança, capaz de 

satisfazer a tais necessidades, 

• escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais 

eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras, 

construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos; além disso, 

tais escolas proveem uma educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a 

eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional 

(UNESCO, 1994, p.1). 

 

 Percebemos a influência da Declaração Mundial sobre Educação para Todos na 

promulgação da Declaração de Salamanca. O principal objetivo da Declaração de Salamanca é 

de estabelecer princípios de como a Educação Especial deve ser organizada para o atendimento 

aos alunos com deficiências. A referente declaração assevera que a escola deve se organizar 

pedagogicamente para atender às necessidades das crianças, ao invés de as crianças se 

adaptarem à pedagogia da escola, um aspecto notável, tendo em vista que as necessidades 

educativas são singulares à cada indivíduo.  

 

A Declaração de Salamanca explicita que a escola deve oferecer os serviços 

adequados para atender à diversidade da população. Isto constitui um avanço que 

incorpora as críticas à rigidez histórica dos sistemas de ensino e às exigências 

tradicionais de que os indivíduos se adaptem a eles (GÓES; LAPLANE, 2013, p. 14). 

 

 A narrativa da Declaração de Salamanca marca ainda um caráter integrador da educação 

para pessoas com deficiência, denotados resquícios de uma educação assistencialista, pois ora 
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fala sobre inclusão, ora sobre integração. Compreendemos que isso se dá pelo fato de incidir 

em um período de transição entre integração e inclusão escolar. 

  A Declaração de Salamanca ressalta que a educação dos surdos pode ocorrer em classes 

e escolas especiais ou em unidades dentro da escola regular. 

 

A importância da linguagem de signos como meio de comunicação entre os surdos, 

por exemplo, deveria ser reconhecida e provisão deveria ser feita no sentido de 

garantir que todas as pessoas surdas tenham acesso à educação em sua língua nacional 

de signos. Devido às necessidades particulares de comunicação dos surdos e das 

pessoas surdas/cegas, a educação deles pode ser mais adequadamente provida em 

escolas especiais ou classes especiais e unidades em escolas regulares (UNESCO, 

1994, p. 7). 

 

 Mantoan (1993) explica que o vocábulo integração é um constructo histórico dos anos 

60, que colocou em xeque práticas sociais e escolares segregacionistas. Esse paradigma tinha 

como base o princípio da normalização que objetivava acabar com todas as rotulações, sendo 

um sistema de cascata que permitia que o aluno transitasse entre a escola regular e o ensino 

especial. Porém, esse sistema não era para todos, já que os que não se encaixavam permaneciam 

segregados.  

[...] a integração escolar, cuja metáfora é o sistema de cascata, é uma forma 

condicional de inserção em que vai depender do aluno, ou seja, do nível de sua 

capacidade de adaptação às opções do sistema escolar, a sua integração, seja em uma 

sala regular, uma classe especial, ou mesmo em instituições especializadas. Trata-se 

de uma alternativa em que tudo se mantém, nada se questiona do esquema em vigor 

(MANTOAN, 1993, p. 3). 

 

 O paradigma inclusivo se diferencia do integracionista pois pretende contemplar a 

todos, sejam professores, alunos ou funcionários da escola, para que haja sucesso na educação, 

por isso esta é comparada a um caleidoscópio. (MANTOAN, 1993). 

 

Já a inclusão institui a inserção de uma forma mais radical, completa e sistemática, 

uma vez que o objetivo é incluir um aluno ou grupo de alunos que não foram 

anteriormente excluídos. A meta da inclusão é, desde o início não deixar ninguém fora 

do sistema escolar, que terá de se adaptar às particularidades de todos os alunos [...] 

(MANTOAN, 1993, p.3-4). 

  

 Laplane “A Declaração de Salamanca explicita que a escola deve oferecer os serviços 

adequados para atender à diversidade da população” (2013, p. 14). Ou seja, remete à escola 

resolver os problemas sociais, inclusive os de caráter discriminatório e excludente. Mas a autora 

ainda salienta que o discurso de igualdade como valor universal que escolhe a escola como 

difusora desse valor imputa à educação a possibilidade de acabar por si só com as desigualdades 

existentes e critica, ainda, o Brasil por adotar discursos que foram gerados em outros países sob 
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outras realidades (LAPLANE, 2013). No entanto, salientamos que cabe ao sistema educacional 

a inclusão escolar, uma vez que essa forma de inclusão é apenas uma dimensão da tão almejada 

inclusão social.  

 Strobel (2006) aponta que a Declaração de Salamanca foi a inspiração para a elaboração 

da LDB de 1996, o que sinaliza o seu reflexo nas políticas públicas educacionais no Brasil.  

Para Miranda (2008), a Declaração de Salamanca chamou a atenção dos governantes para a 

necessidade de adequar as escolas a atenderem todas as crianças com qualidade, 

independentemente de suas dificuldades ou diferenças.   

 Não podemos contestar o valor da Declaração de Salamanca, enquanto política 

educacional no processo histórico de luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Também 

não podemos ter a visão romantizada que todos os objetivos da referente declaração foram 

cumpridos no sistema educacional brasileiro com vistas a, de fato, incluir os alunos com 

deficiências, mas essa é uma outra história. Sublinhamos, porém, que desde a Declaração de 

Salamanca, a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais passou a ser 

considerada a maneira mais democrática de oportunizar a educação (BUENO, 1999). 

 Zeppone (2011) declara que a Declaração de Salamanca provocou maior impacto nos 

sistemas, uma vez que hoje temos a política de inclusão tão disseminada. Em suma, frisamos a 

importância da Declaração de Salamanca para as políticas públicas inclusivas, já que o Brasil é 

signatário dessa proposta, impactando assim a educação de surdos. 

 

 

1.4 As Leis e Decretos inclusivos 

 

 

1.4.1 A Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB) 

 

 

A lei Nº 9.394 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, em seu capítulo V, 

no qual discorre sobre as diretrizes para a modalidade de Educação Especial.  

A LDB estabelece que o Plano Nacional de Educação deve ser consoante a Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos, preconizando que: “A União, no prazo de um ano a partir 

da publicação desta Lei, encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, 

com diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos” (BRASIL, 1996, Art. 87, § 1). 
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A LDB de 1996, em seu inciso III, com a redação dada pela Lei Nº 12.796, de 2013, 

incita que é dever do Estado: 

 

Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 

transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular 

de ensino; (BRASIL, 1996, Art. 4, III). 

 

Destacamos que esse é um dos primeiros documentos referentes ao corpus desta 

pesquisa, em que o Atendimento Educacional Especializado é mencionado; o que marca o 

período do paradigma integracionista.  

A LDB de 1996, em seu Art. 58, considera: “Entende-se por educação especial, para os 

efeitos desta Lei, 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”. A redação desse artigo foi dada pela lei Nº 12.796, de 2013, já a 

redação anterior definia o público-alvo da Educação Especial como “educandos portadores de 

necessidades especiais” (BRASIL, 1996). A redação atual do Art. 58 deixa claro quais alunos 

têm o direito de receber atendimento educacional especializado. No entanto, a lei continua a 

usar a expressão “preferencialmente na rede regular de ensino” o que está em dissonância com 

outras leis inclusivas (BRASIL, 1996). 

A LDB de 1996 foi elaborada em harmonia com a Declaração Mundial sobre Educação 

para todos (BRASIL, 1996) e especifica que: 

 

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, 

para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for 

possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular (BRASIL, Art. 58). 

 

 Dessa forma, a LDB de 1996 imputa à escola regular a responsabilidade de atender as 

peculiaridades dos alunos atendidos pela Educação Especial, mas, por outro lado, explica que, 

dependendo das condições específicas do aluno, o atendimento educacional poderá ser 

realizado por escolas e instituições especializadas. O pressuposto da integração fica claro 

quando se diz “as condições do aluno”, uma vez que durante o período de vigência desse 

paradigma, o aluno deveria se adaptar à escola.  

 Ao refletir sobre a responsabilidade dos sistemas de ensino, o Art. 59 da LDB afirma 

que esses sistemas devem assegurar atendimento especializado aos alunos com necessidades 

educativas especiais: 
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I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para 

atender às suas necessidades; 
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para 

a conclusão do ensino 

fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor 

tempo o programa escolar para os superdotados; 

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para 

a integração desses educandos nas classes comuns; (BRASIL, 1996, Art. 4). 

 

Beyer salienta que, após a LDB de 1996, “houve um processo intenso de análise e 

transposição do projeto político pedagógico para as diferentes realidades escolares, tanto nas 

redes de ensino público como na particular” (BEYER, 2003, p.1), devido à proposta de 

integração dos alunos com necessidades educativas especiais. 

Em síntese, a LDB delineou importantes ações referentes à escolarização dos alunos 

atendidos pela modalidade de Educação Especial, dentre eles, destacamos a atenção que se dá 

à capacitação dos professores do ensino regular para receberem esses alunos em suas classes e 

a necessidade de formação específica para os professores atuarem no atendimento 

especializado. 

 

 

1.4.2 A lei Nº 10.436, de 24 de abril de 2002 

 

 

A Lei Nº10.436, de 24 de abril de 2002 reconhece a Libras como língua e estabelece a 

inserção da disciplina de Libras nos cursos de formação de Educação Especial, Magistério, 

Fonoaudiologia, nos níveis médio e superior no Brasil (BRASIL, 2002). É um marco importante 

para a comunidade surda que utiliza a Libras como meio de comunicação.  

 O conteúdo principal da lei supramencionada é o reconhecimento da Libras como 

língua, A comunidade surda, após longo histórico de tentativas de apagamento da sua cultura e 

da sua língua, tive a Língua Brasileira de Sinais- Libras reconhecida.  

 

É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de 

Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela associados. Entende-se como 

Língua Brasileira de Sinais - Libras 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 (BRASIL, 2002, Art. 1º). 
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Quadros (2017) menciona documentos históricos que apontam a Libras já era 

mencionada como língua, em 1856. O reconhecimento legal da Libras como língua, embora 

tardio, marca o direito do surdo brasileiro utilizar sua língua natural em quaisquer espaços, sem 

receio de ser proibido como aconteceu na história da educação dos surdos e também marca a 

liberdade de expressão de uma cultura gestual-visual, em uma sociedade que utiliza 

massivamente a língua oral. 

 

A legalização da língua brasileira de sinais (Libras) como língua nacional das 

comunidades surdas (Lei Federal 10.436/2002) foi uma conquista fundamental para o 

reconhecimento da comunidade surda como grupo cultural, relativamente a sua 

diferença linguística: falar uma língua vernácula brasileira, em condição de minoria 

(SILVA; FERNANDE, 2018, p. 37). 

 

 Em virtude dos movimentos surdos, a Libras passou a ser reconhecida como língua, a 

partir da Lei Nº 10.436, de 24 de abril de 2002, embora já fosse considerada como língua por 

seus usuários. No entanto, antes disso, [...] “os sinais eram considerados apenas representações 

miméticas, totalmente icônicas sem nenhuma estrutura interna formativa” (QUADROS, 1997, 

p.47). 

 A lei supracitada constitui um marco para os surdos usuários de Libras, visto que “essa 

lei criou importante mudança de postura do Estado, reconhecendo a Libras como língua- e 

língua nativa (não estrangeira), própria das comunidades surdas” (SANTOS, MOLON, 2014, 

p.315-316).  

 De acordo com Zych (2008), a popularização da Libras propiciou visibilidade ao surdo, 

tornando-o um possível interlocutor. Destarte, o reconhecimento da Libras como língua 

constitui uma ascensão para a luta da comunidade surda. 

 

 

1.4.3 O Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005 

 

 

O Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, regulamenta a Lei Nº 10.436, de 24 

de abril de 2002, em relação à inclusão de Libras como disciplina curricular nos cursos de 

formação de professores e outros; também aborda o uso e difusão da Libras (BRASIL, 2005). 

A inclusão da disciplina de Libras na formação inicial de professores é um grande avanço. 

Desde a implementação desse Decreto, licenciandos têm aprendido sobre a Libras e sobre os 
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processos históricos que culminam na inclusão de alunos com surdez. Porém, é consentâneo 

que: 

 

Levando em conta que em nosso país, a política educacional inclusiva foi imposta 

num contexto de escola organizada para promover a exclusão dos alunos com NEE. 

Desta forma, é fundamental que o processo de formação possibilite aos professores 

identificar os mecanismos escolares que geram a exclusão, bem como conhecer os 

processos que favorecem a organização de uma escola inclusiva, especialmente nos 

aspectos referentes à gestão escolar, à organização curricular e à avaliação de 

desempenho (VITALINO; MANZINI, 2010, p. 53). 

 

É notório que ainda exista um lapso na formação de professores, relacionado à formação 

para a diversidade da sala de aula, pois ao se defrontarem com a realidade da sala de aula, 

deparar-se-ão com alunos com deficiências, transtornos, altas habilidades, diferentes etnias, 

culturas etc. Como incluir esses alunos sem conhecer as suas especificidades?  

Conforme Carvalho (2016), os professores alegam que não estudaram sobre Educação 

Especial, e, em decorrência disso, muitos se negam a receber esses alunos em sala de aula, 

outros, simplesmente, os aceitam para não entrarem em confronto com a gestão escolar, mas 

outros se desdobram para ensinar a todos. Vitalino e Manzini (2010) argumenta que é necessária 

uma formação de professores que seja capaz de inculcar, nas próximas gerações de educadores, 

que cabe aos professores ensinar os alunos com e sem deficiências.  

É importante destacar que nesse decreto está ausente a expressão “portador de 

deficiência”, afinal, esse termo não condiz com a realidade das pessoas com deficiência.   

O Decreto abordou uma necessidade latente da educação de surdos em seu capítulo III, 

o qual explora a temática da formação de professores e instrutores de Libras, com o fim de 

viabilizar a formação bilíngue (BRASIL, 2005), mas reiteramos que, embora já tenha se 

passado quase uma década e meia, a carência de professores com formação para atuarem na 

Educação Especial ainda existe, apesar de o prazo para a implementação do decreto ser de dez 

anos, findando em 2015. 

É importante ressaltar que: 

 

Para os fins deste Decreto, considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda 

auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, 

manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais - 

Libras. Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total, de 

quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 

500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz (BRASIL, 2005, Art. 2º). 
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 A comunidade surda é constituída por pessoas que utilizam a Libras como língua, e se 

reconhecem como pertencentes à cultura surda. Vale ressaltar que esses não se encaram como 

deficientes, afinal, possuem uma língua, a Libras, embora, para efeito de Lei, sejam 

considerados deficientes auditivos. Em contrapartida, “O sujeito surdo que tem vergonha de 

usar a língua de sinais não se reconhece como surdo e sim como um deficiente, ou seja, não 

conseguiu se libertar da visão de surdez que a sociedade atribui” (STROBEL, 2008, p.83). 

Por outro lado, pessoas que perderam a audição ou não utilizam a Libras como língua 

não se reconhecem como surdos e sim como deficientes auditivos, pois utilizam a língua 

portuguesa e não conhecem ou não se identificam por diversos fatores com a língua gestual-

visual. Nessa perspectiva, “Os deficientes auditivos seriam as pessoas que não se identificam 

com a cultura e a comunidade surda” (BISOL, VALENTINE, 2011, p.1).  

 O Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 especifica como a Libras deve ser 

difundida no sistema educacional, estabelecendo o direito do aluno surdo de uma aprendizagem 

bilíngue e explicita o papel dos diversos atores desse processo, sendo eles os professores, 

intérpretes, professores de Libras. O documento aborda, também, as medidas do governo para 

a formação de profissionais intérpretes de Libras/Português. Diante desses objetivos, não se 

pode negar que esse decreto aclarou vários aspectos sobre a educação de surdos, fortaleceu a 

Libras enquanto língua e empoderou a comunidade surda na luta pela efetividade de seus 

direitos.  

Faria (2011), ao falar sobre o avanço trazido pelo Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro 

de 2005, aponta que o documento é mais relevante que a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, já 

que o Decreto aborda questões pontuais para a inclusão dos surdos. 

 

Tal significância do Decreto se justifica por explicitar mecanismos imperativos e 

ações públicas para a formação de profissionais para o ensino, interpretação e tradução 

da Libras, ações afirmativas para usuários da Libras e a sua expansão (FARIA, 2011, 

p. 89-90). 

 

 Em conformidade com o Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, em seu VI 

capítulo, o surdo tem direito à educação bilíngue, conforme abaixo exposto: 

 

 I - Escolas e classes de educação bilíngue, abertas a alunos surdos e ouvintes, com 

professores bilíngues, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental; 

  II - escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas a alunos 

surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental, ensino médio ou 

educação profissional, com docentes das diferentes áreas do conhecimento, cientes da 

singularidade linguística dos alunos surdos, bem como com a presença de tradutores 

e intérpretes de Libras - Língua Portuguesa. 
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 § 1o São denominadas escolas ou classes de educação bilíngue aquelas em que a 

Libras e a modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam línguas de instrução 

utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educativo (BRASIL, 2005, Art. 22). 

 

 Observamos que o Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 explicita que a 

educação bilíngue para os alunos surdos deve ocorrer por meio de professores bilíngues nos 

anos iniciais do ensino fundamental. Por outro lado, nos anos finais, o ensino bilíngue se dará 

com a presença do intérprete de Libras na sala de aula (LODI, 2013).  

 No entanto, [...] “a realidade se mostra ainda pouco eficiente para que um aluno surdo 

que frequente uma escola de ouvintes tenha sua condição bilíngue respeitada” (FORMAGIO; 

LACERDA, 2016, p.170). 

 Conforme assinala Zych (2008), o Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, 

proporciona novas oportunidades para o surdo, pelo seu próprio desenvolvimento e pela sua 

valorização sociocultural. A autora destaca ainda que, desde sua promulgação, a Libras passou 

a ser mais discutida, acessada e reconhecida. Em síntese, o Decreto acima referido direciona 

importantes mudanças para a educação de surdos, valorizando a cultura surda que tem a Libras 

como constituinte basilar. 

 

 

1.4.4 A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

 

 

A Política Nacional de Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva, é 

resultado de um grupo de trabalho nomeado pela Portaria Ministerial nº 555, de 5 de junho de 

2007, que foi prorrogada pela Portaria nº 948, de 09 de outubro de 2007.  Essa política constitui 

um marco importantíssimo para a inclusão dos alunos que constituem o público-alvo da 

Educação Especial, pois objetiva (BRASIL, 2007, p.8): 

 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem 

como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas 

regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades 

educacionais especiais, garantindo:  

• Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a 

educação superior;  

• Atendimento educacional especializado;  

• Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino;  

• Formação de professores para o atendimento educacional especializado e 

demais profissionais da educação para a inclusão escolar;  

• Participação da família e da comunidade;  
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• Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos 

transportes, na comunicação e informação; e  

• Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas.  

 

Com o advento do paradigma inclusivo, os alunos com deficiências e transtornos globais 

do desenvolvimento passaram a frequentar a escola regular e diversas interrogações surgiram. 

Porquanto, a Política Nacional de Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva, 

foi elaborada por um grupo de trabalho, com uma equipe formada, em sua maioria, por 

professores e pesquisadores com amplo conhecimento e atuação na modalidade de Educação 

Especial. Esses aspectos contribuíram sobremaneira para a qualidade e clareza do documento 

elaborado.  

A Política Nacional de Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva, 

explicita o movimento que as leis inclusivas perfizeram até culminarem nessa política. Além 

de abordar quais alunos podem ser atendidos pela Educação Especial, essa política especifica 

as peculiaridades do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e como o referente 

atendimento deve ser ofertado. Dentre os componentes do grupo de trabalho que elaborou esta 

política, destacamos Mantoan e Quadros, pesquisadoras renomadas da área de Inclusão e 

Educação Especial, sendo que Quadros realiza pesquisas, principalmente, na área de educação 

para surdos, ambas autoras de diversos livros que abordam essas temáticas. 

 Contudo, não podemos ser ingênuos ou ter uma visão romantizada sobre o paradigma 

inclusivo. Mendes (2006, p. 394,395) relata que:  

 

Em 1990, foi realizada a Conferência Mundial sobre Educação para Todos: satisfação 

das necessidades básicas de aprendizagem, em Jomtien, Tailândia, promovida pelo 

Banco Mundial, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Participaram educadores de 

diversos países do mundo, sendo nessa ocasião aprovada a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos. 

 

 Percebemos, então, a forte influência que instituições financeiras exercem sobre a 

educação. No Brasil, o cenário da educação com olhar para os alunos que, anteriormente, eram 

segregados e atendidos por instituições filantrópicas e de iniciativa privada mudou, pois estes 

se tornaram sujeitos do sistema educacional público, após o movimento Educação para Todos. 

Com uma percepção crítica, podemos afirmar que o financiamento da educação, por instituições 

como o Banco Mundial e outras, força o sistema educacional na busca de melhores índices que 

sugerem também melhoria educacional. Mendes (2006) explica que, em 1990, nos países 

subdesenvolvidos e emergentes, apenas 2% das pessoas com deficiência recebiam algum tipo 
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de educação. Esta estatística levou às ações que se desdobraram no que hoje denominados 

Educação Especial. 

 

Na história da educação especial, em todos os tempos, sempre houve adeptos das 

propostas integracionistas. Entretanto, elas emergem como ideologia hegemônica 

justamente em momentos históricos nos quais a exclusão social se intensifica. O 

movimento pela normalização e integração social, por exemplo, surgiu 

concomitantemente à depressão econômica decorrente da crise do petróleo, por volta 

da década de 1970, e serviu para fechar instituições e reduzir gastos. A atual proposta 

de inclusão emergiu no final da década de 1980, quando o modelo econômico vigente 

passou a atingir níveis insuportáveis de exclusão social (MENDES, 2006, p. 400). 

 

Mendes clarifica também que a crise do petróleo, em 1970, interferiu, 

consideravelmente, nas propostas que hoje chamamos de inclusão, com o corte de verbas para 

a educação, e, em consequência, o movimento de inserção dos alunos com deficiências no 

sistema regular de ensino. Portanto, não podemos atribuir o movimento de integração e/ou 

inclusão ocorrido, desde então, à preocupação em integrar ou incluir os alunos com deficiências 

e transtornos globais do desenvolvimento na rede regular de ensino, pois na sociedade 

capitalista em que vivemos, o capital, a economia exerce preponderante influência nas políticas 

públicas educacionais.   

 

Portanto, os determinantes econômicos têm servido como poderosos propulsores do 

movimento de inclusão, e têm transformado movimentos sociais legítimos de 

resistência em justificativas veladas para cortar gastos dos programas sociais, 

diminuindo assim o papel do Estado nas políticas sociais (MENDES, 2006, p. 400). 

 

As palavras de Mendes, expostas acima, adquirem especial significado nos dias atuais, 

em função da crise política enfrentada no Brasil. A educação que não se apresenta como 

prioridade sofre com cortes de verbas e mudanças estruturais. Falando sobre a Política Nacional 

de Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva, o quadro que se apresenta é 

sombrio. O MEC4 está revisando5 essa política que foi implementada em 2008, sob a alegação 

de que menos de cinquenta por cento dos profissionais que atuam no AEE possuem formação 

em Educação Especial e que as instituições de Educação Especial têm sido ignoradas, com o 

advento da inclusão de alunos com deficiências nas classes regulares. 

                                                           
4 Ministério da Educação 
5 Os dados aqui apresentados sobre a revisão da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva são pautados na matéria extraída da página da internet da Federação Brasileira das 

Associações de Síndrome de Down. Acesso em 09 de out. 2018. Disponível em:< 

http://federacaodown.org.br/index.php/2018/10/01/revisao-de-politica-de-inclusao-do-mec-gera-protestos-sobre-

volta-de-escolas-especiais/>.  

http://federacaodown.org.br/index.php/2018/10/01/revisao-de-politica-de-inclusao-do-mec-gera-protestos-sobre-volta-de-escolas-especiais/
http://federacaodown.org.br/index.php/2018/10/01/revisao-de-politica-de-inclusao-do-mec-gera-protestos-sobre-volta-de-escolas-especiais/
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Apesar desse fato, questionamos se o problema não é de outra ordem, se há problemas 

na formação continuada de professores, qual o papel do MEC sobre essa situação. Indagamos 

também se não seria responsabilidade do MEC capacitar esses profissionais. O movimento 

contrário de escolarização dos alunos com deficiência em Escolas Especiais não resolveria essa 

questão. Ao falarmos de inclusão, há pensamentos diversos, um deles é que o fim das Escolas 

Especiais significou o desmonte da Educação Especial. 

 

Alguns apontam para o desmonte da Educação Especial, traduzido pelo fechamento 

das salas de recursos, das classes e escolas especiais e do serviço itinerante como uma 

das estratégias para atender a interesses econômicos, pois tais serviços costumam ser 

onerosos. Associam-se as providências nesse sentido com outras que surgem na onda 

da globalização (dos mercados principalmente) e com as teorias do capital humano 

gerando incertezas e reações contrárias às ideias inclusivas (CARVALHO, 2016, p. 

29). 

 

Embora a inclusão dos alunos com deficiências na escola regular não tenha ocorrido 

para dar primazia à inclusão escolar, acreditamos que a atual conjuntura da Educação Especial 

tem sido a melhor opção para o combate à exclusão, o preconceito e para a escolarização desses 

alunos com necessidades especiais. Contudo, consideramos o retorno dos alunos com 

deficiências às escolas especiais como o desmonte da Educação Especial. O discurso do MEC 

é que haverá consulta pública sobre as alterações, porém, em políticas que são verticalizadas de 

cima para baixo, a consulta pública é mera formalidade.  

Estamos diante de uma era de retrocesso? A comunidade de educadores que luta pela 

Educação Especial está mobilizada contra o retrocesso. O que o futuro próximo reserva para a 

Educação Especial no Brasil? Haverá o desmonte da Política Nacional de Educação Especial, 

na Perspectiva da Educação Inclusiva? Questionamentos esses necessários, de um novo cenário, 

ainda em construção.  

 A PNEEPEI6 em suas diretrizes define que: 

 

A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas 

e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os 

recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e 

aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular (MEC. SEESP, 2008, p. 10). 

 

 A guisa que a PNEEPEI discorre, sobre a Educação Especial, evidencia que o lugar onde 

ocorre a inclusão é na escola regular, nas classes regulares, e que o AEE visa complementar ou 

suplementar o ensino para os alunos por ela atendidos. Porém, na ausência do AEE na escola, 

                                                           
6  Sempre que utilizamos a sigla PNEEPEI estamos nos referindo à Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva. 
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esse atendimento pode ser realizado em instituições especializadas. Cabe também, à Educação 

Especial, a disponibilização de recursos e serviços que contribuam para o processo de ensino-

aprendizagem de seu público-alvo. Ressaltamos que a Educação Especial é uma modalidade, e 

que não deve ser dissociada do contexto escolar, mas que existe para que todos os alunos sejam 

capazes de aprender juntos. 

 

 

1.4.5 A Resolução Nº 4, de 2 de outubro de 2009 

 

 

A Resolução Nº 4, de 2 de outubro de 2009, instituiu diretrizes operacionais para o 

Atendimento Educacional Especializado na educação básica, na modalidade Educação Especial 

(BRASIL, 2009). No tangente às políticas educacionais inclusivas para alunos com surdez, não 

podemos nos esquecer dessa resolução, pois os alunos surdos constituem público alvo da 

Educação Especial e, em consequência, têm direito ao Atendimento Educacional Especializado, 

em salas de recursos multifuncionais. Nessas salas, os na qual professores capacitados para 

complementar ou suplementar a formação dos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação, atuam para dar suporte ao 

desenvolvimento destes alunos que estão inseridos nas classes regulares.  

Mantoan (2015) menciona que a resolução do CNE deixa clara a função do professor 

da classe regular e do professor de AEE. O Atendimento Educacional Especializado é 

fundamental para a inclusão escolar dos alunos com deficiência. Para o aluno surdo, geralmente, 

significa aprender a transitar entre a Libras e a língua portuguesa.  

 

Inclusão é coisa de supervivente porque estar segregado jamais será uma opção, e 

apenas estar junto com os outros por determinação jurídica também não será 

suficiente. a inclusão é um conjunto de ideias e de ações que se combinam e produzem 

a materialização do ato consumado sem exceções, discriminações ou esquivos. Por 

isso ela é complexa, porém não é utópica. A inclusão é a materialização da mais 

genuína humanização (ORRÚ, 2017, p.69). 

 

Corroborando Orrú (2017), fica-nos evidente que não basta integrar o aluno com 

deficiência na classe regular, para cumprir o que atesta a lei. É preciso incluí-lo. Para o aluno 

surdo, não basta sua inserção na classe regular, para que sua inclusão escolar aconteça, pois ele 

precisa conhecer a Libras e dominá-la a ponto de compreender os conteúdos escolares que são 

produzidos na língua portuguesa, por meio de experiências visuoespaciais, dominando, 
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concomitantemente, o português escrito. O AEE deve acontecer no contraturno e, para os alunos 

surdos usuários de Libras, esse atendimento é fundamental para que se tornem bilíngues. 

Os alunos são computados duplamente, no FUNDEB7, se matriculados no ensino 

regular e no AEE, sendo que o aluno pode frequentar o AEE, em sala de recursos em sua própria 

escola regular ou em outra escola, sendo ambas públicas, ou frequentar o AEE em centros de 

AEE de instituições públicas, filantrópicas, confessionais, comunitárias, sem fins lucrativos. 

López (2010) aponta que esse é o diferencial da A Resolução Nº 4, de 2 de outubro de 2009. 

  

Art. 10. O projeto pedagógico da escola de ensino regular deve institucionalizar a 

oferta do AEE prevendo na sua organização:  

I – sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, 

recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos;  

II – matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular da própria escola ou 

de outra escola;  

III – cronograma de atendimento aos alunos;  

IV – plano do AEE: identificação das necessidades educacionais específicas dos 

alunos, definição dos recursos necessários e das atividades a serem desenvolvidas;  

V – professores para o exercício da docência do AEE; 

 VI – outros profissionais da educação: tradutor e intérprete de Língua Brasileira de 

Sinais, guia-intérprete e outros que atuem no apoio, principalmente às atividades de 

alimentação, higiene e locomoção;  

VII – redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do 

desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e equipamentos, entre 

outros que maximizem o AEE (BRASIL, 2009, p.2) 

 

Observamos que, para a oferta de AEE, são necessário recursos materiais e humanos. 

Além de contar com a sala de recursos multifuncionais, é necessário dispor de profissionais 

capacitados para atender as necessidades educativas dos alunos atendidos pela Educação 

Especial. Nesse sentido, destacamos o profissional interprete de Libras que possui importante 

papel para a escolarização de alunos surdos. Consoante à Resolução Nº 4, de 2 de outubro de 

2009, López (2010) aclara que o AEE passa a ser complementar e suplementar ao trabalho 

realizado em salas comuns e passa a ser realizado em salas de recursos multifuncionais. 

 

 

1.4.6 A Lei Nº 12.319, de 1 de setembro de 2010 

 

 

                                                           
7  Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação. 
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 A Lei Nº 12.319, de 1 de setembro de 2010, regulamenta a profissão do tradutor 

intérprete de Libras. Especifica quais as atribuições do tradutor intérprete de Libras e fala sobre 

a formação necessária desse profissional.  

 O conteúdo principal dessa lei objetiva explicitar as atribuições do tradutor intérprete 

de Libras e especifica, também, a formação necessária para a profissão. A lei também destaca 

que: 

 

Até o dia 22 de dezembro de 2015, a União, diretamente ou por intermédio de 

credenciadas, promoverá, anualmente, exame nacional de proficiência em Tradução e 

Interpretação de Libras - Língua Portuguesa. O exame de proficiência em Tradução e 

Interpretação de Libras - Língua Portuguesa deve ser realizado por banca examinadora 

de amplo conhecimento dessa função, constituída por docentes surdos, linguistas e 

tradutores e intérpretes de Libras de instituições de educação superior (BRASIL,2010, 

Art. 5º). 

 

O artigo reforça o conteúdo do Decreto nº 5626, de 24 de abril de 2002 que declara, em 

seu Art. de Nº 20:  

 

Nos próximos dez anos, a partir da publicação deste Decreto, o Ministério da 

Educação ou instituições de ensino superior por ele credenciadas para essa finalidade 

promoverão, anualmente, exame nacional de proficiência em tradução e interpretação 

de Libras - Língua Portuguesa (BRASIL, 2002). 

 

Percebemos, então, que, no decreto de Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, foi firmado 

o compromisso da união de promover, anualmente, o Exame Nacional de Proficiência em 

Libras- Português- PROLIBRAS, para a habilitação de profissionais tradutores intérpretes de 

Libras. Já a lei Nº 12.319, de 1de setembro de 2010, menciona um período de cinco anos. 

Percebemos que a inserção do referido artigo na lei se dá em virtude da não execução plena do 

artigo de Nº 20 do Decreto de Nº 5626, de 22 de dezembro de 2005. Esse exame de proficiência 

ficou conhecido com Prolibras, contudo, chegou apenas até a sétima edição. O exame 

aconteceu, anualmente, de 2006 até 2010, depois em 2012 e sua última edição ocorreu em 2015, 

findando o prazo estabelecido na Lei Nº 12.319, de 1de setembro de 2010.  

Constatamos, então, um descaso com a educação de surdos no Brasil, pois não basta 

apenas que leis e decretos sejam promulgados, é preciso que estes sejam executados. Nesse 

ínterim, podemos afirmar que a presença do intérprete de Libras é fundamental para que o aluno 

surdo acesse os conteúdos escolares (SANTOS; DINIZ; LACERDA, 2016). Podemos inferir, 

ainda, que no Brasil ainda existe carência de profissionais intérpretes de Libras para atender a 

especificidade dos alunos surdos matriculados nas escolas regulares.  
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Por essa insuficiência de profissionais, o PROLIBRAS foi criado, contudo, suas sete 

edições não foram capazes de certificar profissionais a contemplar a demanda. Como a Lei 

12.319, de 1 de setembro de 2010 estabelece que a formação do tradutor intérprete de Libras, 

em nível médio, pode ser realizada por meio de cursos de educação profissional, extensão 

universitária, ou cursos de formação continuada, uma grande parcela dos profissionais que 

atuam como tradutores intérpretes de Libras não possui a certificação em proficiência em 

Libras, ou não é formado em curso superior de Letras/Libras.  

 

 

1.4.7 A Lei Nª 13.146 DE 6 DE JULHO DE 2015 (Estatuto da pessoa com deficiência) 

 

 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPCD) foi estabelecido por meio da Lei Nª 

13.146, de 6 de julho de 2015. Esse estatuto aborda os direitos da pessoa com deficiência, 

relativos à vida, saúde, moradia, reabilitação/habilitação, educação e outros direitos. Para essa 

unidade de registro, analisamos o conteúdo do capítulo IV que se refere à educação. O EPCD 

é resultado do compromisso do Brasil em implementar os direitos da pessoa com deficiência, 

compromisso firmado na Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. A 

CF de 1988 no Art. 5 § 3.º validou esse acordo por meio dos Decretos Nº 186 de 9 de jul. 2008 

e Nº 6.949 DE 25 de ago. 2008, que aprovam e promulgam o texto e a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. 

Em conformidade com o Art. 28, a EPCD, ao tratar sobre o direito à educação, assinala 

que compete ao poder público a  

 

III- oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade 

escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e 

em escolas inclusivas” [...] 

XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional 

especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de 

profissionais de apoio; [...] 

XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia 

assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua 

autonomia e participação; (BRASIL, 2015, Art,.28). 

 

Assegurando mais uma vez o direito dos alunos surdos de uma educação bilíngue 

realizada por profissionais capacitados para a oferta de AEE, tradução e interpretação e ensino 

de Libras, Neves (2016) menciona que a EPCD reforça a educação bilíngue para surdos, 

concebendo a Libras como primeira língua (L1) e a língua portuguesa como segunda (L2). 
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O texto da EPCD elenca os vários direitos da pessoa com deficiência, seja ela física, 

visual, auditiva ou intelectual, com vistas à sua inclusão social e educacional. 

A educação inclusiva é paradoxal, pois existe pelo antagonismo exclusão/inclusão; por 

isso, as diferenças das pessoas com deficiência são ressaltadas, pois “os juízos de apreciação 

suscetíveis de adjetivação, segundo os valores que nossa sociedade cultua, em torno da 

“normalidade”, estigmatizam as diferenças através do deficiencialismo (CARVALHO, 2016, 

p. 41).  

E, por causa da normalização, a garantia dos direitos das pessoas com deficiência é 

instituída pelas leis e decretos, tendo como ponto de partida a deficiência, a especificidade. 

Situação um pouco contraditória, ao pensarmos que as pessoas são inigualáveis e possuem 

necessidades de demasiadas formas singulares, porém necessária, para o combate à exclusão 

historicamente existente.  

 

 

1.5 O Plano Nacional de Educação 2014-2024 

 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE) foi aprovado pela Lei de Nº 13.005, de 25 de 

junho de 2014. Esse é um documento norteador da educação em todos os níveis, do ano de 2014 

até o ano 2024, e estabelece objetivos e metas acerca do ensino.  

Como a Educação Especial é uma das modalidades de educação, esse plano apresenta 

os rumos traçados para ela nesse referido período. A Educação Especial atende uma gama de 

especificidades, sendo a surdez apenas uma delas. Atemo-nos, então, especificamente, às metas 

e estratégias relacionadas à educação de surdos. 

Na meta um, que se refere à educação infantil, o PNE tem como uma de suas estratégias, 

assegurar a educação bilíngue para crianças surdas (BRASÍLIA, 2014).  

A meta 4 busca: 

 

universalizar, para a população de quatro a dezessete anos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso 

à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na 

rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de 

recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 

conveniados (BRASÍLIA, 2014, p.54). 
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 Percebemos que a meta é ofertar o AEE para os alunos com deficiência, 

preferencialmente, na rede regular de ensino. Ao utilizar o “preferencialmente”, assim como a 

LDB, o documento dá abertura para que a educação das pessoas com deficiência ocorra em 

espaços distintos da escola regular. O próprio documento do PNE deixa claro que essa questão 

foi polêmica, porém as Apaes8 conseguiram que se mantivesse o termo “preferencialmente”, 

reforçando, assim, as possibilidades de segregação das pessoas com deficiência. Um dos 

objetivos atrelados à meta 4 é de garantir a oferta de educação bilíngue para alunos surdos 

(BRASÍLIA, 2014).  

 Entendemos que esse é um ponto de tensão na luta pela inclusão de pessoas com surdez. 

Por um lado, o paradigma inclusivo que defende a educação em escolas regulares para alunos 

com deficiência e, por outro, as instituições especializadas em educação de pessoas com 

deficiências que não querem perder as aberturas legais que garantem a sua sobrevivência.  

Acrescente-se que, na meta quatro, que dispõe sobre a educação das pessoas com 

deficiência entre quatro e dezessete anos de idade a estratégia 4.7 é: 

 

garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais (Libras) como 

primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, 

aos(às) alunos(as) surdos e com deficiência auditiva de zero a dezessete anos, em 

escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, [...] (BRASÍLIA, 2014, p.55). 

 

 O PNE tracejou, conforme acima exposto, que a oferta de educação bilíngue de 

Libras/Português escrito deve ser realizada. Prevê, ainda, na estratégia 4.13 da referida meta, 

que deve ser garantido o AEE, professores tradutores intérpretes de Libras, professores de 

Libras, prioritariamente surdos, e professores bilíngues (BRASÍLIA, 2014). 

 Por outro lado, na meta sete, que fala sobre a qualidade da educação e a perspectiva em 

relação ao IDEB9, a estratégia 7.8 propõe “desenvolver indicadores específicos de avaliação da 

qualidade da educação especial, bem como da qualidade da educação bilíngue para surdos” 

(BRASÍLIA, 2014, p.61).  

 Notamos que a proposta de educação bilíngue, enquanto política pública, está atrelada 

ao financiamento da educação brasileira por órgãos externos. Almeida, Dalben e Freitas (2013) 

assinalam que, desde 1990, as avaliações externas foram inseridas no Brasil devido ao 

financiamento da educação. 

                                                           
8 A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) teve início no ano de 1954, no Rio de Janeiro, hoje é 

uma rede que presta serviços de apoio principalmente às pessoas com deficiências intelectual e múltipla, presente 

em mais de dois mil municípios no Brasil. Disponível em: http://apae.com.br/.  
9 IDEB- É o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica que reúne o fluxo escolar e as médias de 

desempenho das avaliações. Disponível em: < http://portal.inep.gov.br/ideb>. Acesso em: 08/01/2019. 

http://apae.com.br/
http://portal.inep.gov.br/ideb
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A internacionalização das políticas educacionais é um movimento inserido no 

contexto da globalização em que agências internacionais multilaterais de tipo 

monetário, comercial, financeiro, creditício, formulam recomendações sobre políticas 

públicas para países emergentes ou em desenvolvimento. Essas recomendações 

incluem formas de regulação das políticas em decorrência de acordos de cooperação, 

principalmente nas áreas da saúde e da educação. São muitas as agências 

internacionais, mas, no campo da educação, têm atuação mais direta a Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o Banco 

Mundial, o Banco Interamericano de desenvolvimento (BID) e o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).De alguma forma podemos incluir, 

também, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).  
(LIBÂNEO, 2015, p.3). 

 

 Corroborando as ideias de Almeida, Dalben e Freitas (2013), Libâneo (2015) aponta o 

motivo da influência de políticas internacionais no Brasil, já que agências multilaterais 

financiam a educação em países emergentes, que coadunam com as políticas públicas por elas 

formuladas. Paralelamente, destacamos que o PNE foi elaborado em sintonia com a Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos (BRASÍLIA, 2014), que é resultado de uma ação da 

UNESCO.  

 Diante disso, independentemente dos fins primários com que o PNE fora elaborado, as 

estratégias para a educação de surdos são relevantes. Resta nos averiguar se elas incidem sobre 

o sistema escolar. 

 

 

1.6 O Plano Estadual de Educação 2015-2025 

 

 

A Lei Nº 18.969, de 22 de julho de 2015, aprova o Plano Estadual de Educação (PEE) 

para o decênio 2015-2025 do Estado de Goiás. O PEE de Goiás possui vários documentos 

anexados à lei. Então, analisamos o conteúdo presente no texto de lei e no anexo referente às 

metas e estratégias. Observamos que o PEE está em consonância com outras políticas 

educacionais. 

 

A elaboração do PEE-GO 2015-2025 seguiu as inferências da CF/1988, LDB/1996, 

as deliberações da CONAE (2010), a avaliação do PNE 2001-2010 e o PNE 2014-

2024, além de publicações acadêmicas de elevada relevância para o debate (MOTA, 

2016, p.124). 

 

Frisamos que no PEE fica atribuído aos municípios a responsabilidade de atender as 

especificidades dos alunos com deficiência, pois a Lei Nº 18.969, de 22 de julho de 2015 expõe 

que: 
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Os municípios estabelecerão nos respectivos planos municipais de educação metas e 

estratégias que: III- garantam o atendimento das necessidades específicas na educação 

especial, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, as etapas e 

modalidades (GOIÁS, 2015, § 4º). 

 

Percebemos que o PEE aborda acanhadamente a educação de surdos, o que nos leva a 

concluir que a educação de pessoas com deficiência, no Estado de Goiás, é, simplesmente, uma 

forma de atender às exigências legais das políticas educacionais inclusivas de esferas 

superiores. 

 Uma das estratégias relacionadas à meta 1, de universalizar a educação infantil, 

pretende: 

 

proporcionar aos alunos da Educação Infantil com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação o atendimento educacional 

especializado complementar e suplementar, assegurando a educação bilíngue para 

crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa da Educação 

Básica (GOIÁS, 2015b, p.2). 

 

 Entendemos que a educação bilíngue de alunos surdos cabe aos municípios em virtude 

de ser na educação infantil o período em que a criança surda deve aprender a Libras como 

primeira língua (L1) e o português escrito como (L2). Contudo, ao nos depararmos com a 

realidade educacional atual, sabemos que muitos alunos surdos que já não estão na etapa da 

educação infantil ainda necessitam de atendimento suplementar ou complementar, e que esse 

atendimento não ocorre na prática cotidiana da maioria dos colégios estaduais, como versa o 

texto da lei.  

Quando falamos de inclusão escolar, precisamos entender que “A rede de significações 

é muito mais complexa do que se pode imaginar para ser desmontada por providências 

includentes, baseadas em bulas legais, no forte e louvável interesse de alguns, ou em decretos 

das instâncias que detêm poder e autoridade” (CARVALHO, 2016, p. 58). Portanto, precisamos 

assumir uma postura crítica frente às propostas educacionais e à pratica dessas propostas. Não 

basta que as leis existam, elas precisam ser efetivadas para que possam impactar a educação, e 

quiçá incluir os alunos, não apenas aqueles com deficiências, mas todos aqueles que se 

encontram à margem de uma educação que contemple sequer os objetivos básicos da educação 

escolar. 
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Capítulo II: EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM QUIRINÓPOLIS: ALGUNS 

FUNDAMENTOS 
 

 

 As pesquisas históricas, até o momento, sinalizam que os primeiros habitantes de 

Quirinópolis desbravaram a região no ano de 1832, com a chegada de João Crisóstomo de 

Oliveira trazendo muitos escravos, vindos da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, 

instalando em uma grande fazenda. No ano de 1843, a igreja católica recebeu uma doação de 

terra de José Vicente de Lima e José Ferreira de Jesus, dando, assim, origem ao povoado de 

Abadia do Paranaíba, e posteriormente subiu à categoria de Freguesia. No ano de 1910, José 

Quirino Cardoso demoliu a antiga capela e construiu, com o auxílio da população, a atual Velha 

Matriz/Igreja Mãe. Em 1943, Quirinópolis que recebeu esse o nome por causa de José Quirino 

Cardoso, foi elevada à categoria de cidade e se separou de Rio Verde de Goiás (IBGE, 2018). 

 A cidade de Quirinópolis está localizada no sudoeste goiano, com a população de 43.220 

pessoas, segundo o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

porém o mesmo Instituto estimou a população, referente ao ano de 2017, em 49.416 pessoas. 

Os dados do IBGE revelam, ainda, que no ano de 2017 foram realizadas 5.777 matrículas no 

ensino fundamental e 1.452 matrículas no ensino médio, sendo que a cidade, no ano de 2017, 

contava com 20 escolas que ofertavam o ensino fundamental e 6, de ensino médio.  

 O IBGE mensura ainda que, em 2015, atuaram no ensino fundamental 300 professores, 

e os professores de ensino médio foram contabilizados em 107, no ano de 2017. 

Estatisticamente, o município de Quirinópolis reflete que: 

 

Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média de 

6.4 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 5.2. Na comparação com 

cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na 

posição 27 de 246. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava 

a 49 de 246. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 97.2 em 

2010. Isso posicionava o município na posição 158 de 246 dentre as cidades do estado 

e na posição 3382 de 5570 dentre as cidades do Brasil (IBGE, 2018). 

 

 Diante desse panorama, ressaltamos que a educação ofertada na rede pública de 

Quirinópolis segue os preceitos de Educação Inclusiva, e, nesse contexto, destacamos a 

modalidade de Educação Especial ofertada no município. No entanto, reiteramos que existem 

poucas fontes que explicitam o movimento histórico da educação das pessoas com deficiências 

e transtornos globais do desenvolvimento. Porém, na cidade de Quirinópolis, há um Centro de 

Atendimento Educacional Especializado (CAEE), o qual desde sua fundação, quando ainda era 
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“Escola Especial”, muito contribuiu e contribui para a escolarização desses alunos. Embora o 

centro não tenha origem de ações políticas, recebeu, ao longo do tempo, apoio de várias 

instâncias governamentais, sinalizando, assim, as primeiras ações de inclusão em Quirinópolis. 

Nesse sentido, destacamos, um breve histórico da Educação Inclusiva em Quirinópolis, com 

foco nos alunos com surdez neste capítulo. 

No âmbito nacional, ao tratarem acerca dos direitos dos surdos e sobre o ensino e difusão 

de Libras, as políticas públicas inclusivas deixam uma lacuna sobre o ensino de Libras para os 

demais alunos da educação básica, concentrando-se apenas no ensino de Libras para os alunos 

surdos. No referente à inserção de escolas e classes bilíngues, o Decreto 5.626, de 22 de 

dezembro de 2005, abre uma brecha para que todos os alunos aprendam Português/Libras, por 

meio de escolas e classes bilíngues (BRASIL, 2005). Como veremos neste capítulo, no 

município de Quirinópolis- Go existe uma política inclusiva que pressupõe o ensino de Libras 

para todos os alunos que pertencem às classes que tenham sequer um aluno surdo. 

Na cidade de Quirinópolis- Go, as escolas municipais e estaduais procuram garantir a 

presença do tradutor intérprete de Libras, mas nem sempre é fácil contratar este profissional 

com expertise para o desenvolvimento da função. Em alguns casos, um básico conhecimento 

de Libras e a matrícula em um curso de Libras, seja de extensão universitária ou educação 

profissional, têm sido admitidos para a contratação de um tradutor intérprete de Libras em 

potencial, para que o aluno surdo não fique demasiadamente prejudicado.  

Destacamos que os tradutores intérpretes de Libras: 

 

Todavia, este profissional tem sido historicamente constituído na informalidade, nas 

relações sociais, pela demanda dos próprios surdos que inúmeras vezes precisam de 

intérpretes para mediar sua comunicação com ouvintes. A maioria dos intérpretes 

aprendeu ou desenvolveu sua fluência em Libras em espaços religiosos [...]. Então, o 

intérprete molda-se às demandas da prática e vai constituindo-se como TILS nas e 

pelas experiências que vai vivenciando. (LACERDA, 2010, p. 137-138). 

 

Embora haja tradutores intérpretes de Libras graduados em Letras/Libras, em várias 

localidades do país, em Quirinópolis, não há nenhum tradutor intérprete com tal formação. Eis, 

então, uma grande demanda de tradutores intérpretes de Libras em todo o país, e pouca oferta, 

em especial, o profissional capacitado segundo o Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005 

(BRASIL, 2005). 

 

 

2.1 A Educação de Surdos no Município de Quirinópolis-Go 
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 A Educação Especial, no Brasil, por muito tempo, ocorreu nas “escolas especiais”, com 

o intuito de escolarizar os alunos com deficiências. Na cidade de Quirinópolis, no ano de 1981, 

o Dr. Manoel Estevam de Ávila, na época presidente do Lions Clube de Quirinópolis, 

arquitetou, juntamente com os demais membros gestores, uma Instituição para atender as 

crianças com deficiências de Quirinópolis (BERNARDES, 2010). 

 Após angariar verba para a aquisição da sede da Instituição, o Lions Clube estabeleceu, 

em fevereiro de 1982, a Fundação Lions Clube (BERNARDES,2010), tendo como objetivo: 

 

[...] educativo, pré-profissionalizante, filantrópico, inspirado nos princípios de 

liberdade, nos ideais de solidariedade, promovendo o ser humano, sua socialização e 

educação integral, atendendo crianças, jovens e adultos com deficiências: mental, 

física, auditiva, visual,  PC (paralisia cerebral), síndrome de Down, características de 

autismo, atrasos de desenvolvimento e outros (BERNARDES, 2010, p. 491).  

 

 Em abril de 1982, a Fundação Lions Clube passou a ser chamada Escola de Ensino 

Especial Dr. Alfredo Mariz da Costa, em homenagem a um dos membros da Fundação, em 

resultado da promulgação da Lei Municipal Nº 1.156, de 19 de abril de 1982. A princípio, a 

escola passou a funcionar com apenas três professoras (BERNARDES, 2010). 

“Entre os anos de 1982 e 1988, a escola foi mantida com doações de produtores, da comunidade 

e promoções realizadas pelo Lions” (BERNARDES,2010, p.492). 

 No ano de 1989, a escola firmou convênio com a Secretaria Estadual de Educação e 

com a prefeitura municipal. Como resultado, implementou as diretrizes da Superintendência de 

Ensino Especial da Secretaria Estadual de Educação (BERNARDES, 2010). 

 Faz mister destacar que “Em 11 de Abril de 1996 a Fundação Lions Clube e a Escola 

Especial conseguem o Atestado de Registro Nacional em Brasília como Utilidade Púbica a 

Nível Nacional” (BERNARDES, 2010, p.492). Nesse meio tempo, para atender à LDB de 1996 

e integrar os alunos com necessidades educacionais especiais, o corpo gestor da escola passou 

a discutir a necessidade de encaminhar alunos para o ensino regular. Como resultado, no ano 

de 1999, os alunos com surdez foram direcionados à escola regular (BERNARDES, 2010). 

 Bernardes (2010) explicita que, no ano de 2008, a escola recebeu o Decreto Nº 6.571, 

de 17 de setembro de 2008 que versa sobre o Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

para pessoas com deficiências. Em consequência, a escola precisou rever seu projeto para 

encaminhar os alunos que tivessem capacidade de estudar na escola regular o fizessem, após 

serem avaliados por uma equipe técnica. Em decorrência dessas mudanças, a escola teve de se 

organizar para atender esse alunado no contraturno, ofertando o AEE. 
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 Objetivando atender ao Decreto supracitado no ano de 2010, dos 163 alunos que a escola 

atendia, 88 foram encaminhados para a escola regular e passaram a frequentar a escola para o 

AEE, no contraturno do ensino regular. Os 75 alunos restantes continuaram a ser atendidos pela 

escola, uma vez que foram avaliados como incapazes de frequentar a escola regular. Nesse 

mesmo ano, a escola passou a ser denominada Centro de Atendimento Educacional 

Especializado (CAEE) Dr. Alfredo Mariz da Costa (BERNARDES, 2010). 

 Percebemos, então, que, no ano de 2010, o ensino segregado para as pessoas com 

deficiência perdeu forças, engendrando a inclusão escolar.  

 Segundo a atual diretora Hilzamar Resende da Silveira, desde a fundação da Instituição 

enquanto Escola Especial até o ano de 2018 como CAEE Dr. Alfredo Mariz da Costa, 806 

alunos foram atendidos, considerando que dentre estes, 21 alunos com surdez estiveram 

matriculados  no período de 2010 a 2018,  e para o ano letivo de 2019, 150 alunos foram 

matriculados, sendo que destes, 37 frequentam o AEE no contraturno; quanto  aos demais 

alunos, alguns já frequentaram a escola regular, outros nunca frequentaram e ainda há aqueles 

que são considerados inaptos para a educação regular.  

 Silva (2010) explicita que, desde a fundação como Escola Especial Dr. Alfredo Mariz 

da Costa, o CAEE atendeu 71 alunos com deficiência auditiva até o ano de 2009, e que, no ano 

de 2010, foram matriculados 7 alunos com surdez.  

 Atualmente, o CAEE Dr. Alfredo Mariz da Costa atende dois alunos surdos da rede 

regular no AEE, que estão sob a responsabilidade da professora Ana Paula da Costa de Castro, 

a qual é surda parcial, membro da comunidade surda. A unidade também oferta um projeto 

denominado ASI (Autonomia, Socialização e Interação), que ocorre de segunda a sexta-feira, 

das 13 às17h, e conta com a participação de 8 alunos surdos, aos cuidados da professora 

Amanda Cárita de Castro Rocha, a qual é surda.  

 Ao falar sobre a integração, Mantoan (1993) assinala que esta foi organizada em sistema 

cascata, em que o aluno poderia transitar entre o ensino especial e a classe regular, porém apenas 

os alunos avaliados como elegíveis para a escola regular, mediante instrumentos e profissionais, 

participaram da “integração”. Nesse sentido, continuou-se a segregar muitos alunos 

(MANTOAN, 1993), uma vez que nessa concepção, o aluno deve se adaptar ao sistema de 

ensino. 

 No ano de 1998, em Quirinópolis, a primeira instituição escolar a implementar a 

Integração foi o Colégio Estadual Lauro Jacinto, onde havia uma classe para os alunos com 

deficiências. Estes ficavam separados dos demais alunos, até mesmo o recreio era separado. 

Contudo, a professora Delvania dos Santos Freitas Silva, que trabalhou nesta classe, relata que, 
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no ano seguinte, os alunos retornaram à Escola Especial Dr. Alfredo Mariz da Costa, visto que 

os resultados não foram satisfatórios. 

 É importante destacar que a primeira escola inclusiva de Quirinópolis foi a Escola 

Estadual Frederico Gonzaga Jaime, fundada no ano de 1957, a qual atendia, no ano 2000, 320 

alunos, inclusive aqueles que haviam sido encaminhados pela até então denominada “Escola 

Especial Dr. Alfredo Mariz da Costa” (SILVA, 2000). Nesse ano, em uma única sala, de 4º ano, 

havia 4 alunos com surdez matriculados (SILVA, 2000). 

 A despeito da educação de alunos com deficiência, no município de Quirinópolis, 

Nascimento (2012) diz que os alunos com deficiências recebem o AEE nas Salas de Recursos 

Multifuncionais de maneira complementar e/ou suplementar de maneira individualizada.  

 No ano de 2018, a Secretaria Municipal de Educação de Quirinópolis nos informou, por 

meio da secretária de Educação Inclusiva, que 7 alunos com surdez foram matriculados, sendo: 

uma aluna na educação infantil, um aluno no Ensino Fundamental I, três alunos no Ensino 

Fundamental II e dois alunos na Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

 

 

2.1.1 A Lei Complementar Nº 2.236, de 29 de junho de 1998 

 

 

A Lei Complementar Nº 2.236, de 29 de junho de 1998, estabelece as diretrizes e bases 

do sistema de ensino municipal, cria o conselho municipal de educação e contém outras 

providências. Ao tratar sobre o direito à educação, o Art. 4º inciso II diz que cabe ao poder 

público municipal garantir “atendimento educacional especializado e gratuito aos educandos 

com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino” 

(QUIRINÓPOLIS,1998, p. 2). 

A seção V estabelece o que é Educação Especial e para quem. Portanto, analisamos 

apenas a referida seção neste texto de lei, que compreende os artigos de Nº 54 e Nº 55. O artigo 

Nº 54 declara que: 

 

 Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 

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

educandos portadores de necessidades especiais. 

§ 1º - A educação especial se constitui de um conjunto de recursos pedagógicos e de 

serviços de apoio que atendam o direito à educação de todos os alunos com 

necessidades educacionais especiais; 
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§ 2º - Por educandos portadores de necessidades especiais entendem-se todas as 

crianças, jovens e adultos, cujas necessidades decorrem de suas características 

peculiares ou de suas dificuldades de aprendizagem, permanentes ou transitórias; 

§ 3º - Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado e condições 

estruturais adequadas às peculiaridades da clientela de educação especial; 

§ 4º - A oferta de educação especial, dever constitucional do poder público, tem início 

na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil (QUIRINÓPOLIS, 

1998, p.10). 

 

Notamos que o texto de lei utiliza a expressão “portador de necessidades especiais”, mas 

como a redação é de 1998, entendemos que a expressão era utilizada na época. Esta mudança 

nos textos de lei que abordam a inclusão escolar dos alunos que compõem o público-alvo da 

Educação Especial justifica-se pelo fato de que o termo “portador” era uma classificação 

equivocada já que ninguém porta uma deficiência. Explicita, ainda, que a Educação Especial 

dispõe de recursos pedagógicos e serviços de apoio para garantir o direito à educação dos alunos 

com necessidades educacionais especiais. 

Observamos no Art. Nº 55 da referida lei algumas ações norteadoras da Educação 

Especial, ao dizer que: 

 

O sistema educativo assegurará aos educandos com necessidades especiais: 

I. - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica, para 

atender às suas necessidades; 

II. - aceleração de estudos para concluir em menor tempo o programa escolar, para os 

portadores de altas habilidades intelectuais; 

III. - professores com qualificação adequada, para atendimento especializado, bem 

como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos 

nas classes comuns, observado o previsto no parágrafo único, do artigo 81, da Lei 

9394/96 (QUIRINÓPOLIS, 1998, P.11-12). 

  

Contudo, observamos que os artigos supracitados estão em consonância com a política 

educacional nacional, e que são um recorte dos artigos Nº 58 e 59ª da redação da LDB de 1996. 

Consideramos que esse documento basilar da Educação Especial de Quirinópolis carece de 

alterações para fins de atualizações frente às políticas públicas inclusivas, no que tange a 

nomenclaturas e direitos mais amplos vigentes na LDB de 1996, dadas pela Lei Nº 12.796, de 

2013 (BRASIL, 2013). 

 

 

2.1.2 Diretrizes Educacionais do Município de Quirinópolis para a Educação Especial 
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As Diretrizes Educacionais do Município de Quirinópolis para Educação Especial foram 

elaboradas no ano de 2013. Nesse documento, são elencadas as atribuições da Secretaria 

Municipal de Educação para o Atendimento Educacional Especializado-AEE, especifica-se, 

também, o papel da escola, do professor de apoio, do tradutor intérprete de Libras e do instrutor 

de Libras, além de serem delineadas as ações da escola para a inclusão dos alunos que compõem 

o público-alvo da Educação Especial, desde a triagem até os procedimentos de ensino e 

avaliação. Em suma, esse documento norteia as ações inclusivas no Município de Quirinópolis-

Go, juntamente com o a Lei Complementar Nº 2.236, de 29 de junho de 1998. 

Em conformidade com as Diretrizes Educacionais para a Educação Especial do 

município de Quirinópolis, dentre as várias atribuições da Secretaria Municipal de Educação 

(SME) cabe a ela: 

 

• Viabilizar a contratação de profissional de apoio mediante comprovação de 

deficiência do aluno por meio de laudo médico com diagnóstico. 

• Coordenar e acompanhar o processo pedagógico oferecido nas salas de 

Atendimento Educacional Especializado e na sala de aula regular (QUIRINÓPOLIS, 

2013, p.9). 

 

 Mediante o exposto, destacamos que um dos compromissos da SME é acompanhar de 

perto o trabalho realizado para a escolarização dos alunos com deficiências. Dentre estes, 

destacamos que os alunos com surdez necessitam de intérprete de Libras e AEE para que seja 

satisfeita a sua necessidade de aprendizagem bilíngue. 

 Assim sendo, os alunos com surdez recebem AEE na área de comunicação e códigos, 

em que o atendimento pode ser realizado visando o ensino de Libras, português para surdos, 

leitura e escrita (QUIRINÓPOLIS, 2013). Quanto ao perfil do professor de AEE, o município 

diz que deve “ser especialista na área da Educação Especial, principalmente em Libras, Braile 

e Soroban” (QUIRINÓPOLIS, 2013, p. 13), indicando assim, a importância do uso da Libras 

para uma educação de qualidade para os alunos surdos. 

 Em seguida, ao delinear as diversas atribuições do professor regente da sala de aula 

regular, as Diretrizes clarificam que: 

 

• Organizar as aulas de forma que, quando necessário, seja possível dedicar um 

tempo específico para atender às necessidades especificas do aluno com deficiência; 

• [...] Estabelecer a articulação com o professor do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) da sala de recursos multifuncionais, profissional de apoio, 

equipe técnica e demais profissionais da escola, visando a disponibilização dos 

serviços e recursos e o desenvolvimento de atividades para a participação e 

aprendizagem dos alunos nas atividades escolares; 
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[...] Observação: O aluno público alvo da Educação Especial é de responsabilidade do 

professor regente e não exclusivamente do profissional de apoio. Logo cabe a este 

propiciar meios para sua educação (QUIRINÓPOLIS, 2013, p.16). 

 

 Em conformidade com o acima exposto, percebemos que as Diretrizes deixam claro que 

o professor regente deve planejar suas aulas para atender a todos os alunos e que a ele cabe a 

responsabilidade de ensinar também os alunos com deficiências, mesmo que assistidos por um 

professor de apoio. Analogamente, o professor regente e o professor de AEE devem articular 

sobre as necessidades educativas dos alunos com necessidades educativas especiais. 

 Para atender à especificidade dos alunos com surdez, as Diretrizes especificam também 

o perfil do profissional intérprete, delineando que este deve ter proficiência e domínio de Libras, 

ser graduado preferencialmente em pedagogia e conhecer as peculiaridades da pessoa surda e 

do português para surdos (QUIRINÓPOLIS, 2013). O documento assevera que “É o 

profissional que contribui para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem do 

estudante surdo não se restringindo à mera interpretação dos conteúdos ministrados em sala de 

aula” (QUIRINÓPOLIS, 2013, p.18). 

 Em relação às atribuições do profissional intérprete de Libras, as Diretrizes estabelecem 

que: 

 

• Participar do planejamento diário do professor regente e auxiliar o professor 

na elaboração da aula flexibilizada para o aluno surdo; 

• Interpretar o conteúdo exposto pelo professor regente, garantindo a mediação 

no processo de ensino-aprendizagem; 

• Participar da elaboração e acompanhar o processo de flexibilização curricular 

e avaliação da aprendizagem dos estudantes com deficiência auditiva, bem como, 

participar do Conselho de Classe das turmas que tiveram estudantes surdos; 

(QUIRINÓPOLIS, 2013, p.20). 

 

Percebemos que cabe ao intérprete de Libras um trabalho conjunto com o professor 

regente para viabilizar a aprendizagem do aluno surdo. 

 O documento preconiza o atendimento às especificidades dos alunos, e se tratando do 

aluno com surdez, o município procura garantir os direitos de aprendizagem de Libras. Além 

disso, preconiza que o instrutor de Libras seja, preferencialmente, surdo e que deverá “planejar 

aulas a serem ministradas em salas regulares onde houver alunos surdos” (QUIRINÓPOLIS, 

2013, p.21).  Ou seja, uma das diretrizes ou normas para a Educação Especial na rede municipal 

de Quirinópolis é ofertar aulas de Libras em todas as classes em que houver alunos surdos, para 

todos os alunos nessas condições, sem distinção. Medida esta que pressupõe a inclusão escolar 

dos alunos com surdez, viabilizando a interação e comunicação entre alunos com surdez e os 

demais alunos.  
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O documento deixa claro que a educação inclusiva ocorre na escola regular e que o 

Atendimento Educacional Especializado deve ser ofertado em contraturno para os alunos 

atendidos pela Educação Especial, enquanto modalidade. 

 

 

2.1.3 O Plano Municipal de Educação 2015-2024 

 

 

 A Lei Nº 3.167/15, de 15 de junho de 2015, aprova o Plano Municipal de Educação 

(PME), do município de Quirinópolis-Go. Consideramos esse plano educacional para verificar 

se a política educacional do município de Quirinópolis possibilita o desenvolvimento dos 

alunos surdos no processo de ensino-aprendizagem.  

Em relação à meta 1, que empreende reflexão sobre universalizar a educação infantil na 

pré-escola, a estratégia 1:12 atesta que o município irá: 

 

priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento educacional 

especializado, em parceria com a União e o Estado, aos (às) alunos (as) com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e a 

transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica; 

(QUIRINÓPOLIS, 2015, p.4). 

 

 

 Observamos que a educação bilíngue para crianças surdas é sinalizada no PME, desde 

a educação infantil. Ressaltamos, também, que na meta 4 o município delineia: 

 

universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso 

à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na 

rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de 

recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 

conveniados (QUIRINÓPOLIS, 2015, p.8). 

 

Para atingir a meta supracitada, em relação aos alunos surdos, foi traçada a estratégia 

4:11, explanando que o município deve: 

 

garantir, em regime de colaboração com Estado e União, a oferta de educação bilíngue 

em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como primeira língua e na modalidade 

escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos surdos (as) e com deficiência 

auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em unidades escolares e classes bilíngues 
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em escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto no 5.626, de 22 de dezembro 

de 2005, e dos artigos 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e surdos-

cegos;  (QUIRINÓPOLIS, 2015, p.10). 

  

Notamos, também, que a estratégia 4:20 pressupõe a busca do município de 

Quirinópolis por recursos junto à União, para a oferta de formação continuada aos profissionais 

da rede, sendo estes cursos que atendam as diferentes especificidades dos alunos atendidos pela 

Educação Especial, inclusive curso de Libras (QUIRINÓPOLIS, 2015). Por outro lado, a 

estratégia 4:22 preconiza que o município pretende “propor às Instituições de Ensino Superior 

a implantação do Curso de Licenciatura Plena em Letras/Libras e Pedagogia Bilíngue no 

município de Quirinópolis” (QUIRINÓPOLIS, 2015, p.11). 

A meta 5 visa alfabetizar todas as crianças até o 3º ano do ensino fundamental, e, a 

estratégia 5:8 aborda a alfabetização bilíngue para a criança surda (QUIRINÓPOLIS, 2015). 

Contudo, destacamos que, em cada meta, há estratégias voltadas para a educação inclusiva dos 

alunos com necessidades educacionais especiais. Percebemos que o PME tem um conteúdo 

considerável sobre a Educação Especial.   

O AEE também se destaca, pois deve ser ofertado para os alunos atendidos pela 

Educação Especial. Carvalho (2016, p. 68) defende que, para realizar o AEE, o profissional de 

educação especial deve perceber que o sujeito que o recebe “como indivíduo, é um ser 

particular, singular em seus interesses, em suas características pessoais e sociais”.   

Notamos que o PME reflete os objetivos traçados pelo PNE e PEE, ora convergindo 

com metas e estratégias do PNE, ora do PEE. Dentre as convergências, podemos ressaltar que 

o PEE, faz uma explanação sobre a oferta de AEE e educação bilíngue para surdos na meta 1, 

estratégia 1:11, e, na meta 4 estratégia 4:7, aponta a educação bilíngue para surdos, clarificando 

que a Libras deve ser a primeira língua e o português escrito segunda língua, e em sua estratégia 

4:13, fala sobre apoiar a ampliação de equipes de profissionais para atenderem as pessoas com 

deficiências, o que inclui intérpretes de Libras, professores de Libras, preferencialmente surdos, 

e professores bilíngues. Notamos que a meta 5 do PME é semelhante à meta 5 do PEE, porém 

a estratégia do PEE que aborda a alfabetização bilíngue para pessoas surdas é a de número 5:7 

(QUIRINÓPOLIS, 2015), (BRASÍLIA, 2014). 

Analogamente, a meta 1 do PEE reflete a meta 1, tanto do PNE como do PME, e traceja 

a educação bilíngue para surdos na estratégia 1:8. Por outro lado, a meta 11, está em 

consonância com a meta 4 do PME, e em sua estratégia 11:5, fala sobre as equipes de 

profissionais para atender os alunos da modalidade Educação Especial e está de acordo com a 

meta 4 estratégia 4:13 do PNE.
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CAPÍTULO III: OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

 

Este capítulo tenciona explicitar os caminhos metodológicos trilhados nesta pesquisa, 

para que o leitor compreenda o movimento da tecitura que envolve a relação pesquisador, objeto 

e sujeitos de pesquisa. Este trabalho é resultado de inquietudes em decorrência de nossa prática 

pedagógica, enquanto intérprete de Libras e professora de matemática e da realidade com que 

defrontamos, a qual parte da problemática da inclusão escolar de alunos com deficiências. 

 Muitos profissionais foram inseridos no sistema regular de ensino para atender às 

especificidades dos alunos que constituem o público-alvo da educação especial, a saber os 

alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação (MEC/SEESP, 2008), em todo o Brasil. Contudo, a minoria dos 

profissionais de AEE possui uma formação que abarca todas essas peculiaridades. Garcia 

(2013) explana que o professor de Educação Especial, delineado pela atual política, é um ser 

multifuncional o que contrasta com a realidade devido às restrições em sua formação. 

 Entendemos que isso ocorra porque há um rol de deficiências e de transtornos globais 

do desenvolvimento muito amplo. Não é muito difícil encontrar um professor que atua em salas 

de Atendimento Educacional Especializado que não sabe Libras, na cidade de Quirinópolis-Go. 

E agora? Como ensinar ao aluno surdo uma língua que não domina? Esse é apenas um exemplo 

que evidencia a importância de investigar como ocorre na prática a educação bilíngue para 

surdos.  

 Com a finalidade de atender às leis inclusivas, especialmente em decorrência da crise 

do petróleo de 1970 (MENDES, 2006), que levou o governo a reduzir custos, e em virtude da 

pressão dos movimentos dos pais de crianças com deficiências, os alunos que antes estudavam 

em centros educacionais especializados foram inseridos no sistema regular de ensino. Nesse 

processo, destacamos os alunos com surdez, que dentre a clientela da educação especial, são 

aqueles que necessitam de intérpretes de Libras para que ocorra comunicação em sala de aula, 

nas relações escolares cotidianas.  

Desse modo, a presente pesquisa visa colaborar para fortalecer os debates sobre ensino 

de Libras, como primeira língua (L1), para os alunos surdos e, como segunda língua (L2), para 

os demais alunos, e evidenciar a importância de uma educação inclusiva, da qual todas as 

pessoas têm direito. Pretendemos, então, verificar se o ensino bilíngue ofertado para os alunos 

com surdez na cidade de Quirinópolis (GO) cumpre os objetivos propostos nas leis e decretos 
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inclusivos, e se as práticas pedagógicas desenvolvidas pelas políticas municipais criam 

melhores condições de aprendizagem para os alunos com surdez. 

 Essa pesquisa objetiva analisar a atual política para educação de alunos com surdez no 

município de Quirinópolis (GO), já que tal política tem impacto na indução de ações, no sentido 

de criar ou não melhores condições para a aprendizagem desse educando. 

 

 

3.1 A Ordenação da Pesquisa 

 

 

 Estruturamos esta pesquisa com o objetivo de convergir os dados para a análise do caso, 

que é a educação bilíngue para surdos, no município de Quirinópolis- Go. Para tanto, buscamos, 

por meio da Figura 1, representar os caminhos metodológicos perpassados nesta pesquisa, que 

objetiva responder às seguintes questões: As políticas de inclusão, nos termos que são 

propostas, contribuem para diminuir os impactos das desigualdades que historicamente 

constituem a educação dos sujeitos considerados com deficiência auditiva? As políticas de 

inclusão possibilitam o desenvolvimento de práticas de ampliação da participação desse grupo 

de pessoas na vida social, em especial no âmbito dos processos de ensino e aprendizagem? 
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Figura 1: Os caminhos da pesquisa 

Fonte: Elaborada pelo autor   

 

Diante dessas indagações, optamos por um estudo documental que aborda as políticas 

inclusivas que norteiam a educação dos surdos no Brasil e no estado de Goiás, tecendo um 

pouco de sua história, resultando na redação do capítulo um. 

 No segundo capítulo, optamos por realizar um estudo descritivo acerca das leis e 

documentos oficiais do município de Quirinópolis que versam sobre a educação de surdos, com 

o objetivo de sondar se as políticas de inclusão, nos termos que são propostas, contribuem para 

diminuir os impactos das desigualdades que, historicamente, constituem a educação dos sujeitos 

considerados com deficiência auditiva e se  possibilitam o desenvolvimento de práticas de 

ampliação da participação desse grupo de pessoas na vida social, em especial no âmbito dos 

processos de ensino e aprendizagem. Com o propósito de apresentar o método e a metodologia 

de pesquisa em que ancoramos este estudo, redigimos este capítulo, o terceiro. 

 Esse delineamento culminou no quarto capítulo, que apresenta a análise dos resultados 

e as conclusões consoantes à pesquisa. 

 

 

ESTUDO 
DE 

CASO

CAPÍTULO 1:

A Educação 
Inclusiva no 
Brasil e em 

Goiás: um breve 
histórico

CAPÍTULO 2:

A educação 
Inclusiva em 
Quirinópolis: 

alguns 
fundamentos

CAPÍTULO 3:

Materialismo 
dialético

Estudo de caso

CAPÍTULO 4:

Análise dos 
dados, 

resultados e 
conclusões
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3.2 Opção Metodológica 

 

 

Esta pesquisa é de cunho qualitativo, tendo como método de pesquisa o materialismo 

dialético, sob a perspectiva freiriana. 

 

A pesquisa, neste sentido, busca a representação subjetiva de uma práxis, de uma 

realidade objetiva – como ela é, não como ela aparenta ser –, pela crítica 

transformadora, por meio da qual se busca produzir uma consciência transformadora, 

uma consciência para si, para a libertação, para a emancipação, para a superação das 

relações opressivas (CRUZ; BIGLIARDI; MINASI, 2014, p.48). 

 

Com o propósito de contribuir com a Educação Especial, sob a ótica da educação 

inclusiva, esta pesquisa aborda a realidade da educação de surdos no processo de ensino-

aprendizagem de uma cidade interiorana do Estado de Goiás, pautada nos pressupostos 

freirianos e em busca de superação de relações opressivas, na qual os oprimidos são os alunos 

com surdez.   

Freire (2016, p. 40) afirma que: “É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem 

que se pode melhorar a próxima prática”. Como educadores, precisamos estar dispostos a 

refletir sobre a prática de hoje, ou de ontem, para que mudanças pontuais possam ocorrer no 

processo de ensino-aprendizagem de forma a proporcionar uma educação justa, emancipatória 

e libertadora.  

Triviños (1987) define o materialismo dialético como a base filosófica do marxismo, 

que busca explicações para os fenômenos naturais, sociais e do pensamento e interpreta o 

mundo dialeticamente e, enquanto concepção científica, valoriza a prática social humana. A 

dialética possui leis e categorias. As categorias são “[...] formas de conscientização dos 

conceitos dos modos universais da relação do homem com o mundo que refletem as 

propriedades e leis mais gerais e essenciais da natureza, da sociedade e do pensamento”10 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 54). Por outro lado, as leis são entendidas como “[...] uma ligação 

necessária geral, interativa ou estável” (CHEPTULIN, 1982 apud TRIVIÑOS, 1987, p. 54).  

 O materialismo dialético apresenta como categoria basilar a contradição existente na 

realidade objetiva, e têm como lei fundamental a Unidade e luta dos contrários. Explicitaremos, 

então, as três categorias do materialismo dialético que estão ancorados ao problema 

                                                           
10  ACADEMIA DE CIÊNCIAS DE LA URSS. Diccionario de filosofia. Moscou, Editorial Progresso, 1984, 

456 p., p.59). 



62 
 

fundamental da filosofia: a matéria, consciência e a prática social, pois elas permitem que o 

homem tenha consciência de sua relação com o mundo (TRIVIÑOS, 1987).   

 A matéria é refletida por nossa consciência, embora ela exista independentemente desta 

última, a matéria é objetiva; já a consciência possui uma relação de dependência da matéria, 

pois ela é capaz de refletir a matéria. Assim, por meio da consciência, somos capazes de fazer 

juízos que partem das nossas percepções da realidade, percepções que são ideais, e a prática 

pode ser definida como a busca da transformação da realidade natural ou social, partindo de 

uma atividade material (TRIVIÑOS, 1987). Percebemos que a ótica freiriana é voltada para a 

prática, pois por meio dela, enquanto sujeitos no mundo, podemos interferir na realidade.  

 As leis do materialismo dialético estão presentes na concepção freiriana de intervir no 

mundo. A Lei da passagem da quantidade para a qualidade “[...] estabelece, em primeiro lugar, 

o modo como se realiza, de que maneira, que mecanismos atuam no processo de 

desenvolvimento das formações materiais” (TRIVIÑOS, 1987, p. 65). Na concepção freiriana, 

essa lei se faz presente, pois no processo de vir-a-ser, o homem encontra limites que o impedem, 

limites encontrados no fenômeno social, mas que permitem que aja, buscando transcender a 

realidade, de forma qualitativa (CRUZ, BIGLIARDI, MINASI, 2014). 

 Esses limites são denominados por Freire de “situações-limite”, que podem ser 

superadas por meio dos “atos-limite”, sendo assim, o homem, com sua existência histórica, é 

capaz de transformar e transcender, avançando qualitativamente (FREIRE, 2018), porém, não 

basta apenas conhecer os limites impostos pela opressão, é preciso buscar a libertação 

(FREIRE, 2018).  

 A Lei da unidade e da luta dos contrários- Lei da contradição, os elementos contrários 

sãos os opostos, opostos que interagem, e nessa contradição há a luta dos contrários. Essa lei, 

então, é a essência da dialética (TRIVIÑOS, 1987). Como exemplo, podemos mencionar que 

em nossa sociedade há os sujeitos denominados surdos porque existem os ouvintes, que há 

pessoas com deficiências porque há aqueles “sem deficiência”, que há os pobres porque existem 

os ricos, e a luta existente entre esses contrários visa o fim da contradição. Na concepção 

freiriana essa lei está implícita, pois: 

 

Quando Freire nos fala que somos seres inconclusos, dotados de múltiplas 

possibilidades, de um infindável vir-a-ser, Freire está objetivando em sua fala um 

saber sedimentado sobre esta lei universal, que nos diz que tudo está em constante 

transformação (CRUZ, BIGLIARDI, MINASI, 2014). 

 

Freire (2018) explicita que os oprimidos, ao tentarem se libertar do “ser menos imposto 

pelos opressores”, lutam para recuperarem a sua humanidade. “Não basta saberem-se numa 
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relação dialética com o opressor - seu contrário antagônico -, descobrindo, por exemplo, que 

sem ele o opressor não existiria (Hegel), para estarem de fato libertados” (FREIRE, 2018, p. 

49). As palavras de Freire (2018) deixam claro a luta dos contrários, opressor e oprimido e em 

sua obra Pedagogia do oprimido enfatiza a importância de uma educação libertadora que 

capacite o oprimido a ser mais. 

 Através da luta dos contrários, ocorrem transformações, assim, uma contradição pode 

tornar-se uma unidade, e quando isso ocorre, fica em evidência a Lei da negação da negação, 

pois a transformação nunca é completa, o novo sempre terá características do velho. Como 

afirma Triviños (1987, p.72), “O novo também envelhece e é negado por outro fenômeno. A 

primeira negação é já a negação da negação e todo o desenvolvimento está constituído por graus 

de desenvolvimento, nos quais um é negação do outro”.  Contudo, sempre haverá a negação, já 

que: 

 

A negação dialética é resultado da luta dos contrários, é objetiva e significa a 

passagem do inferior para o superior, mas também do superior para o inferior. É 

interessante ressaltar que nem toda a negação dialética, na passagem de um para o 

outro, na luta dos contrários, se transforma no contrário (TRIVIÑOS, 1987, p. 71). 

 

Analogamente, percebemos que a Educação Especial, na perspectiva da educação 

inclusiva, nega a segregação e a integração, porque se transformou. Contudo, o novo paradigma 

possui características encontradas nos anteriores. Corroborando, CRUZ, BIGLIARDI, MINASI 

(2014, p.45) dizem que: 

 

Quando Freire nos fala que somos seres inconclusos, dotados de múltiplas 

possibilidades, de um infindável vir-a-ser, Freire está objetivando em sua fala um 

saber sedimentado sobre esta lei universal, que nos diz que tudo está em constante 

transformação.  
 

 Todos os estigmas da educação de surdos, os pré-conceitos e a exclusão histórica 

sofridos, enquanto oprimidos, resultaram na busca da libertação. Tal empenho tem gerado 

diversas nuances paradigmáticas para a educação de surdos, acompanhadas de inúmeras leis e 

decretos que institucionalizam os direitos desse alunado. Contudo, leis e decretos por si só não 

são capazes de transformar a realidade, pois esta é tarefa humana. 

 

A realidade social, objetiva, que não existe por acaso, mas como produto da ação dos 

homens, também não se transforma por acaso. Se os homens são produtores desta 

realidade e se está, na “inversão das práxis”, se volta sobre eles e os condiciona, 

transformar a realidade opressora é tarefa histórica, é tarefa dos homens (FREIRE, 

2018, p. 51). 
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 Enquanto oprimidos, as pessoas com surdez, os seus familiares e os movimentos sociais 

devem continuar a lutar pelo fim da opressão, não basta apenas saber que esta opressão existe. 

Mas essa luta pode ser travada coadunada com aqueles que com eles se solidarizam, isso porque 

“a práxis, porém, é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem a práxis, 

é impossível a superação da contradição opressor-oprimido” (FREIRE, 2018, p.52). 

Percebemos, na pesquisa científica, uma maneira solidária e comprometida de, por meio das 

práxis, lutar pelo fim da opressão, na busca por uma educação libertadora para os alunos com 

surdez, de um vir-a-ser mais, com o intuito de modificar a atual estrutura social excludente, 

através da reflexão, visando a ação (FREIRE, 2018). 

Mediante o exposto, estabelecemos como técnica de pesquisa o estudo de caso, que é 

definido como:  

 

“[...] uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo (o caso) 

em profundidade e em seu contexto de mundo real, especialmente quando os limites 

entre o fenômeno e o contexto puderem não ser claramente evidentes” (YIN, 2015, p. 

17). 

 

 O caso em estudo é a educação bilíngue para alunos com surdez da rede municipal de 

ensino do município de Quirinópolis-Go. Os dados foram coletados tendo como sujeitos de 

pesquisa os alunos surdos matriculados no ensino fundamental II, os professores de matemática 

desses alunos, os intérpretes de Libras e os coordenadores das respectivas escolas. 

 Yin (2015, p. 107) declara que “a evidência do estudo de caso pode vir de várias fontes” 

como “documentação, registros em arquivo, entrevistas, observação direta, observação 

participante e artefatos físicos”. Nessa pesquisa, utilizamos os documentos, entrevistas e 

observação direta para coletar os dados do caso em estudo. 

 

 

3.3 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

 

Segundo Yin (2015, p. 111), “Devido ao seu valor global, os documentos desempenham 

um papel explícito em qualquer coleta de dados na realização da pesquisa de estudo de caso”. 

Como documentos, utilizamos Leis, Decretos e outros documentos oficiais que versam sobre a 

educação de surdos, nos âmbitos nacional, estadual e municipal. 

Como instrumento de coleta de dados, também utilizamos a observação direta, em sala 

de aula, pois “a evidência observável é frequentemente útil para proporcionar informação 
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adicional sobre o tópico sendo estudado” (YIN, 2015). Observamos as aulas de Libras e de 

matemática nas salas de aula em que há alunos surdos. 

 Outra fonte de coleta de dados a que recorremos foi a entrevista, considerando que “as 

entrevistas são uma fonte essencial de evidência do estudo de caso porque a maioria delas é 

sobre assuntos humanos ou ações comportamentais” (YIN, 2015, p. 117).  

 Com o objetivo de resguardar os sujeitos envolvidos nesta pesquisa, obtivemos o 

consentimento informado de todas as pessoas envolvidas que aceitaram participar de forma 

voluntária. Este estudo também seguiu rigorosamente princípios éticos de privacidade e 

confidencialidade (YIN, 2015). 

 

 

3.3.1 Primeira fase: Documentos 

 

 

 Os documentos oficiais que ancoram esta pesquisa foram abordados nos capítulos 1 e 

2, e constituem os principais marcos históricos da educação de surdos no Brasil, no estado de 

Goiás e na cidade de Quirinópolis.  

  No capítulo um explanamos: A Declaração Mundial de Direitos Humanos; Constituição 

Federal do Brasil de 1988; Declaração Mundial sobre Educação para Todos; Declaração de 

Salamanca; Lei Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as bases e diretrizes da 

educação nacional; Lei Nº 10.436 de 24 de abril de 2002, a qual reconhece a Libras como 

língua; Decreto Nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a Libras; a Política 

Nacional de Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva; Resolução Nº4 de 2 de 

outubro de 2009; Lei Nº 12.319 de 1 de setembro de 2010; Lei Nº 13.146 de 6 de julho de 2015, 

que institui a Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência); 

o Plano Nacional de Educação 2014-2024 e o Plano Estadual de Educação 2015-2025. 

Já no capítulo dois, discorremos sobre : A Lei Complementar Nº 2.236, de 29 de junho 

de 1998, a qual estabelece as diretrizes e bases do sistema de ensino municipal, cria o conselho 

municipal de educação e contém outras providências; As Diretrizes Educacionais do Município 

de Quirinópolis para Educação Especial, que foram elaboradas no ano de 2013 e A Lei Nº 

3.167/15, de 15 de junho de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação (PME), do 

município de Quirinópolis-Go. 
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3.3.2 Segunda Fase: Observações 

 

 

As observações foram realizadas no segundo e terceiro bimestre de 2018. Para o registro 

das observações, utilizamos um diário de campo. A princípio, no primeiro bimestre de 2018, 

recorremos à Secretaria Municipal de Educação e contatamos à coordenadora da Educação 

Especial para obtermos uma relação dos alunos com surdez matriculados na rede municipal de 

ensino, e, então, decidimos que os sujeitos desta pesquisa seriam os alunos surdos matriculados 

no ensino fundamental II, seus respectivos intérpretes de Libras e professores de matemática e 

os coordenadores pedagógicos das escolas ao qual estudam. 

 A coordenadora da Educação Inclusiva do município de Quirinópolis nos forneceu uma 

tabela detalhada que continha a relação de alunos surdos matriculados, por escola e série, 

totalizando nove alunos. Nessa tabela, observamos que dois alunos estavam matriculados no 

EJA, sendo uma mulher e um homem; uma aluna matriculada na educação infantil; três alunos 

matriculados no ensino fundamental I e três alunos matriculados no ensino fundamental dois; 

sendo os seis últimos citados do sexo masculino. Em vista disso, os sujeitos surdos desta 

pesquisa são três alunos, matriculados no ensino fundamental II. 

 Os três alunos surdos sujeitos desta pesquisa estavam matriculados cada um em uma 

escola diferente no ano de 2018, sendo que um deles estava matriculado em uma escola 

militarizada11. Um dos dois alunos surdos restantes, na fase das observações, estava matriculado 

em uma escola na zona rural de Quirinópolis, pois morava em um povoado que fica a 23km de 

distância de Quirinópolis, mas, no terceiro bimestre de 2018, retornou para a cidade e, 

consequentemente, foi transferido de escola. Dois dos sujeitos de pesquisa são surdos parciais, 

enquanto um é diagnosticado com surdez profunda.  

O Aluno 112 é surdo parcial, tem 16 anos de idade e está matriculado no 8º ano; o Aluno 

213 também é surdo parcial, têm 12 anos de idade e está matriculado no 6º ano; quanto ao Aluno 

314, é diagnosticado com surdez profunda, têm 12 anos de idade e está matriculado no 7º ano. 

Na escola rural que chamaremos de Escola 115, a coordenadora nos informou que, no 

ano de 2018, o instrutor de Libras não fez contato com a escola; já na escola militarizada, que 

chamaremos de Escola 216, a coordenadora de AEE nos disse que, na matriz escolar, não há 

                                                           
11 O município de Quirinópolis tem uma escola municipal militarizada. 
12 Utilizaremos A1 para nos referirmos ao Aluno 1. 
13 Utilizaremos A2 para nos referirmos ao Aluno 2. 
14 Utilizaremos A3 para nos referirmos ao Aluno 3. 
15 Utilizaremos E1 para nos referirmos a Escola 1. 
16 Utilizaremos E2 para nos referirmos a Escola 2. 
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espaço para a disciplina de Libras; quanto à Escola 317, o coordenador comunicou que a 

disciplina de Libras é ofertada na classe do aluno com surdez, duas vezes na semana, com 

duração de uma hora aula cada, na presença de um professor regente, de acordo com o horário 

estabelecido.  

Observamos dez aulas de matemática na sala de aula de cada um dos sujeitos surdos 

desta pesquisa, totalizando trinta observações. Como as Diretrizes Municipais de Educação de 

Quirinópolis- Go (2013) preveem a oferta da disciplina de Libras nas classes em que há alunos 

com surdez, a princípio, planejamos observar dez aulas de Libras em cada sala, porém, 

observamos dez aulas de Libras somente na E3, visto que apenas nessa escola há a disciplina 

de Libras. 

 

 

3.3.4 Terceira fase: Entrevistas 

 

 

 Realizamos entrevistas não estruturadas com os alunos surdos matriculados no ensino 

fundamental II de Quirinópolis (Go). Essas entrevistas foram gravadas em vídeo, para a 

fidelidade dos dados, em seguida foram transcritas.  

As entrevistas foram realizadas em língua brasileira de sinais pela pesquisadora, e 

gravada em vídeo. Como a Libras é uma língua visual- espacial, o roteiro foi produzido em 

português e as perguntas elaboradas foram traduzidas para a Libras, durante as entrevistas para 

a compreensão dos participantes. Após a transcrição dos dados, os participantes receberam uma 

devolutiva para verificarem a autenticidade das respostas, como medida de validação dos dados, 

porém os nomes deles não serão divulgados na pesquisa. 

A entrevista foi elaborada com a intencionalidade de conhecer qual a relação do sujeito 

com a Libras, em que contexto escolar esse aluno está inserido, sua relação com o intérprete de 

Libras, com os colegas e professores, qual o lugar da Libras na família, quais os subsídios a 

escola fornece para a formação bilíngue desses alunos e a relação existente entre a matemática 

e a Libras, partindo da percepção dos sujeitos. Subdividimos as perguntas em blocos, sendo 

eles: a Libras, o contexto, a relação professor/aluno, relação intérprete/aluno, relação 

aluno/alunos, escola/inclusão e, por fim, a matemática e a Libras. 

                                                           
17 Utilizaremos E3 para nos referirmos a Escola 3. 



68 
 

Vale ressaltar que as perguntas constituíram uma base para uma conversa aberta entre a 

pesquisadora e os sujeitos. A pesquisa apresentou três sujeitos surdos que cursam o ensino 

fundamental II nas escolas da rede municipal de ensino da cidade de Quirinópolis. O critério de 

inserção desses sujeitos foi que fossem deficientes auditivos, com surdez leve, moderada ou 

severa, e que utilizam a língua brasileira de sinais como primeira ou segunda língua, que, por 

se enquadrarem nesses requisitos, foram convidados a participar. Foram realizadas 2 

entrevistas, uma com o A2 e outra com o A3, no quarto bimestre do ano de 2018. A entrevista 

foi planejada para ser realizada com os três sujeitos surdos desta pesquisa.  

Como os alunos são menores de idade, contatamos os pais para explicar-lhes os 

objetivos da pesquisa e formalizar o convite para a participação dos alunos. Nos três casos, os 

pais, os responsáveis pelos alunos e os próprios alunos aceitaram a participação desses 

discentes, porém, quando marcamos as entrevistas, A1 não compareceu por três vezes 

consecutivas. Os A2 e A3 compareceram ao local marcado para a entrevista no dia combinado; 

já o A2, com seus pais, chegou com mais de uma hora de atraso, e o A3 com sua tia, que é 

responsável pelo mesmo, compareceu no horário combinado. 

 Entretanto, o A1, embora combinasse de realizar a entrevista, não apareceu nos dois 

primeiros dias marcados. No segundo dia, fizemos outra tentativa, pois ao contatar a família do 

A1, fomos informados de que ele estava ocupado e que compareceria para a entrevista em um 

horário posterior, porém, pela terceira vez, o aluno não apareceu. A mãe do aluno nos disse, em 

ligação, que ele não queria se deslocar de sua residência para ser entrevistado, e que estava 

“emburrado”. Afirmou também que, embora ela tivesse tentado fazê-lo cumprir com o 

compromisso, já não sabia o que fazer para que ele fosse, me sugerindo, inclusive, a procurá-

lo na escola em que estuda, para que tentasse realizar a entrevista no ambiente escolar. 

 Deslocamos, então, até a escola em que o aluno está matriculado e conversamos com a 

coordenadora, pedindo autorização para falarmos com o A1. Permissão concedida, marcamos 

com o Aluno a entrevista na escola mesmo, para o dia seguinte. Ele questionou a finalidade da 

entrevista e nós explicamos. Percebemos, no olhar do A1, a apreensão referente à sua 

participação na entrevista.  

O coordenador pedagógico sugeriu a data e horário da entrevista, pois relatou-nos que 

o A1 faltava muito as aulas, assim como sua irmã, e que a escola já procurou o Conselho Tutelar 

para tentar evitar a evasão de ambos. Disseram-nos também que, no dia marcado para a 

entrevista, os alunos fariam uma redação que compõe as atividades bimestrais avaliativas. 

Então, provavelmente o A1 não faltaria a aula. 
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 No dia e horário combinados para a entrevista do A1, comparecemos à escola. Ao 

avistarmos o coordenador, perguntamos em que sala poderíamos montar a filmadora, mas ele 

nos disse que a intérprete do A1 gostaria de falar conosco antes. Interrogamos se o A1 havia 

mudado de ideia e ele disse que sim. Em seguida, a intérprete de Libras nos relatou que o A1 

não queria realizar a entrevista e que até mesmo ameaçou faltar a aula, perdendo a atividade 

avaliativa, somente para não ser entrevistado. Agradecemos a intérprete de Libras e dissemos a 

ela que a participação era voluntária. Assim, após a quarta tentativa de realizar a entrevista, 

ficou claro que o A1 não participaria. 

 Elaboramos um segundo roteiro de entrevista, subdividido em três blocos de perguntas, 

direcionadas para as intérpretes de Libras, os professores de matemática e os coordenadores 

pedagógicos das escolas em que os alunos surdos sujeitos desta pesquisa estavam matriculados 

no ano de 2018. As entrevistas totalizaram 7, uma vez que uma das intérpretes de Libras atua 

em duas escolas.  Reiteramos também que, na E2, a coordenadora pedagógica não participou 

da entrevista, uma vez que a escola é militarizada e tem uma lógica organizacional distinta das 

demais, porém contamos com a participação da coordenadora de AEE. Por outro lado, o 

professor de matemática de uma das escolas não se dispôs a participar da entrevista. Essas 

entrevistas foram realizadas no primeiro bimestre do ano de 2019. 

 Destarte, a pesquisa contou com a participação de 10 sujeitos de pesquisa, sendo eles: 

três alunos surdos, duas professoras de matemática, duas intérpretes de Libras, uma 

coordenadora de AEE, uma coordenadora e um coordenador pedagógicos.  

As entrevistas foram subsequentes ao levantamento bibliográfico e à análise das 

políticas públicas que versam sobre a inclusão de alunos com necessidades educacionais 

especiais, tendo como foco os alunos surdos; possibilitando assim verificar os possíveis avanços 

pretendidos pela secretaria municipal de educação de Quirinópolis, sua visão e ações frente às 

leis e decretos já vigentes, que versam sobre educação inclusiva. 

Em suma, utilizamos a triangulação de dados, conforme exposto na Figura 2, para 

consolidar nossas análises acerca do ensino bilíngue para alunos com surdez no município de 

Quirinópolis. “Com a convergência de evidências, a triangulação de dados ajuda a reforçar a 

validade do constructo do seu estudo de caso. As múltiplas fontes de evidência proporcionam, 

essencialmente, várias avaliações do mesmo fenômeno” (YIN, 2015, p. 125). Estudos de caso 

utilizam fontes variadas para coleta de dados, então, para sua análise, triangularemos os dados 

obtidos por meio dos documentos, observações diretas e entrevistas. 
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Figura 2: O ciclo de triangulação de dados utilizados nesta pesquisa 

Fonte: elaboração própria 

 

 Estudos de caso que utilizam variadas fontes de evidência são mais ricos, e têm por 

objetivo “[...] o desenvolvimento de linhas convergentes de investigação” (YIN, 2015, p. 124). 

Em outras palavras, o pesquisador utilizará as fontes de evidências de forma entrelaçada ao 

analisar as descobertas do estudo. Yin (2015) salienta ainda que, quando os dados são 

triangulados, os achados do estudo estão apoiados nas fontes de evidência utilizadas. Ou seja, 

não basta apenas utilizar múltiplas fontes de evidências em um estudo de caso para que os dados 

sejam triangulados, mas se o pesquisador convergirá os dados ao analisar os resultados 

encontrados. 

 Objetivamos, então, por meio da triangulação de dados, explicitar a compreensão do 

estudo, cientes de que a realidade social está embebida de historicidade e traços culturais. 

 

A técnica da triangulação, tem por objetivo básico abranger a máxima amplitude na 

descrição, explicação e compreensão do foco em estudo. Parte de princípios que 

sustentam que é impossível conceber a existência isolada de um fenômeno social, sem 

raízes históricas, sem significados culturais e sem vinculações estreitas e essenciais 

com uma macrorrealidade social (TRIVIÑOS, 1987, p.138). 

 

 Triviños (1987) explicita que a técnica de triangulação compreende três ângulos de 

enfoque, sendo eles: processos e produtos centrados no sujeito, os elementos produzidos pelo 

Triangulação 
de dados

Documentos

AçãoSujeitos
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meio do sujeito e os processos e produtos originados pela estrutura socioeconômica e cultural 

do macroorganismo social do sujeito.  

 Os processos e produtos centrados no sujeito podem ser elaborados pelo pesquisador 

“[...] averiguando as percepções do sujeito (formas verbais), através de entrevistas e 

questionários, principalmente, e os comportamentos e ações do sujeito, mediante de forma 

fundamental a observação livre ou dirigida” (TRIVIÑOS, 1987, p. 139).  Nesta pesquisa, 

utilizamos a entrevista e a observação livre como instrumentos de coleta de dados, e não 

utilizamos produtos elaborados pelos sujeitos, como especificados por Triviños (1987), como 

diários, confissões, livros, autobiografias e outros. 

 Como elementos produzidos pelo meio dos sujeitos, utilizamos instrumentos legais, 

sendo estes: leis, decretos e resoluções, e como instrumentos oficiais diretrizes.  

 Não podemos desconsiderar a realidade social do meio em que a pesquisa fora 

produzida, em um modo de produção capitalista, com classes sociais bem demarcadas, que se 

encaixa nos processos e produtos originados pela estrutura socioeconômica e cultural do 

macroorganismo social, no qual está inserido o sujeito (TRIVIÑOS, 1987). Consequentemente, 

observados os três pilares da triangulação de dados, acima expostos, os dados poderão convergir 

para explicar, compreender e descrever os fenômenos observados no caso em estudo. 

 

 

3.4. Lócus da pesquisa 

 

 

3.4.1 Escola 1 

 

 

 No primeiro contato que tivemos com a coordenação da E1 para solicitarmos a 

autorização para a realização das observações, a professora coordenadora da escola rural, a qual 

é licenciada em matemática, quando interrogada se a escola oferece aulas de Libras na sala do 

aluno surdo, (até então estava matriculado no oitavo ano naquela escola) declarou que no 

período de 3 anos em que este aluno esteve matriculado na escola, o instrutor de Libras do 

município nunca ministrou aulas de Libras. Fomos informados também sobre os horários das 

aulas de matemática na sala de aula do aluno surdo e a coordenadora mediou o consentimento 

da família para que o aluno participasse da pesquisa. 
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Para verificarmos os aspectos importantes para a análise das políticas públicas 

inclusivas do município de Quirinópolis-Go, as relações que permeiam a formação bilingue do 

aluno surdo e a relação de aprendizagem de matemática, em função da aprendizagem de Libras, 

registramos observações no diário de campo, no momento em que as observações foram 

realizadas. A sala de aula era composta por 19 alunos, uma intérprete de Libras e o professor 

regente.  

 

 

3.4.2 Escola 2 

 

 

Contatamos a coordenação da E2 do turno matutino para solicitar o consentimento para 

realizarmos as observações na sala de aula do 6º ano, em que o A2 estava matriculado. Fomos 

direcionados a falar com a coordenadora de AEE da escola. Esta alegou ser inadequado ter o 

A2 como sujeito de pesquisa. Disse que “ele apresenta comorbidade, não é surdo, é ensurdecido, 

se ele for seu sujeito de pesquisa irá atrapalhar os resultados da sua pesquisa” (DIÁRIO DE 

CAMPO, 2018).  

Indagamos, então, à coordenadora de AEE, se na Escola 2, a disciplina de Libras é 

ministrada na sala em que o A2 está matriculado, mas ela nos disse que não há espaço na matriz 

curricular da escola para a disciplina de Libras. A escola é militarizada, então recebemos a 

orientação de utilizar um jaleco branco, caso quiséssemos realizar as observações, uma vez que 

é obrigatório que todos professorem usem um jaleco branco. Apesar das ressalvas da 

coordenadora de AEE, decidimos realizar as observações das dez aulas de matemática na classe 

do A2. 

 

 

3.4.3 Escola 3 

 

 

Ao contatarmos a E3 para explicitar o delineamento de nossa pesquisa, fomos recebidos 

pelo coordenador do turno matutino, que se dispôs a marcar uma reunião com os responsáveis 
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pelo A3, para que pudéssemos esclarecer o propósito da pesquisa e receber o consentimento 

para a participação do A3 na pesquisa (DIÁRIO DE CAMPO, 2018). 

A E3 é a única escola, dentre as três nas quais realizamos observações nas classes dos 

sujeitos desta pesquisa, em que é ofertada a disciplina de Libras. Mas o coordenador ressalvou 

que o instrutor de Libras nem sempre comparece às aulas. 

 

O coordenador me informou que, na sala de aula do aluno surdo matriculado no sétimo 

ano, há aulas de Libras, porém o instrutor de Libras muitas vezes falta. Quando 

expliquei que iria observar 10 aulas de matemática e 10 de libras, o coordenador 

deixou as portas da escola aberta, e me apresentou a professora de matemática da 

referida turma (DIÁRIO DE CAMPO, 2018). 

 

 Conversamos com a professora de matemática que leciona na turma do A3, e 

combinamos o início das observações. Notamos que a Escola 3 atende alunos oriundos de 

famílias de baixa renda, que vivem nos bairros periféricos da cidade de Quirinópolis-Go. 

Na E3, são ministradas aulas de Libras duas vezes por semana, às segundas e quintas, 

com duração de uma hora aula cada. Durante as aulas de Libras, o professor regente da 

disciplina curricular do horário ao qual se destinam as aulas de Libras, permanece em sala, para 

colaborar com o bom andamento da aula, tendo em vista que o Instrutor de Libras18 é surdo.  

Acrescenta-se que durante as aulas de Libras que ocorrem às segundas, a professora 

regente é a de matemática. Por outro lado, as que acontecem às quintas, têm como professor 

regente o de ciências. Logo, durante as observações, a sala era composta por um professor 

regente, uma professora de apoio, uma professora tradutora intérprete de Libras, o instrutor de 

Libras, a professora pesquisadora, e os alunos da classe. 

Salienta-se, ainda, que o instrutor de Libras é surdo, atuante na comunidade surda, e que 

está quase concluindo um curso de graduação em Letras Libras. O instrutor de Libras é 

qualificado para ministrar aulas de Libras, pois é fluente em Libras e está sempre a par das 

variações da língua. No entanto, ele demonstra descompromisso para com as aulas de Libras, 

pois não é assíduo.  

Para realizarmos a observação de dez aulas, deslocamo-nos à escola campo dezesseis 

vezes, visto que o professor de Libras não compareceu por seis vezes para ministrar aulas. 

Diante disso, as observações que foram planejadas para serem realizadas no segundo bimestre 

de 2018 se estenderam até o terceiro bimestre. 

                                                           
18 O profissional instrutor de Libras está habilitado a ministrar aulas de Libras, pois é fluente na língua e possui 

certificação, mas não têm formação em nível superior. Por outro lado, o professor de Libras, além da fluência, é 

formado a em nível superior. Contudo, no dia-a-dia da sala de aula, ambos são reconhecidos como professor. 
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Ressalvamos que o instrutor de Libras costumava nos mandar mensagens de texto via 

aplicativo WhatsApp para perguntar se iríamos à escola, como se nossa presença fosse a 

motivação para que ele ministrasse as aulas. O coordenador da E3 nos informou que, durante o 

primeiro bimestre de 2018, os alunos não tiveram aulas de Libras, porque o instrutor de Libras 

estava ocupado com um projeto. Mas para garantir que as aulas acontecessem, a coordenação 

da E3 organizou uma lista de frequência para que o instrutor de Libras assinasse cada vez que 

ministrasse uma aula. 

As observações diretas nos permitiram encontrar quatro eixos centrais de discussão: a 

relação intérprete/aluno surdo, Libras/Língua Portuguesa, as políticas inclusivas/realidade 

escolar e a aprendizagem de matemática para escolares surdos/Libras. Essas relações serão 

abordadas no quarto capítulo. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Apresentamos, neste capítulo, as análises constituídas, por meio do caso em estudo, 

partindo da convergência dos dados, sendo eles as observações das aulas registradas em diário 

de campo, as entrevistas realizadas com os sujeitos surdos, professores de matemática, 

intérpretes de Libras e coordenadores das escolas campo, além de documentos legais que 

respaldam a educação de surdos. 

Explicitamos quatro eixos centrais: 

1- A relação professor/intérprete/aluno surdo, convergindo os dados do diário de campo, 

entrevistas realizadas com os professores de matemática, intérpretes de Libras e algumas 

políticas educacionais inclusivas, que sinalizam a tríade acima exposta. 

2- A Libras, enquanto língua de herança, enfatizando a relação da cultura surda, as 

políticas que garantem o direito de aprendizagem bilíngue para alunos com surdez, articuladas 

às entrevistas realizadas com os alunos surdos e os acontecimentos presenciados nas 

observações diretas nas escolas campo.  

3- As políticas educacionais inclusivas e as nuances entre os direitos e a realidade 

escolar, abordando as políticas educacionais inclusivas em nível federal e as políticas do 

município de Quirinópolis-Go, estabelecendo os pontos e contrapontos com a realidade escolar, 

sob a ótica dos coordenadores, professores e intérpretes entrevistados.  

 4- O processo de ensino-aprendizagem de matemática para escolares surdos do 

município de Quirinópolis, a partir da análise do diário de campo; as políticas municipais 

inclusivas e as entrevistas realizadas com as intérpretes de Libras e as professoras de 

matemática. 

 

 

4.1 A Relação Professor-Intérprete-Aluno 

 

 

 Com o advento da Educação Inclusiva, após uma manobra política e econômica na 

década de 70, os alunos surdos migraram-se das “escolas especiais” para as escolas regulares. 

Especialmente na última década, temos visto a atuação de intérpretes de Libras em classes em 
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que há pelo menos um aluno surdo, com exceções dos casos em que a quantidade desse 

profissional é menor que a procura. Embora a Libras tenha sido reconhecida por meio da Lei 

Nº 10.436, de 24 de abril de 2002, foi após o Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 que 

ficaram mais claras as atribuições necessárias para os tradutores intérpretes de Libras. 

Entretanto foi a Lei Nº 12.319, de 1 de setembro de 2010, que versou especificamente do 

tradutor intérprete de Libras, enquanto profissional, regulamentando a atuação destes no Brasil. 

(BRASIL, 2002, 2005, 2010). 

 A presença de tradutores intérpretes de Libras na escola “tornou-se uma figura 

indispensável nos processos de inclusão social e escolar do indivíduo surdo, visto que ele é 

responsável pela mediação entre surdos e ouvintes- e pela mediação entre o aluno surdo e o 

conhecimento” (SANTOS; DINIZ; LACERDA, 2016, p. 149). 

 Já que cabe ao intérprete educacional de Libras mediar a comunicação que ocorre no 

âmbito escolar, torna-se mister que a relação intérprete/aluno surdo ocorra com o mínimo de 

conflitos possíveis, para que a presença do intérprete na sala de aula não seja um impeditivo à 

aprendizagem dos alunos surdos.  

 

O IE tem um lugar de destaque em sala de aula, pois é necessário que apresente 

domínio de diversos conceitos, e também esteja atento ao desempenho do aluno surdo, 

de forma a favorecer e propiciar a compreensão/o aprendizado por ele. A interpretação 

em sala de aula é, portanto, uma tarefa complexa; que exige saberes específicos, 

postura adequada e parceria com o professor e o aluno (SANTOS; DINIZ; 

LACERDA, 2016, p. 150). 

 

 Observamos que a atuação do intérprete educacional (IE19) é uma tarefa complexa, que 

envolve a tríade intérprete/professor/aluno, para possibilitar a aprendizagem do aluno surdo. 

Ademais, as evidências do estudo de caso que realizamos no município de Quirinópolis-Go 

mostrou que as duas intérpretes de Libras que atuam nas três escolas campos onde coletamos 

os dados desta pesquisa atuam sem a parceria adequada com os professores, ou seja, não têm 

acesso prévio aos planos de aula.  

 O momento do planejamento, embora seja do professor, deve ser compartilhado com o 

intérprete, não para interferir nos conteúdos, mas para que o IE se prepare melhor para sua 

atuação na sala de aula. Se necessário, estude melhor os conceitos para realizar a tradução 

simultânea, ou busque aprimorar seu repertório léxico (SANTOS, DINIZ, LACERDA, 2016). 

                                                           
19A terminologia intérprete educacional (IE) é especifica de Lacerda (2005). 
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 Apesar de não termos presenciado conflitos na relação professor-intérprete, no caso em 

estudo, denotamos a necessidade de que os professores planejem em parceria com os intérpretes 

de Libras, e que os intérpretes estejam dispostos a participar do planejamento. 

 Questionadas se participam do planejamento das aulas juntamente com os professores, 

as I220 e I321, responderam que: “Não, porque eles planejam em casa” e “não” respectivamente. 

Questionada se já tentou participar do planejamento, a I3 respondeu que “não” (APÊNDICE L, 

p.160). 

 O IE tem domínio das línguas e uma relação mais próxima do aluno surdo. Por outro 

lado, o professor tem domínio dos conteúdos, assim sendo, a estreita relação entre intérprete e 

professor pode contribuir para que ambos se sintam seguros em sala de aula, e beneficiará 

também ao aluno surdo (SANTOS, DINIZ, LACERDA, 2016). 

 Observamos, ainda, que o A1 recorre ao professor regente somente quando suas dúvidas 

conceituais não são sanadas pela intérprete de Libras. Defendemos, porém, que embora se exija 

um aprofundamento conceitual do IE (SANTOS, DINIZ, LACERDA, 2016), é importante que 

o intérprete direcione as dúvidas conceituais para o professor, para que o aluno perceba que o 

ensino é função do professor, e que, por outro lado, o professor entenda que o aluno surdo 

também é seu aluno e não do intérprete.  

 

O aluno surdo copiava as questões do quadro, enquanto isso, a interprete me pediu 

ajuda para responder algumas questões de produtos notáveis, porque ela não havia 

conseguido resolver, e o outro aluno surdo que ela acompanha no período vespertino 

disse para ela: “ você não sabe como resolver”, ela me disse que falou para ele 

perguntar para o professor e disse: você também não sabe”. Ela disse que quando o 

professor explica é fácil, mas na hora de resolver os exercícios, fica difícil 

(APÊNDICE C, p.146). 

 

O A1 recorreu à intérprete para compreender como resolver as atividades. “Porém, o 

aluno não sabia como resolver os últimos exercícios, pediu a ajuda da intérprete, que o auxiliou” 

(APÊNDICE A, p.131). Destacamos que a relação amistosa entre o A1 e a I1, em situações 

como a acima descrita, é importante que o intérprete direcione os questionamentos ao professor. 

“Cabe ao IE, posteriormente reportar ao professor suas observações e análises sobre o 

desenvolvimento/desempenho do aluno surdo e colocar em diálogo as estratégias que melhor 

possam atende-lo” (SANTOS, DINIZ, LACERDA, 2016, p.155).  

 

                                                           
20 A intérprete de Libras que atua na Escola 1 é a mesma que atua na Escola 2, por isso nos referiremos a duas 

intérpretes de Libras e utilizaremos I1 e I2 para nos referirmos à esta intérprete, de acordo com a escola em que 

atuava durante as observações registradas no diário de campo. 
21 Utilizaremos I3 para nos referirmos à Intérprete 3. 



78 
 

O professor explicou um novo exemplo, a intérprete nada interpretou embora 

estivesse em sala. [...] A intérprete perguntou ao professor se álgebra se refere aos 

números, o professor explicou que é por causa das letras, e falou sobre a etimologia 

da palavra. A intérprete perguntou para o aluno surdo se ele entendeu a explicação do 

professor (APÊNDICE A, p.130). 

 

 É imprescindível que o professor, ao planejar as aulas, o faça em parceria com o 

intérprete de Libras, não de forma a interferir nos conteúdos, mas contribuindo com o professor 

para que o ensino seja pensado adequadamente para contemplar também os alunos surdos 

(SANTOS; DINIZ; LACERDA, 2016). Dessa maneira, situações como a acima descrita seriam 

evitadas, caso o aluno recorresse à intérprete para sanar dúvidas conceituais ao invés de ao 

professor regente. 

 Questionada se o planejamento é realizado em parceria com a intérprete, a P222 afirmou 

que “não” (APÊNDICE L, p. 165). Já a P323, argumentou que:  

 

Não, mas a gente passa para ela, e ela também passa o que ele consegue fazer, o que 

ele sabe, porque, na verdade, eu até falo, “nosso aluno não é alfabetizado, ele não 

sabe”, então ele tem tremenda dificuldade. Nas avaliações, a gente senta junto, e tenta 

fazer uma avaliação de acordo com o conhecimento dele, mas em matemática é mais 

complexo, quando chega no oitavo ano, é mais complexo, e eu sempre me apoio a ela 

que é a professora de Libras (APÊNDICE N, p.165). 

 

 Notamos que, embora a intérprete não participe do planejamento ou tenha acesso prévio 

a ele, a P3 compreende as limitações do A3 e, por isso, faz juntamente com a I3 a flexibilização 

da avaliação para o A3. Contudo, ressaltamos que a flexibilização deve ser feita não apenas em 

relação a avaliação, segundo a política municipal de Educação Especial de Quirinópolis. 

 As Diretrizes Educacionais do Município de Quirinópolis para a Educação Especial 

dizem que cabe ao intérprete: “Participar da elaboração e acompanhar o processo de 

flexibilização curricular e avaliação de aprendizagem dos estudantes com deficiência auditiva” 

[...] (QUIRINÓPOLIS, 2013, p. 20).  

 Todas as atividades pedagógicas devem ser pensadas para contemplar todos os alunos 

da classe, sendo assim, a parceria entre professor e intérprete deve ser cotidiana, não somente 

para as avaliações. Uma das atribuições destacadas ao intérprete de Libras da rede municipal 

de Quirinópolis é “Participar do planejamento diário com o professor regente e auxiliar o 

professor na elaboração de aula flexibilizada para o aluno surdo” (QUIRINÓPOLIS, 2013, p. 

19). No entanto, como essa atribuição permeia a díade professor/intérprete de Libras, é 

necessário predisposição de ambos para efetivá-la. 

                                                           
22 Utilizaremos P2 para nos referir a Professora 2. 
23 Utilizaremos P3 para nos referirmos a Professora 3. 
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 Ressaltamos que a intérprete de Libras que atua na E1 também trabalha na Escola 3. 

Durante as trinta aulas que observamos nas duas salas de aula, sendo dez de matemática, em 

cada uma das escolas e dez aulas de Libras, na E3, percebemos que a intérprete de Libras se 

apropriou da responsabilidade de ensinar os conteúdos ministrados em aula pelos professores 

regentes, para os alunos A1 e A3. Em contrapartida, reiteramos que a principal atribuição do 

intérprete de Libras é mediar a comunicação em benefício do aluno surdo, conforme 

especificado na Lei Nº 12.319, de 1 de setembro de 2010: 

 

I - Efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e surdos-

cegos, surdos-cegos e ouvintes, por meio da Libras para a língua oral e vice-versa;  

II - Interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, as atividades 

didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino nos níveis 

fundamental, médio e superior, de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos 

curriculares; (BRASIL, 2010, Art. 6º). 

 

 O domínio da Libras e a proximidade com o aluno surdo propicia ao intérprete de Libras 

a percepção de quando o aluno está com dificuldades ou dúvidas, mas lhe cabe transmitir essa 

informação ao professor regente, para que ele possa utilizar estratégias capazes de atender o 

aluno surdo (SANTOS; DINIZ; LACERDA, 2016). No entanto, a intérprete do A1 e A3 só 

transmite as dúvidas dos alunos a(o) professor(a) quando não consegue respondê-los. Vale 

ressaltar que não estamos falando sobre eventuais dúvidas, oriundas da interpretação ou 

tradução entre L1 e L2, mas de dúvidas conceituais. 

 Ficou ainda evidente que a intérprete de Libras não possui um bom relacionamento com 

o A3, pois presenciamos animosidade entre ambos, de tal maneira que, em algumas vezes, o 

A3 simplesmente não olhava para a intérprete de Libras, o que consequentemente prejudicava 

a aprendizagem do A3, já que o seu acesso à comunicação ficou comprometido. “A intérprete 

demonstrava impaciência com o aluno surdo. Em outro momento, ela chamou a professora 

regente para dizer que o aluno não olhava para ela” (APÊNDICE C, p.142). 

Destarte, concluímos que, se houver falta de afetividade na relação intérprete/aluno, 

haverá prejuízos na aprendizagem do surdo. Situação que fica evidente quando a intérprete me 

pediu para explicar para o aluno surdo como resolvia as questões, dizendo-me: “quem sabe para 

você ele olha” (APÊNDICE C, p.145). Borges e Costa (2010, p.574) explicitam que os 

professores podem estabelecer uma relação de afetividade maior com os alunos surdos, e que 

as dificuldades de aprendizagem não emergem apenas dos conteúdos, mas também da falta de 

empatia com o professor, uma vez que o intérprete de Libras é o mediador entre o conhecimento 
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e o aluno. Naturalmente, se houver afeição entre aluno e intérprete também haverá prejuízos no 

processo de ensino-aprendizagem. 

 Mas, quando questionado sobre sua relação com a intérprete de Libras durante a 

entrevista, o A3 disse ser amigável, talvez o aluno tenha ficado acanhado e por isso não 

externalizou os conflitos existentes em sala de aula, uma vez que as entrevistas, sendo elas 

gravadas ou filmadas inibem os sujeitos.   

 A professora regente de matemática não tem conflitos com o A3, e este expressou, ao 

ser entrevistado, que possui um bom relacionamento com todos os alunos. Ademais, durante as 

observações percebemos que a professora de matemática se sente confortável com a presença 

da intérprete de Libras na sala, agindo como se o A3 não fosse seu aluno. Certamente, a postura 

da intérprete de Libras colabora para essa inversão de papéis, afinal, age como se fosse a 

professora regente do A3.  

 

Muitas vezes o papel do intérprete na sala de aula acaba se confundindo com o papel 

do professor. [...] O próprio professor delega ao intérprete a responsabilidade de 

assumir o ensino dos conteúdos desenvolvidos em aula ao intérprete (QUADROS, 

2004, p.60). 

 

 Corroborando essa visão, Borges e Nogueira (2018) afirmam que, como os intérpretes 

conhecem melhor a cultura surda, os professores abrem mão parcialmente de suas 

responsabilidades e as transferem para os intérpretes, inclusive a tarefa de ensinar, o que torna 

difícil delinear os papéis dos professores e intérpretes. 

 Rosa (2006) argumenta que o Intérprete de Língua de Sinais deve entender que a 

responsabilidade de ensinar no contexto da sala de aula é, teoricamente, do professor da classe 

e não sua, mesmo que ele possua formação na área em que está traduzindo. 

Para Santos, Diniz e Lacerda (2016), existe uma especificidade do intérprete 

educacional que vai além de interpretar, pois há o envolvimento com os conteúdos, estratégias 

de ensino, a proximidade com os diferentes atores educacionais e a colaboração com o 

professor. Sob este mesmo ponto de vista Martins (2006, p. 143,144) diz que: 

 

Há por essa via, uma relação docente marcada na atuação do intérprete educacional 

diferente da atuação e da relação entre ILS e surdos em outra situação não escolar. 

Ora, se é entre o ILS e o surdo que se estabelece a relação afetiva no ensino, que outra 

coisa esse profissional faz se não de estabelecer uma relação docente; de ser um 

educador? Terá ele (ILS) apenas o papel de tradutor, ou também exerce uma relação 

de docência? Não pode nisso marcar uma inclusão – excludente, quando ajuda a 

compor a segregação de dois estranhos (ILS e surdo) num contexto coletivo de ensino 

em que o professor pouco sabe das necessidades educativas e metodológicas que estão 

ali convocadas? Será que o professor sente “familiar prazer” em educar um aluno que 

não fala sua língua? Apagar, esquecer e tolerar a “não familiaridade” é melhor que 
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enfrentar o desconhecido e o desprazer de não saber como mediar por si o ensino sem 

a Libras (Língua Brasileira de Sinais)?  

 

 Na E2, as observações das dez aulas de matemática nos permitiram constatar que a 

intérprete de Libras possui um bom relacionamento com o A2, embora o A2 não demonstre 

muito interesse em estudar. Verificamos, ainda, que a professora regente ministra as aulas de 

matemática e não demonstra preocupação em saber se o A2 consegue acompanhar o ritmo, uma 

vez que este tem uma intérprete de Libras.   

 Questionada sobre as ações da escola para favorecer a aprendizagem do aluno com 

surdez, a P2 afirma que “A escola já tem um trabalho bom com esses alunos, tem a intérprete, 

e o que a gente precisa a escola favorece, trabalhos de grupo, só o trabalho extraclasse que 

precisaria um pouco mais de apoio dos pais” (APÊNDICE N, p. 164). 

 

A inserção do ILS24 na sala de aula não garante que outras necessidades do aluno 

surdo, também concernentes à sua educação, sejam contempladas. A presença do 

intérprete não assegura que questões metodológicas, levando em conta os processos 

próprios de acesso ao conhecimento, sejam consideradas ou que o currículo escolar 

sofra ajustes para contemplar peculiaridades e aspectos culturais da comunidade surda 

(ROSA, 2006, p.89). 

 

 Defendemos que a aprendizagem do aluno com surdez não se dá apenas com a presença 

do intérprete de Libras na sala, mas com uma metodologia de ensino que contemple as 

especificidades do aluno com surdez, valorizando a visualidade que é um ponto central da 

cultura surda. Consoante à escola, percebemos que não existe uma política interna sobre 

inclusão, e que esta fica refém das políticas municipais. 

 Observamos, também, que o A2 é oralizado e utiliza mais a língua portuguesa, então, a 

intérprete de Libras utiliza as duas línguas para mediar a comunicação. Como o A2 não sabe 

ler e escrever, visto que é analfabeto funcional, apenas copia do quadro tudo que a professora 

passa, a intérprete de Libras anota todo o conteúdo em um caderno, e quando o A2 perde ou 

deixa de copiar algo, ela empresta o caderno para ele. O A2 apresenta muitas dificuldades, por 

isso a intérprete também atua como professora de apoio dele, embora a coordenadora de AEE 

suspeite que ele também tenha algum déficit de aprendizagem ou atenção, o mesmo não possui 

este diagnóstico médico.   

 Embora o A2 relate aprender Libras na sala de AEE (APÊNDICE J, p.157), durante as 

aulas de matemática, o trabalho realizado pela intérprete de Libras nos pareceu solitário, pois 

não basta apenas aprender Libras, os alunos surdos precisam ser alfabetizados de maneira 

                                                           
24 Intérprete de Língua de Sinais. 
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bilíngue, o que implica a aprendizagem de língua portuguesa como L2. No entanto, a 

coordenadora admitiu que a escola não pode fazer nada, uma vez que o aluno não é de fato 

alfabetizado. Entretanto, entendemos que a alfabetização é papel da escola. Se ela se recusa a 

fazê-la, quem o fará? Quadros (1997, p. 30) explicita que: 

 

Deve haver um ambiente próprio dentro da escola (ou em outro lugar) para 

desenvolver a linguagem e o pensamento da criança surda; assim, tornar-se-á possível 

o ensino de uma segunda língua, caso contrário a criança surda não terá chances de 

apresentar um domínio razoável da língua portuguesa.  

 

 Corroborando esse pensamento, Santos, Diniz e Lacerda (2016, p. 157) asseveram que: 

 

E se tratando de programas inclusivos e de educação bilíngue para surdos, todo o 

trabalho precisa ser realizado anteriormente nos “bastidores” da sala de aula, para que 

se atinjam os objetivos pretendidos quando em “cena”. A equipe escolar deve estar 

ciente de que, para ofertar uma aula adequada (mesmo para os alunos ouvintes) é 

fundamental a preparação prévia. 

 

 Notadamente, uma vez que a E2 tem sala de AEE,  é necessário direcionar uma atenção 

especial para a aprendizagem de língua portuguesa do A2. O que está em consonância com as 

Diretrizes Educacionais do Município de Quirinópolis para a Educação Especial, a qual 

especifica o português para surdos como uma das áreas de atendimento do AEE 

(QUIRINÓPOLIS, 2013).  

 No entanto, ao ser questionada se conhece a política de educação bilíngue para os alunos 

com surdez, a C225 respondeu: 

 

Conheço, essa proposta de educação bilíngue para os surdos, inclusive com o 

português para os surdos tem sido trabalhada, mas eu vejo que ela não é muito efetiva 

na escola, preocupa-se muito com ensinar Libras, mas eu penso que o português para 

surdos está muito aquém do que precisava ser efetivado na escola (APÊNDICE M, 

p.162). 

 

 O reconhecimento da própria coordenadora de AEE de que o ensino da L2 para surdos 

ainda carece de atenção evidencia que o município de Quirinópolis precisa buscar meios para 

potencializar o ensino de português para surdos. Por outro lado, a C126 enfatizou que “não” 

conhece a política de educação bilíngue para surdos, mas, em contrapartida o C327 revela: “Já 

ouvi falar nessa proposta, porém, precisamente não, eu já li algumas coisas, já ouvi algumas 

coisas na TV e nos jornais, mas com domínio ainda tenho que preparar um pouco mais” 

                                                           
25 Utilizaremos C2 para nos referirmos a Coordenadora 2. 
26 Utilizaremos C1 para nos referirmos a Coordenadora1. 
27 Utilizaremos C3 para nos referirmos ao Coordenador 3. 
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(APÊNDICE M, p.162). Também ressaltamos que é necessário que gestores e professores 

conheçam as políticas educacionais, e grifamos as políticas inclusivas, haja vista que não é 

possível colocar em prática aquilo que se desconhece. 

 O direito à instrução deve ser garantido a todos (DUDH, 1948). Mas, como afirma 

Santos (1989, p.3), “Os direitos humanos são talvez uma das promessas mais amplamente 

cumpridas; no entanto, aqui também é fácil detectar os défices de cumprimentos” [...]. 

 O Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, ao dispor sobre o AEE, salienta que é 

dever das instituições de ensino ofertar, desde a educação infantil, o ensino de Libras e de língua 

portuguesa para alunos surdos, sendo realizado por professor para o ensino de língua 

portuguesa, como segunda língua para surdos (BRASIL, 2005). Mediante o exposto, não há um 

limite temporal fixado para a interrupção do ensino da L2 para o aluno surdo, mesmo que o 

aluno não tenha sido alfabetizado até a terceira série, conforme previsto pelo Programa 

Nacional de Alfabetização na Idade Certa- PNAIC (BRASIL, 2012). 

 Em conformidade com o Decreto supracitado, Mantoan (2013) salienta a 

responsabilidade de vários atores do processo inclusivo, para fazer valer os direitos dos alunos 

com deficiências, assegurando a aplicabilidade das políticas públicas. 

 

O argumento do despreparo dos professores não pode continuar sendo álibi para 

impedir a inclusão escolar de pessoas com deficiências. E uma verdadeira preparação 

começa com a possibilidade e pelo desafio de acolher as diferenças na sala de aula e 

pela busca de novas respostas educacionais. Nesse processo, a responsabilidade é de 

todos- pais, diretores, supervisores, orientadores educacionais, professores, alunos- e 

principalmente, das autoridades responsáveis pela definição e implementação das 

políticas públicas (MANTOAN, 2013, p. 79). 

 

 Corroborando o exposto, Mantoan (2013) deixa claro que o discurso de despreparo para 

incluir alunos com deficiências deve cair por terra e que cabe à equipe escolar a 

responsabilidade de assumir o compromisso de incluir para que encontre novas respostas 

educacionais. Entendemos, então, que na cidade de Quirinópolis é preciso que cada equipe 

escolar se comprometa a buscar alternativas educacionais, objetivando melhorar o processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos com surdez. 

“Um dos alunos chamou o aluno surdo de mudinho, a intérprete o censurou dizendo: 

‘Até hoje você não aprendeu o nome dele’?” (APÊNDICE A, p.128). A intérprete do A1 foi 

ética ao não permitir que um dos colegas de sala o chamasse pejorativamente de mudinho.  “Faz 

parte do pensar certo a rejeição mais decidida a qualquer forma de discriminação (FREIRE, 

2016, p. 37). Em defesa de uma educação inclusiva, os professores, intérpretes e gestão escolar, 
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não devem permitir jamais a discriminação, pois vivemos em uma sociedade formada por 

pessoas ímpares, cada uma com sua singularidade.  

Percebemos que, embora a comunidade surda tenha conquistado vários direitos no 

decorrer dos anos, ainda existem, em nossa sociedade, atitudes estereotipadas de preconceito 

velado. Gesser (2009) aclara que o surdo não é mudo, uma vez que, com o uso de aparelho 

fonador e treinamento, pode falar. Acrescenta-se que a expressão surdo-mudo já caiu em 

desuso, já que não traduz a condição do surdo. 

Quadros (2017, p. 34) salienta que “A Libras, língua brasileira de sinais, é visuoespacial, 

representando por si só as possibilidades que traduzem as experiências surdas, ou seja, as 

experiências visuais”. Compreendemos, então, que o surdo não é mudo, e que utiliza uma 

linguagem não verbal. 

Santos (2009) fala sobre o pensamento hegemônico ocidental que separa as pessoas, em 

que “[...] a exclusão torna-se simultaneamente radical e inexistente, uma vez que seres sub-

humanos não são considerados sequer candidatos a inclusão social” (SANTOS, 2009, p. 30). 

Compreendemos que, enquanto educadores, devemos lutar pela inclusão escolar, que, de certa 

forma, refletirá na construção de uma sociedade menos excludente, e quiçá alcançaremos a 

utópica inclusão social.  

Romperemos com a lógica excludente, em que as pessoas com deficiências são 

consideradas sub-humanos? Acabaremos com a linha que separa, exclui e segrega? Não há 

garantias, mas compreendemos que a educação não é estática, logo, pode constituir uma 

poderosa arma contra a exclusão.   

 Nesse ínterim é válido relatar que “O P128 introduziu o conteúdo de produtos notáveis. 

A intérprete se ausentou da sala, e o professor prosseguiu a explicação em português” 

(APÊNDICE A, p.128). O professor, na medida do possível, utilizou seu conhecimento de 

Libras para explicar o conteúdo para o A1. Sem embargo, quando diversos protagonistas do 

processo de ensino-aprendizagem utilizam a Libras para se comunicarem com o aluno surdo, o 

processo inclusivo emerge de maneira mais significativa. 

 Posteriormente, “O P1 explicou um novo exemplo e a intérprete nada interpretou, 

embora estivesse em sala.  O professor explicou, articulando alguns sinais em Libras” 

(APÊNDICE A, p.130). Em conformidade com as observações realizadas, percebemos que o 

P1 reconhece sua responsabilidade de ensinar o A1, recorrendo, quando necessário, à Libras 

para se comunicar com o aluno. 

                                                           
28 Utilizaremos P1 para nos referirmos ao Professor 1. 
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Mesmo com a presença do intérprete, é interessante que o professor também saiba LS 

(língua de sinais) para que possa se comunicar diretamente com o aluno surdo e não 

deixar a responsabilidade de comunicação apenas para o intérprete (NOGUEIRA; 

BARROSO; SAMPAIO, 2018, p. 57). 

 

“O professor explicou o produto da diferença de dois termos. Nesse momento, a 

intérprete havia se ausentado da sala. A intérprete voltou para a sala de aula, porém não 

interpretou a explicação” (APÊNDICE A, p.129). Embora, às vezes, um intérprete necessite se 

ausentar da sala de aula, é preciso estar atento ao momento em que o fará, para que o aluno não 

fique prejudicado, uma vez que se torna imprescindível, no momento da explicação do 

conteúdo, a atuação do profissional intérprete de Libras. Por outro lado, o professor também 

deve ser cuidadoso para não explicar o conteúdo quando o intérprete de Libras se retirar. Cabe 

também à gestão escolar se atentar para não retirar a intérprete de sala. 

Mesmo que o professor regente saiba Libras, não conseguirá utilizar simultaneamente 

as duas línguas, português e Libras, para ensinar. No entanto, o professor que reconhece a língua 

do surdo e se esforça em estabelecer comunicação por meio dela, constrói uma boa relação 

professor/aluno. 

Igualmente, na E3, “A intérprete se ausentou para uma reunião e, nesse momento, a 

pedido da intérprete, eu a substituí (APÊNDICE C, p.142). O A3 mostrou-se entusiasmado com 

minha presença em sala de aula e atento à interpretação. 

 Em um outro momento, notamos que o A3 recorreu ao professor para sanar uma dúvida 

e não à interprete de Libras, apesar de ela estar presente na sala. “O professor passou atividades 

e o aluno começou a realizá-las. O aluno precisou da ajuda do professor porque confundiu o 

termo do meio, em que há o dobro de um número diferente de 1. (A + 
1

2
B)2” (APÊNDICE A, 

p.129).  

 Quadros (2004) salienta que as crianças têm dificuldade em reconhecer o papel do 

intérprete como mediador, haja vista que a relação intérprete/criança é estabelecida mediante o 

olhar. Por outro lado, os adolescentes lidam melhor com a presença do intérprete. 

 Identificamos alguns desafios oriundos da relação intérprete/professor/aluno, como: 1-

a importância da afetividade entre professor e aluno, intérprete e aluno, 2- a necessidade de que 

professor e intérprete estabeleçam uma parceria para o planejamento conjunto das aulas; 3- a 

importância de o professor regente saber Libras; 4- a ética do intérprete de Libras; 5- o 

redirecionamento das dúvidas do aluno, feito pela intérprete ao professor regente; 6- o 

reconhecimento do professor de que a aprendizagem do aluno surdo é de sua responsabilidade. 
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 Sob o mesmo ponto de vista, observamos alguns pontos positivos resultantes da relação 

intérprete/professor/aluno, sendo: 1- o bom relacionamento dos professores regentes com os 

intérpretes de Libras; 2- a preocupação das intérpretes de Libras para com a aprendizagem dos 

alunos com surdez e 3- o interesse dos alunos surdos em aprender mais a Libras. 

 Destarte, diante dos desafios que surgem da relação intérprete/professor/aluno, é 

necessário que professor e intérprete se atentem às suas funções, objetivando propiciar ao aluno 

surdo um ensino inclusivo em que este sujeito compreenda o papel de cada um dos atores do 

processo educativo. 

 Uma vez que a intérprete não possui formação em matemática, em algumas ocasiões, 

necessitou de exemplos adicionais. Quadros (2004) clarifica que o intérprete de Libras, para 

atender às exigências dos níveis mais adiantados de educação, necessitou de conhecimentos 

mais aprofundados e específicos. Logo, compreendemos também que recorreu à estratégia de 

anotar todo o conteúdo de matemática para que compreendesse o que iria interpretar. 

 

O P1 iniciou a aula ensinando os alunos a colocarem o fator comum em evidência. 

Quando a intérprete voltou para a sala, pediu que o aluno surdo prestasse atenção no 

quadro, na explicação sobre o fator comum. O professor não usou Libras naquele 

momento e o aluno disse para a interprete que não entendeu, ela disse para ele que o 

professor faria outro exemplo.  A intérprete copia todo o conteúdo em um caderno 

para ela (APÊNDICE A, p.129). 

 

 As Diretrizes Educacionais do Município de Quirinópolis para a Educação Especial não 

abordam a necessidade de que o profissional intérprete anote os conteúdos ministrados em um 

caderno particular. Não obstante, observamos que as I1 e I2 faziam essas anotações. Levando 

em consideração que o A2 e A3 possuem uma defasagem de aprendizagem da língua portuguesa 

e que precisam parar de copiar para se atentar para à mediação feita pelas intérpretes, 

entendemos que o referente caderno servia como material de apoio para os alunos surdos, caso 

os professores apagassem as anotações da lousa.  

 Em contrapartida, percebemos que o A1 não apresentava dificuldades para copiar o 

conteúdo, mas, como estava matriculado no oitavo ano em 2018, os conceitos matemáticos são 

mais densos e, uma vez que a I1 não teve acesso prévio ao planejamento e nem participou dele, 

anotou todo o conteúdo e estudou, quando possível, para desempenhar melhor o seu papel como 

intérprete de Libras. 

A I2 expressou não ter dificuldades para interpretar as aulas de matemática e a I3 

também disse: “Não, porque eu domino o conteúdo bem, mas para estar passando o conteúdo 

para o aluno, o meu, como não é alfabetizado, ele pega números picados, ele não tem sequência 
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numérica, fica complicado” (APÊNDICE L, p. 160). Na verdade, o que percebemos é que a I3, 

quando não compreende os conteúdos de matemática, recorre aos P1 e P2, ou busca outros 

meios de aprendê-los para ensiná-los aos alunos. Rosa (2006) aponta que, por lidar diretamente 

com o aluno surdo, muitas vezes os intérpretes acabam agindo como professores, uma vez que 

a separação de papéis se torna inviável.  

 “O P1 passou atividades, a intérprete foi auxiliar o aluno nas atividades. Em uma das 

questões em que o aluno teve dúvida, ele e a intérprete recorreram ao professor que dialogou 

em libras com o aluno” (APÊNDICE A, p.129). Nesse momento, em especifico, a intérprete de 

Libras agiu de maneira coerente e profissional, uma vez que direcionou a dúvida do aluno para 

o professor regente.  

Ao intérprete educacional “[...] é recomendado redirecionar os questionamentos dos 

alunos ao professor, pois desta forma o intérprete caracteriza o seu papel na intermediação, 

mesmo quando este papel é alargado” (QUADROS, 2004, p.63). 

Embora não esteja convencionado o local em que o intérprete de Libras deve se 

posicionar, comumente, se posiciona à frente da sala, de tal maneira que o aluno possa fazer 

contato visual com o professor, o quadro e o intérprete de Libras, em uma sala de aula 

organizada tradicionalmente em fileiras.  

As Diretrizes Educacionais do Município de Quirinópolis para e Educação Especial, 

atestam que os alunos com deficiência devem ser dispostos nas primeiras cadeiras 

(QUIRINÓPOLIS, 2013). Logo, a menos que haja uma organização diferente da classe, como 

por exemplo em círculo, o melhor lugar para os intérpretes de Libras da rede se posicionarem 

é na frente da classe.  

 

O P1 introduziu o conteúdo de sistema de equação. Ensinou aos alunos como resolver 

através do método de adição e subtração.  A intérprete sentou-se ao lado do aluno 

surdo, de forma que na hora da explicação ele precisa escolher se olha para o professor 

ou para a intérprete. No segundo exemplo a intérprete começou a interpretar 

(APÊNDICE A, p.131). 

 

 Embora o posicionamento físico do intérprete de Libras na sala de aula pareça ser algo 

simples, assume demasiada importância, uma vez que se torna um divisor de águas entre o 

acesso à comunicação e, em consequência aos conteúdos escolares, ou em contrapartida, se o 

intérprete não estiver posicionado de maneira visível para o aluno, haverá uma barreira 

atitudinal para a aprendizagem do aluno.  
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“O intérprete deve posicionar-se em um local adequado em sala de aula para realizar 

sua interpretação. Definido este local, o professor também deve respeitá-lo, não passando na 

frente do intérprete no momento da interpretação” (COSTA et al., 2016, p.8).  

Mediante o acima exposto, percebemos que, na disposição tradicional da sala de aula, é 

ideal que o intérprete de Libras se posicione à frente da sala, visando favorecer a mediação entre 

professor/aluno, aluno/aluno e aluno/professor. É razoável pensarmos nesse posicionamento do 

intérprete de Libras, já que para o aluno surdo, já é um desafio prestar atenção na interpretação 

e representação dos conceitos, exercícios e exemplos dispostos no quadro.  

O A1, sendo um dos mais altos da classe, não se sentava na cadeira da frente, mas no 

centro da sala. De maneira que, em algumas vezes, quando a intérprete se sentou ao fundo da 

sala, ficou situada fora do campo de visão do A1. 

 

A I1 ficou ao fundo da sala, mesmo quando o professor fazia a correção. O aluno 

acertou todos os exercícios. O professor interpreta algumas partes da explicação. A 

intérprete pediu para o professor explicar novamente o exemplo (A + 2B)2, e disse que 

o aluno não entendeu, porém ele havia entendido, ela que não havia entendido 

(APÊNDICE A, p.128). 

 

Em suma, no dia da avaliação bimestral “A I1 sentou-se em uma carteira ao lado do A1” 

(APÊNDICE A, p.132). Sentar-se ao lado do aluno em dias de avalição pode contribuir para a 

compreensão de eventuais dúvidas que o aluno tenha sobre as questões, afinal, alunos surdos 

realizam avaliações em língua portuguesa como os demais alunos.  

Quadros (2004) expõe que se, no momento de avaliação, seja em provas ou concursos, 

o surdo solicitar a intervenção para esclarecimento de alguma questão, mesmo que através do 

olhar, o intérprete deve ponderar que apenas fará a tradução de português para Libras. 

 Durante a realização da avaliação, o A1 teve dúvida, mas nesse momento a intérprete 

foi criteriosa por não responder. “Ao montar um sistema, o aluno surdo olhou para a intérprete, 

como se quisesse um sinal de aprovação, de certeza, de que estava no caminho certo, a intérprete 

não respondeu, e disse para ele fazer a prova” (APÊNDICE A, p.132). 

O Código de Ética dos Intérpretes advoga, em seus princípios fundamentais, que 

“intérprete deve ser uma pessoa de alto caráter moral, honesto, consciente, confidente e de 

equilíbrio emocional. Ele guardará informações confidenciais e não poderá trair confidencias, 

as quais foram confiadas a ele” (QUADROS, 2004, p.31-32). Evidenciamos que a intérprete de 

Libras mostrou uma conduta ética, honesta e consciente, por não usurpar de sua posição, 

enquanto intérprete, para favorecer o aluno surdo durante a avaliação. 
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O A2 é analfabeto funcional, resultado de anos de convivência no âmbito escolar com 

uma outra intérprete de Libras que copiava todas as atividades para ele. Outro fator que pode 

corroborar é a demasiada atenção que se dá ao ensino de Libras (L1) para os alunos com surdez 

do município de Quirinópolis, em detrimento da Língua portuguesa (L2). “O aluno surdo não 

é alfabetizado, tem dificuldade até de copiar” (APÊNDICE B, p.133). 

 

O aluno não sabe ler, e não conhece as palavras, conhece apenas três palavras que são: 

mãe, pai e amor. A intérprete me informou que a intérprete que o acompanhou nas 

séries anteriores copiava todo o conteúdo para ele, e conseguir que ele copie foi um 

avanço (APÊNDICE B, p.134). 

 

 Quadros (2004) aponta que o intérprete, em sua essência, deve ser ético e que sua 

responsabilidade é intermediar o processo de interação conversacional e discursivo. Logo, o 

intérprete não deve realizar as tarefas do aluno, pois além de antiético, esta atitude compromete 

o desenvolvimento de habilidades e capacidades ensejadas no processo de ensino-

aprendizagem ao qual a escola se presta.  

Acreditamos que mesmo quando o aluno surdo ainda está no período de aquisição da 

Libras, o contato com a língua de sinais potencializará o seu desenvolvimento, visto que é a sua 

língua natural, sua primeira língua (L1) de caráter visuoespacial. Apesar dessa premissa, 

observamos que “A professora começou a correção dos exercícios e, enquanto isso, a intérprete 

continuou auxiliando o aluno na resolução, de forma paralela, sem interpretar o que a professora 

dizia” (APÊNDICE C, p.141). 

 A inclusão do aluno surdo na sala de aula vai muito além da presença do intérprete de 

Libras, uma vez que o professor deve levar em consideração que o surdo participa da aula 

visualmente, o que lhe requer tempo para olhar para o intérprete, para os conteúdos transcritos 

no quadro e para os materiais utilizados pelo professor, (QUADROS, 2004). Logo, o professor 

deve estar atento para verificar se o aluno surdo não ficará prejudicado no momento da 

explicação, dando-lhe tempo para copiar as anotações e resolver os exercícios ou solicitar sua 

atenção nos momentos de explicação. 

Nas observações realizadas em campo, pudemos identificar que a intérprete 

demonstrava impaciência com o A3 e, na sala dos professores, ela afirmara à pesquisadora: 

“Você veio ver o quanto eu sofro! Em outro momento, a intérprete chamou a professora regente 

para dizer que o aluno não olha para ela” (APÊNDICE C, p.142). Destarte, vivenciamos que a 

relação intérprete/aluno está desgastada, o que torna difícil a aprendizagem do aluno surdo.  
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Questionado se tem dificuldades em aprender matemática, o A3 ressalta: “tenho”, mas 

argumentou também “aprendo bem”, e afirma que o que contribui para sua aprendizagem 

matemática é que “os meus amigos me ajudam” (APÊNDICE K, p.158). 

Na sala de aula em que há alunos surdos, há uma tríade professor/intérprete/aluno, 

rompendo a lógica em que o aluno estabelece afetividade com o professor, haja vista que o 

aluno surdo estabelece um vínculo afetivo com o intérprete de Libras, uma vez que o saber 

ensinado na sala de aula perpassa pelas mãos e corpo do intérprete de Libras (MARTINS, 

2006). 

O A2 disse que tem uma intérprete de Libras desde a 3º ano, e o A3, desde o 7º ano. Os 

dois expressaram que a presença da intérprete é fundamental para a aprendizagem e 

asseguraram que suas intérpretes de Libras medeiam toda a comunicação realizada na sala de 

aula (APÊNDICE H). Entretanto, entendemos que a resposta do A2 diverge das observações 

realizadas em sala.  

O tradutor intérprete de Libras pode escolher entre a interpretação simultânea ou a 

consecutiva. A simultânea é realizada ao mesmo tempo em que a mensagem é enunciada, já a 

consecutiva ocorre após a emissão da comunicação. Em nossas observações, pudemos 

identificar que “a I3 prestou atenção na explicação da professora e depois ela mesma explicou 

para o aluno” (APÊNDICE C, p.14). O profissional intérprete de Libras deve ter cuidado ao 

realizar a interpretação consecutiva para não dar a impressão de que ele seja o professor, de 

modo a não invisibilizar a atuação do docente.  

Registramos também que “A P3 introduziu o conteúdo de razão e proporção. A 

intérprete interpretou o que a professora disse e fez um combinado com o aluno para a palavra 

‘proporção” (APÊNDICE C, p.142). Mas logo em seguida, ao verificar que o aluno ficou com 

dúvidas, ela mesma se dispôs a explicar ao aluno os conceitos de razão e proporção, sem 

recorrer à professora regente. Na realidade, essa atitude é cômoda para a professora, o que 

revela que, ainda nos dias atuais, muitos professores regentes encaram os alunos surdos como 

se fossem alunos dos intérpretes. 

Segundo Silva e Santana (2011), diante da ausência de sinais específicos, o intérprete 

de Libras pode combinar um sinal com o aluno surdo, visando poupar tempo e reduzir os 

empecilhos à comunicação. Destacamos que a intérprete de Libras observada combina sinais 

com o aluno surdo, atitude muito positiva. No entanto, destacamos que o intérprete deve 

direcionar as dúvidas do aluno para o (a) professor (a) regente, para que o professor compreenda 

que o surdo é seu aluno e não do intérprete de Libras. 
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Compreendemos, porém, que a realidade da sala de aula, muitas vezes leva o intérprete 

de Libras a assumir o papel de professor do aluno surdo. Em um estudo, Lacerda (2006) 

esclarece que as dificuldades inerentes à falta de planejamento e trabalho conjunto entre 

intérprete e professor, ocasionam o desdobramento do intérprete de Libras para fazer o melhor 

possível perante as dificuldades, uma vez que alguns professores não assumem seu papel diante 

do aluno surdo e delegam suas funções para o intérprete de Libras. 

Um dos erros recorrentes que as pessoas sem deficiência auditiva cometem comumente 

é de dirigirem a palavra à pessoa que acompanha a pessoa com deficiência, seja na escola ou 

em outros ambientes, em vez de se dirigirem à pessoa com deficiência. Isso também acontece 

na sala de aula do A3.  

 

No segundo horário, a professora passou no quadro atividades sobre razão. A 

professora explicou as atividades, fez um exemplo; a intérprete não interpretou as 

explicações da professora. A professora regente foi à carteira do aluno surdo e 

perguntou se ele estava conseguindo (perguntou para a intérprete) (APÊNDICE C, 

p.143). 

 

Entretanto, nossas atitudes não devem constituir uma barreira impeditiva para a 

aquisição de autonomia das pessoas com deficiências, muito menos de nossos alunos. “Incluir 

é necessário, sobretudo, para melhorar as condições da escola, de modo que nela se possam 

formar gerações mais preparadas para levar a vida na sua plenitude, livremente, sem 

preconceitos, sem barreiras” (MANTOAN, 2015, p. 59). Em suma, é imprescindível que o 

professor regente estabeleça comunicação com seu aluno surdo, dirigindo a palavra a ele, 

mesmo que necessite da mediação do intérprete de Libras. 

 

 

4.2 A Libras enquanto língua de herança 

 

 

A Libras é a segunda língua mais utilizada no Brasil. Todavia, o status de língua foi 

conquistado recentemente com a promulgação da Lei 10.436, de 24 de abril de 2002 (BRASIL, 

2002). Entrementes, a língua portuguesa é dominante, caracterizando a Libras como língua de 

herança. “Línguas de herança são as línguas que, em um contexto sociocultural, são dominantes 

diferentes da usada na comunidade em geral” (QUADROS, 2017, p. 7). 
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Por otra parte, debe haber una reconstrucción posimperial de los derechos humanos 

centrada en deshacer los actos masivos de supresión constitutiva- los ur-derechos- 

sobre los cuales la modernidad occidental fue capaz de transformar los derechos de 

los vencedores en derechos universales (SANTOS, 2010, p.96).  

 

Segundo Santos (2010), é preciso haver uma reconstrução dos direitos humanos, e 

acreditamos que o reconhecimento da Libras como língua oficial no Brasil é uma das formas 

de mudar a supressão sofrida pelas pessoas com surdez.  

Já não se espera mais uma negação das diferenças, mas sim, assumi-las; e a diferença 

do surdo está constituída em sua língua que é visual espacial. O que se almeja é que a língua 

portuguesa e a Libras sejam articuladas, sem a negação de uma ou outra. 

 

No entanto, atualmente a questão da diferença assume importância especial e 

transforma-se num direito, não só o direito dos diferentes a serem iguais, mas o direito 

de afirmar a diferença. Pessoalmente, inclino-me a defender que certamente há uma 

mudança de ênfase e uma questão de articulação. Não se trata de afirmar um pólo e 

negar o outro, mas de articulá-los de tal modo que um nos remeta ao outro (CANDAU, 

2008, p.17). 

 

Advogamos que o surdo, apesar de ter uma língua de herança, defronta com uma 

realidade em que a língua hegemônica se sobrepõe social e culturalmente à Libras, uma vez que 

a língua e a cultura se entrelaçam.  

Ao refletirmos acerca da resistência à Libras que os alunos A1 e A2 demonstram, 

podemos entender como a cultura do opressor reprime a do oprimido (FREIRE, 2018). Uma 

das ocasiões em que observamos o reflexo desta opressão foi durante uma palestra da E1, em 

que o A1 evidenciou ter resistência à Libras, em situações nas quais está rodeado de muitas 

pessoas. A intérprete se adiantou em informar que o A1 não gosta que se realize o trabalho de 

interpretar para ele fora da sala, pois se sente constrangido. 

A vergonha é algo comum na adolescência, mas sentir vergonha de sua língua é um 

marco de uma crise identitária em sujeitos surdos, quando não se reconhecem como tal, ou não 

se percebem como membro da comunidade surda, aspectos que, geralmente, estão relacionados 

ao contexto familiar. 

 

Em seguida, a coordenadora chamou os alunos para assistirem uma palestra sobre 

ISTs. A intérprete me informou que o A1 tinha vergonha de Libras, então perguntei-

lhe se isso seria real, obtendo como resposta que teria medo sim. Então, perguntei se 

os outros alunos da escola sabiam que ele era surdo e ele disse que não. Como a 

palestra era para boa parte dos alunos da escola, aconteceu na quadra de esportes. 

Quando a intérprete usava Libras, o aluno surdo desviava o olhar, por isso, disse a ele 

que precisava ter orgulho da Libras. Insisti um pouco com ele para que olhasse para a 

intérprete, ele olhou um pouco e logo desistiu (APÊNDICE A, p.131). 
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O A2 também “tem resistência a Libras, por esse motivo, a intérprete utiliza Libras e 

português concomitantemente” (APÊNDICE B, p.133). Indubitavelmente, a intérprete de 

Libras tenciona cativar a atenção do A2, uma vez que o aluno se dispersa com facilidade e 

demostra desinteresse em estudar.  

A objeção do A2 em relação à Libras é claramente perceptível e, diante disso, a 

intérprete de Libras se adapta para prender a atenção do aluno, que se interessa, principalmente, 

pela oralidade em detrimento à Libras. Vale salientar que o diagnóstico clínico do A2 é de 

surdez moderada. “A intérprete disse que fica em pé porque o aluno não gosta de Libras e que 

se utilizar apenas Libras, ele nem olha para ela” (APÊNDICE B, p.133). 

 No entanto, quando indagado se gosta mais de oralizar em língua portuguesa ou de falar 

em Libras, o A2 afirma que gosta mais de Libras (APÊNDICE E, p.152). 

 Borges e Nogueira (2018, p.52) salientam que “[...] nem toda pessoa surda, aceita a 

condição de sua surdez, o que acarreta a não aceitação desta cultura, ou melhor, muitos surdos 

podem privilegiar elementos de uma cultura de ouvintes”. Denotamos que essa negação em 

relação à surdez surge da relação entre opressor e oprimido, haja vista que, inserido em uma 

cultura dominante, o surdo sente necessidade de ser aceito e o sentimento de pertença o leva a 

incorporar a cultura ouvintista.  

Por essa razão, muitos surdos negam a Libras enquanto língua, o que não nos causa 

estranhamento, já que estão rodeados de ouvintes que, na maioria das vezes, sequer sabem 

cumprimentar um surdo em Libras. De maneira análoga, muitos pais desejam que seus filhos 

surdos aprendam a falar ou sejam oralizados. De acordo com Freire (2016, p.42) “a assunção 

de nós mesmos não significa a exclusão dos outros”. É cômodo esperar que o outro se adapte à 

nossa língua e cultura. 

Corroborando essa ideia, Santos (2009, p.31) afirma que “A negação de uma parte da 

humanidade é sacrificial, na medida em que constitui a condição para a outra parte da 

humanidade se afirmar enquanto universal”. Sob o mesmo ponto de vista, essa negação do 

outro, do surdo, está tão arraigada que, historicamente e até os dias de hoje, tem levado à 

repressão da L1 e à valorização da L2. 

 

O aluno surdo possui um aparelho auditivo, mas não usa, a intérprete me disse que a 

mãe do aluno pediu para ela solicitar sempre para o aluno colocar o aparelho auditivo, 

mas ela disse que ele não usa, porque o aparelho incomoda e que a mãe não sabe 

Libras. O aluno surdo sabe poucos sinais de Libras (APÊNDICE B, p.134).  

 

 Mesmo que inconscientemente, muitos pais oprimem a língua de filhos surdos, partindo 

da falta de comunicação em Libras na família. É preciso que os pais se esforcem em aprender 
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Libras para que dialoguem com seus filhos surdos e que reconheçam quando seu filho não se 

identifica com a língua oral, a fim de não forçar as crianças a usarem aparelhos auditivos, 

objetivando uma “normalização”, pois reiteramos que as pessoas são singulares e os padrões de 

normalização já foram colocados em xeque. 

 

A maioria dos surdos nasce em lares ouvintes, e a relação é sempre cheia de conflitos, 

permeada por frustrações, impotência e desgosto mútuo. Muitos relatos narram a 

carência de diálogo, de entendimento e a inabilidade que as famílias têm para lidar 

com os filhos surdos (GESSER, 2012, p.99). 

 

 Após o reconhecimento da Libras como língua, mediante a Lei nº 10.436 de 24 de abril 

de 2002, o decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 declara o direito de aprendizagem 

bilíngue do aluno surdo (BRASIL, 2002, 2005). Formagio e Lacerda (2016) sinalizam que a 

proposta de ensino bilíngue para surdos deva ser efetivada por meio de processos visuais de 

significação, partindo da Libras (L1) para a incursão no mundo da escrita, português escrito 

(L2). 

 

A professora entregou uma nova lista de exercícios para os alunos. Auxiliei o aluno 

surdo a resolver as atividades e pedi que ele lesse uma questão, visto que é surdo 

parcial e gosta de oralizar. Então, ele me disse: “Não sei”! Só conseguiu ler uma 

palavra. Em um exercício sobre ângulos e retas paralelas, o aluno identificou que a 

resposta era “retas paralelas”, então pedi que ele escrevesse a resposta, e ele me disse 

que não sabia escrever “paralelas”, então usei a datilologia para representar as letras 

do alfabeto e ele escreveu a palavra em seu caderno (APÊNDICE B, p.139). 

 

 Todavia, constatamos que o A2 apresenta uma capacidade cognitiva adequada para a 

sua idade, mas em decorrência de não ser alfabetizado, não consegue avançar qualitativamente 

em sua aprendizagem. 

 

No exercício posterior, o aluno deveria verificar quais retas eram paralelas e quais 

eram perpendiculares. Como ele disse que não sabia, utilizei os lápis de cores para 

exemplificar os dois tipos de retas, então o aluno entendeu o conceito. [...] Pude inferir 

que o aluno possui raciocínio cognitivo aparentemente de acordo com a média da 

idade dele, porém não sabe ler e escrever, é apenas um bom copista. (APÊNDICE B, 

p.139). 

 

 Alunos surdos analfabetos funcionais ficam prejudicados no processo de aprendizagem 

o que pode ser visto no caso particular supracitado, em que o aluno surdo é copista e não 

conhece o significado das palavras. É responsabilidade da escola o compromisso de alfabetizar 

o aluno surdo. “Dominar a escrita é importante para os surdos, pois permite que eles se 

comuniquem com a sociedade, com os conhecimentos construídos pela humanidade, e com a 

cultura local [...]” (FORMAGIO; LACERDA, 2016, p.178). 
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Santos (1989) destaca que a discrepância entre os direitos promulgados e os direitos 

efetivamente aplicados é um grave problema de nossa sociedade. Um dos motivos de 

encontrarmos alunos surdos que não foram alfabetizados está relacionado à metodologia de 

ensino utilizada para ensinar a escrita. Formagio e Lacerda (2016, p.186) explicitam que para a 

alfabetização de surdos: 

 

É preciso definir uma metodologia que recorra a estratégias visuais pautadas na língua 

de sinais. A criança surda precisa ter acesso às histórias, narrativas em Libras, vários 

tipos de textos bilíngues, imagens, recursos imagéticos entre outros. A Libras, por sua 

natureza visuoespacial, encontra na imagem uma aliada junto às práticas 

educacionais. 

 

Durante a entrevista, a coordenadora de AEE da escola 2 relatou que a escola tem sala 

de AEE e que: 

 

A sala de AEE atende todos os alunos, inclusive os com surdez, no caso nosso não é 

surdez, é déficit auditivo, aqui a gente trabalha com as funções intelectuais, 

desenvolvimento cognitivo a socialização, os princípios básicos para a matemática, o 

letramento, tudo isso passa pela sala de AEE, isso tudo com vistas ao desenvolvimento 

intelectual da criança com base no desenvolvimento cognitivo das funções intelectuais 

superiores globais, é esse basicamente o trabalho daqui (APÊNDICE M, p.161). 

 

 No entanto, no último dia de observações na E2, ao conversarmos com a coordenadora 

pedagógica sobre a necessidade de alfabetização do A2, fomos surpreendidos com a 

argumentação.  

 

Quando a aula acabou fui até a coordenadora e agradeci por terem me recebido bem 

na escola e disse para ela que o aluno surdo precisa ser alfabetizado, ela disse que a 

escola não pode fazer isso por ele, que ele é violento e que a mãe deve procurar outro 

meio, ensinando o filho ou pagando uma professora particular, que a intérprete que 

acompanhou este aluno até o quinto ano copiava tudo para ele e que por este motivo 

o mesmo não aprendeu a ler e escrever (APÊNDICE B, p.139-140). 

 

 Entendemos que, para a inclusão do aluno surdo, é necessário um compromisso 

conjunto entre escola, professores, alunos e familiares. Defendemos que os desafios inerentes 

à escolarização de alunos com surdez devem ser rompidos. Para isso, enquanto educadores, não 

devemos lamentar o que deveria ser feito, ou o que o aluno já deveria ter aprendido nas séries 

anteriores, mas nos concentrarmos nas ações que podemos engajar para a inclusão escolar do 

aluno surdo.  

 Destarte, a escola inclusiva não é aquela que abre as portas para a diversidade de alunos 

existentes, mas aquela que possibilita a aprendizagem para todos, considerando suas 

especificidades. Incluir o aluno com surdez na sala de aula vai muito além de contar com a 
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presença do profissional intérprete de Libras, pois, como processo, a inclusão depende do querer 

e fazer conjunto. 

Nesse caso em específico, uma vez que a E2 possui sala de AEE, faz-se mister 

estabelecer um plano de alfabetização do A2, valorizando o potencial imagético para a 

construção de sentido para sujeitos surdos. 

 A situação do A3 não é muito diferente, visto que está em processo de aquisição da 

Libras, sofre alguns prejuízos na aprendizagem geral e escrita. 

 

[...] a escolarização de alunos surdos não tem surtido resultados eficazes por não estar 

atenta às suas necessidades linguísticas, culturais e curriculares. [...] culminando em 

uma defasagem de conhecimentos mesmo após anos de escolarização (FORMAGIO; 

LACERDA, 2016, p. 169). 

 

 Destarte, para a inclusão do aluno surdo na classe regular, a primeira língua a ser 

ensinada deve ser a Libras (L1), pois ela se torna a base para a aprendizagem da língua 

majoritária, que no Brasil é a língua portuguesa (FORMAGIO; LACERDA, 2016). 

 

O A3 chegou de outro Estado e começou a estudar na escola no ano de 2017, no quarto 

bimestre. Não teve intérprete nesse período, e só em 2018 passou a ter uma intérprete 

de Libras.  O aluno conhece pouco a Libras, e não consegue acompanhar a turma. Ele 

frequenta o Atendimento Educacional Especializado no turno vespertino, e junto à 

família cursava Libras em um projeto de extensão na Universidade Estadual de Goiás 

(APÊNDICE C, p.141). 

 

Durante a observação da primeira aula de Libras, ficou evidente o contentamento do 

A3. “O aluno surdo ficou muito interessado, até mesmo virou a carteira para ficar em frente ao 

professor” (APÊNDICE D, p.147). Sinalizamos também que o A3 não possui nenhuma 

resistência à Libras, mas que necessita de ampliar seu vocabulário lexical. O próprio A3 

salientou que gosta de Libras (APÊNDICE J). 

Quanto à aula, observamos que os alunos aprenderam frases para conversação em 

Libras. 

 

O professor de Libras chegou atrasado na aula. Os alunos ficaram muito felizes e 

bateram palmas quando o viram, o aluno surdo bateu palmas em Libras pois também 

demonstrou estar muito feliz. O professor surdo convidou o aluno surdo para escrever 

a data no quadro. O professor escreveu os números de 1 a 15 e as dezenas e dois 

exemplos de centena, ensinou aos alunos os números cardinais e ordinais 

(APÊNDICE D, p.147). 

 

 A interação entre o A3 e o instrutor de Libras denota a importância da socialização do 

surdo com outros surdos pertencentes à comunidade surda. De acordo com Quadros (2017, p. 



97 
 

35), “o encontro surdo-surdo representa, pois, a possibilidade de troca de significados que, na 

língua de sinais, nas políticas e na marcação das diferenças carregam a marca da cultura”. 

 As aulas de Libras são muito significativas para o aluno surdo, pois por um lado, “a 

língua de sinais para os surdos é a possibilidade de adentrar e significar o mundo” (QUADROS, 

2017, p. 38), e por outro, acontece a valorização de sua língua e cultura dentro da sala de aula, 

estimulando a interação dos colegas de classe com o aluno surdo, através da Libras. 

 Além do mais, os alunos aprenderam utilizar a datilologia29 para expressar nomes 

próprios e outras palavras, tanto para interpretação, quanto para a compreensão da Libras. 

 

O instrutor surdo falou para os alunos que sinalizaria nomes em Libras para eles 

traduzirem. A intérprete pediu que ele repetisse, e o instrutor surdo disse para a 

intérprete: “você está distraída”. Então ele começou a datilologia de nomes e pediu 

para os alunos descobrirem os nomes (APÊNDICE D, p.148). 

 

 Gesser (2012) sinaliza que a datilologia é uma espécie de curinga na mão dos aprendizes 

de Libras, comparando-se a uma espécie de escrita no ar, pois possibilita trocas valiosas com o 

professor surdo, para a aprendizagem de sinais da Libras. 

 A cena da intérprete sentada em uma carteira ao fundo da sala de aula, copiando o 

conteúdo do quadro e o A3 sentado no seu lugar de costume, na primeira carteira da segunda 

fileira chama a atenção do instrutor de Libras, que milita em prol da garantia dos direitos dos 

surdos. Logo em tom de censura, advertiu a intérprete que ela estava sentada no lugar errado, 

ela quis se justificar, mas isso não amenizou a situação conflitante. 

 

O instrutor surdo disse para a intérprete: “Você precisa sentar ao lado do aluno 

surdo”. Ela justificou dizendo que o aluno surdo estava copiando, mas o 

professor surdo interpelou: “agora senta, porque ele já copiou”. O instrutor 

ensinou os sinais de estado e depois repetiu para que os alunos memorizassem, 

perguntando o significado de cada sinal (APÊNDICE D, p.149).  

 

Com efeito, as aulas de Libras propiciaram a comunicação entre o A3 e os demais alunos 

por meio da Libras, o que antes ocorria por meio de mímica e gestos. 

 

Enquanto o instrutor aguardava os alunos copiarem os sinais, o aluno surdo interagia 

com dois colegas. Um deles usou datilologia para se comunicar, o instrutor de Libras 

percebeu que o aluno que conversava com o aluno surdo usava as duas mãos e disse 

para o aluno que deveria utilizar apenas uma mão ao digitar palavras (APÊNDICE D, 

p.149). 

 

                                                           
29 Datilologia é a representação de palavras quando não há ou se desconhece o sinal visuoespacial da Libras, 

através do alfabeto manual, mas que também é utilizada para expressar nomes próprios. 
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Entretanto, “Percebi que o aluno surdo aprendeu poucos sinais, porque existe a ausência 

da valorização visual para a significação das palavras” (APÊNDICE D, p.150). Quando um 

aluno surdo está em processo de aquisição da Libras, é necessário incrementar o ensino com 

imagens ou objetos para a significação do conceito, para que haja aprendizagem. Formagio e 

Lacerda (2016) reforçam a importância do uso de recursos visuais para a significação entre 

Libras e língua portuguesa. 

 Contudo, o instrutor surdo também se apercebeu que, quando o A3 não conhecia a 

palavra, logo não apreendia o sinal correspondente em Libras. Consequentemente, “O instrutor 

surdo disse que, para o aluno se desenvolver, precisa estar inserido em um grupo de surdos, 

pois através das experiências visuais e da inserção em um grupo se sentirá estimulado a 

aprender Libras” (APÊNDICE D, p.150). 

Indagado se nasceu surdo, o A2 disse que nasceu ouvinte, mas não soube explicar como 

sua família descobriu sua surdez parcial. Já o A3 disse que nasceu surdo e falou que sua família 

descobriu sua surdez quando ele era criancinha. Ambos os alunos já utilizaram o aparelho 

auditivo, porém o A2 gosta de usá-lo, mas o A3 expressa veemente que não gostava de usar o 

aparelho auditivo. Ambos já frequentaram um profissional de fonoaudiologia, e expressaram 

gostar (APÊNDICE F, p.154). 

O aparelho auditivo não faz sentido para o surdo que se reconhece como pertencente à 

cultura surda. Gesser (2012) aponta o depoimento de uma surda chamada Emanuelle Laborit 

que expressa de maneira incisiva que os surdos não têm vontade de escutar, que os ouvintes 

desejam que os surdos sejam semelhantes a eles e que pretendem suprir neles uma carência que 

não existe.  

Para as pessoas com surdez, aprender a Libras não é suficiente para aquiescer em utilizá-

la, tornando-se mister o contato com a cultura e comunidade surda. Os alunos A1 e A2, embora 

tenham contato com a Libras na escola, não a utilizam em casa, e sentem vergonha de usá-la na 

escola, afinal, a Libras os diferencia dos demais colegas que utilizam apenas a língua 

portuguesa, quer na escola, quer na família. 

 

Os falantes e/ou de língua de herança, portanto, estão imersos em uma sociedade que 

usa uma língua diferente da língua utilizada em casa. A escola tem um impacto grande 

na vida desses indivíduos, pois eles têm aulas em uma língua que não é a língua que 

usam em casa, em contraste com seus colegas, que usam a mesma língua em casa e 

na escola (QUADROS, 2017, p.9). 

 

Quadros (2017) aponta que, mesmo crianças, são capazes de perceber a 

representatividade de uma língua, escolhendo usar a língua de prestígio em detrimento da língua 
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de herança, acrescenta a primordialidade da comunidade linguística. Destarte, com os alunos 

surdos não é diferente, sendo os alunos A1 e A2 surdos parciais, a possibilidade de ser 

“normalizado” ganha força, resultando em uso massivo da língua portuguesa em detrimento da 

Libras. 

Notamos que tanto A2, como A3, expressaram saber Libras e que aprenderam a Libras 

na infância. Relatam não ter dificuldades em aprender Libras e, sobretudo, gostarem da língua. 

Porém, o A2 não respondeu se sua família o incentiva a aprender Libras. Como esse aluno é 

surdo parcial e é oralizado, sua família se comunica com ele por meio da língua portuguesa. 

Por outro lado, o A3, que é surdo parcial, afirma que sua família sabe Libras e o incentiva a 

aprender essa língua (APÊNDICE E). 

 

A língua vem inserida culturalmente e é estabelecida pelas pessoas que a usam em um 

grupo social específico. A língua não se estabelece individualmente, mas socialmente. 

Ela faz sentido e ganha sentido na comunidade linguística que a usa (QUADROS, 

2017, p. 20). 

 

 Mediante o exposto por Quadros (2017), a língua se estabelece socialmente, logo os 

alunos A1 e A2 não percebem o sentido de utilizar a Libras, uma vez que não experienciam a 

relação surdo-surdo, quer em casa ou na escola. Por outro lado, o A3 vivencia na escola e em 

casa interações linguísticas que extrapolam a relação surdo-intérprete. 

 

O encontro surdo-surdo é um marco nas comunidades surdas, pois é onde a 

comunidade de herança se estabelece. [...] esses espaços tornam-se essenciais para a 

maioria dos surdos que nasce em famílias de ouvintes e que não conhece esse 

patrimônio em seu núcleo familiar.  Esses são surdos que vão aprender sobre sua 

língua e sua cultura no seio da comunidade surda. Entende-se cultura surda como a 

identidade cultural de um grupo de surdos que se define como um grupo diferente de 

outros grupos (QUADROS, 2017, p. 24). 

 

Denota-se a importância da comunidade surda para os surdos, afinal ela possibilita a 

construção da identidade. Todavia, esse contato se torna essencial para os surdos oriundos de 

famílias de ouvintes não pertencentes à comunidade surda. “Os espaços de encontro surdo-

surdo sevem para que os surdos se alimentem de suas raízes surdas e de sua língua e se 

fortaleçam para enfrentar os outros, no sentido de preservar a herança surda e sua língua” 

(QUADROS, 2017, p.26). 

A Libras representa a herança cultural da comunidade surda brasileira, logo, se um surdo 

não admite a Libras como sua língua, não se reconhecerá como pertencente à comunidade surda. 

 

O que caracteriza essa herança cultural da comunidade surda é a língua de sinais, já 

provada pelos significados realmente diferentes e capazes de carregarem com 
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desenvoltura aspectos de profundidade como qualquer outra língua mesmo na 

originalidade que lhe é peculiar. Segue a isso como parte de sua cultura a presença de 

outros significados que fazem mediação com outras línguas (PERLIN; MIRANDA, 

2003, p.220). 

 

O que mais nos surpreendeu foi perceber a relação da Libras com o A1 que, embora 

goste de Libras, sente vergonha de ser surdo e não gosta de utilizar Libras em espaços outros 

que não seja sua sala de aula. Nesse sentido, notamos a importância da valorização da cultura 

surda, para que o aluno surdo reconheça sua identidade cultural. “A questão da identidade 

cultural, de que fazem parte a dimensão individual e a de classe dos educandos cujo respeito é 

absolutamente fundamental na prática educativa progressista, é problema que não pode ser 

desprezado” (FREIRE, 2016, p. 42). 

Em suma, embora A1 e A2 dominem a Libras, não a utilizam devido a invisibilidade da 

cultura surda na escola, sua ausência no círculo familiar e carência de inserção na comunidade 

surda e a possibilidade de utilizarem a língua portuguesa para se comunicarem em decorrência 

de serem surdos parciais oralizados. Contudo, como apropriar-se da Libras como língua de 

herança, uma vez que as interações surdo-surdo não acontecem? Como assumir a Libras como 

língua, visto que a cultura surda é invisibilizada na escola? Como reconhecer a Libras em um 

contexto familiar em que a língua portuguesa é hegemônica? 

Não obstante, o A3 vivencia uma realidade díspar, a saber, nota a valorização da Libras 

em sua escola, está inserido na comunidade surda, têm a Libras como Língua de herança e se 

comunica com a família por meio dela. Candau e Leite (2006) explanam que a sala de aula que 

valoriza as diferenças culturais, dialoga com as atuais políticas de inclusão de forma mais 

produtiva.  

 

 

4.3 As políticas educacionais inclusivas: as nuances entre os direitos e a realidade escolar 

 

 

As políticas educacionais inclusivas objetivam diminuir as disparidades na educação, 

para que todos os alunos tenham acesso ao conhecimento escolar e se desenvolvam. Os 

pressupostos inclusivos são antagônicos à exclusão e são também um paradigma, já que 

necessitamos incluir em virtude da exclusão.  

É inegável que, por estarem pautadas para atender um aluno idealizado e ensinado a 

partir de um projeto escolar elitista, meritocrático e homogeneizador, nossas escolas 
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produzem quadros de exclusão que têm, injustamente, prejudicado a trajetória 

educacional de muitos estudantes (MANTOAN, 2013, p. 30). 

 

 Uma vez que a exclusão existe, faz-se necessária a busca incessante por uma educação 

que contemple as singularidades humanas e propicie um ensino de qualidade para todos, sem 

distinção. Inúmeras são as leis que versam sobre a inclusão de pessoas com deficiências. 

Corroborando essa afirmação, Carvalho (2016, p.75) declara que “Como o Brasil é integrante 

de organizações internacionais e, muitas vezes signatário de documentos que contém diretrizes 

mundiais, procuramos cumpri-las adequando-as às nossas realidades”.  

 Acrescente-se que as necessidades educativas de cada aluno com deficiência são 

peculiares e que, se tratando de inclusão, não existem moldes universais capazes de 

homogeneizar as práticas pedagógicas. Dentro dessa ótica, as políticas educacionais inclusivas 

devem ser pensadas com o intuito de contemplar as especificidades observadas diante do 

contexto social e histórico emergentes.  

 Dentre os historicamente excluídos estão os alunos com deficiências, e, entre esses, os 

alunos com surdez. Com o advento da educação inclusiva, os aprendizes com surdez adquiriram 

o direito de estudarem nas escolas regulares. Com o reconhecimento oficial da Libras como 

língua, através da Lei Nº10.436, de 24 de abril de 2002 (BRASIL, 2002), e em cumprimento 

do Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005), tradutores intérpretes de 

Libras foram inseridos desde então nas classes em que há alunos com surdez para garantir o 

acesso aos conteúdos escolares para esses discentes.  

 O que é preciso sublinhar aqui é que as políticas educacionais inclusivas não são a 

panaceia da exclusão. Todavia, entendemos que a legislação é necessária para regulamentar os 

direitos e deveres dos diferentes sujeitos do processo inclusivo. Convém ressaltar que 

implementar tais políticas é algo complexo que não depende exclusivamente do governo, pois 

envolve a escola, os professores, a família e os aprendentes. “Certamente não são poucas as 

resistências, sejam as dos familiares, dos professores da Educação Especial e do ensino regular 

e dos próprios alunos” (CARVALHO, 2016, p. 77). 

 Candau (2008) sublinha que há direitos que muitas vezes não saem do papel, mas que é 

imprescindível a exigibilidade desses direitos. Em face ao exposto, relatamos as nuances entre 

os direitos instituídos pelas políticas educacionais inclusivas e a realidade da educação bilíngue 

dos alunos com surdez do município de Quirinópolis-Go, apreendidas na intersecção das 

observações, entrevistas e da legislação que versa sobre a educação de surdos. 

 Constatamos que a Secretaria Municipal de Educação de Quirinópolis- Go, por meio de 

suas Diretrizes Educacionais para a Educação Especial orienta as instituições escolares da rede 
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a garantirem a formação continuada de professores para atuarem no AEE30 (QUIRINÓPOLIS, 

2013). Entendemos, porém, que sendo a secretaria municipal de educação responsável pelos 

processos de ensino e aprendizagem, atribuir à formação de professores da Educação Especial 

para atuarem na AEE significa relegar um dever a ela intrínseco. Em contrapartida, no mesmo 

documento, é atribuída à Secretaria a responsabilidade de estabelecer parcerias e promover a 

formação de professores para atuarem na Educação Especial (QUIRINÓPOLIS, 2013). 

 Não estamos dizendo que a formação de professores que atuam na rede é 

responsabilidade exclusiva da secretaria municipal, afinal, frequentemente essa formação parte 

de anseios oriundos dos professores; mas afirmamos que se essa formação não for primada pela 

Secretaria de Educação, poderá contribuir para a estagnação do desenvolvimento do AEE, uma 

vez que na estrutura escolar há uma verticalização de poder que não confere à escola autonomia 

para garantir tal estruturação.   

 Na escola 3, embora o AEE seja ofertado ao A3, a professora responsável por tal 

atendimento não domina Libras, o que certamente dificulta o processo de formação bilíngue do 

aluno surdo. Em relação à proficiência em Libras das professoras de AEE da E3 o C3 a 

prefeitura sinalizou: 

 

 Então, esse início de ano nós só estamos com uma, o ano passado nós tínhamos a 

professora coordenadora e a professora auxiliar, a professora responsável pelo AEE 

ela tem minicursos de Libras, mas ela não tem domínio de Libras, no ano passado nós 

tínhamos a auxiliar que essa sim domina a linguagem de Libras (APÊNDICE M, 

p.161). 

 

 É relevante que o Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, seja executado para que 

a educação ofertada aos surdos seja capaz de propiciar o desenvolvimento escolar desses 

discentes, já que tal decreto deixa claro que as escolas devem dispor de professor ou instrutor 

de Libras, intérprete de Libras, oferta de ensino bilíngue, para garantir o direito à educação 

(BRASIL, 2005). 

 A realidade do AEE executado na Escola 3 está em dissonância com as Diretrizes 

Educacionais do Município de Quirinópolis para a Educação Especial, uma vez que na redação 

do perfil do professor de AEE está explicito que ele deve “Ser especialista em Educação 

Especial, principalmente em Libras, Braile e Soroban” (QUIRINÓPOLIS, 2013, p.13). 

Nas escolas do A2 e A3, há sala de AEE e ambos são atendidos no contraturno, mas o 

A2 disse que gosta mais ou menos de frequentar o AEE, já o A3 expressou gostar. Na sala de 

AEE, o A2 faz tarefas e aprende Libras, já o A3 disse que aprende o que nos remete a ensino 

                                                           
30 Atendimento Educacional Especializado (AEE). 
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complementar, e também que a ele é ensinado Libras. Para o A2, a maior dificuldade encontrada 

na escola é não ser compreendido pelos seus amigos. Entendemos que existe uma barreira na 

comunicação, visto que o aluno utiliza mais a oralidade, apesar de sua surdez parcial, embora 

saiba Libras, goste de Libras, mas encontra, no ambiente escolar, apenas a intérprete de Libras, 

que reconhece sua língua. Em contrapartida, para o A3, a maior dificuldade é escrever 

(APÊNDICE J). 

A C3 disse que os alunos com surdez da E3 ao frequentarem o AEE 

 

[...] são estimulados com jogos pedagógicos, seja em computador ou concretos, 

atividades direcionadas, de forma a estar motivando-os a vir e participar das atividades 

propostas do AEE e, claro, desenvolver a sua aprendizagem (APÊNDICE M, p.161). 

 

Sinalizamos, porém, que, na escola do A1, não há sala de AEE, e considerando que a 

E1 está localizada na zona rural, é necessário que o município de Quirinópolis adote medidas 

para que os alunos com necessidades educativas especiais tenham seu direito de Atendimento 

Educacional Especializado salvaguardado. Ao considerarmos os alunos com surdez, o Decreto 

nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 especifica quais as ações devem ser promovidas para que 

o AEE seja efetivo (BRASIL, 2005).  

Durante a entrevista com a C1, questionada se na escola há sala de AEE, esta 

argumentou: “Não. Este ano é para ter a sala de AEE, mas a escola não tem perfil de professor 

de AEE” (APÊNDICE M, p.161).   

O A2 relatou que, na sua escola, não há aulas de Libras para a classe, e que já teve aulas 

de Libras quando estudava em outra escola, no 3º, 4º e 5º ano; já o A3, tem aulas de Libras duas 

vezes por semana na escola, junto a todos os alunos de sua sala, desde o ano de 2017, quando 

estava no 6º ano, pois, anteriormente, morava em outra cidade e estado (APÊNDICE J). 

 Já na E1, a C1 explicita que não há aulas de Libras, embora saiba da política municipal 

que prevê a oferta da disciplina de Libras nas classes em que há alunos com surdez. 

 

Eu sei que tem uma obrigação no município, que era para ter aulas de Libras, para 

aquela turma que tem alunos surdos, mas na minha escola nunca teve.  Eu acho que é 

parte financeira, porque tem que contratar professor que entenda (APÊNDICE M, 

p.163). 

 

 No entanto, em Quirinópolis, há um instrutor surdo vinculado à rede municipal.  Assim, 

acreditamos que o problema não seja financeiro e sim de outra ordem. É preciso que a gestão 

escolar, a Secretaria Municipal de Educação e coordenação de Educação Especial estejam 
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atentos às demandas geradas em função do cumprimento das Diretrizes Municipais de 

Educação, com o intuito de promover uma educação mais inclusiva. 

 As Diretrizes Educacionais do Município de Quirinópolis para a Educação Especial 

explanam que o instrutor de Libras deve ser preferencialmente surdo, ter formação mínima em 

nível médio e “Planejar aulas a serem ministradas em salas regulares onde houver aluno surdo” 

(QUIRINÓPOLIS, 2013, p.21).  

 Entretanto, observamos que as aulas ministradas pelo instrutor de Libras não são 

planejadas, e que ele simplesmente decide o que ensinar em cada aula. Ressaltamos que essas 

aulas são ministradas, objetivando possibilitar aos alunos a aprendizagem de Libras para a 

interação com o colega surdo, porém não há avaliações e não se configura como disciplina 

registrada na matriz curricular do município.  

 Mendonça et. al (2018) defendem que a Libras deve se constituir como componente 

curricular obrigatória da educação básica. Notamos que o ensino de Libras como disciplina 

curricular ainda ocorre de forma esporádica, uma vez que não é uma exigência legal, mas a 

tendência é que ela se torne obrigatória. 

No diário oficial do Estado de Pernambuco foi publicado no X capítulo art. 69 a 

obrigatoriedade da oferta da disciplina de Libras para as escolas e matrícula facultativa por 

parte dos estudantes de Ensino Fundamental e Médio. No Acre, a Lei 1.487 de 2003 assegura 

a educação bilíngue em todos os níveis de educação, também vigora desde 2012 um Termo de 

Ajustamento de Conduta entre o Ministério Público do Acre com a prefeitura de Rio Branco, 

objetivando garantir a oferta da disciplina de Libras para todos os alunos das escolas 

municipais, até 2021. Essa disciplina figura como componente curricular. 

 Já no Rio Grande do Sul, tramita o projeto de Lei 210 de 2016, que torna obrigatório o 

ensino de Libras em todas as escolas de seu estado. Já em Santa Catarina, a cidade de Itajaí, por 

meio da Lei 3.643 de 2001, assegurou o ensino obrigatório de Libras em seu município, como 

disciplina curricular. Na cidade de Goiânia, foi aprovado em 2015 o projeto de lei 167 para a 

implementação de uma escola bilíngue, que se tornou a Lei 9.681 de 2015, com objetivo de 

escolarizar em Libras como primeira língua (L1) e português escrito como segunda língua (L2). 

Contudo, até o presente momento, essa escola idealizada ainda é apenas um projeto.  

 Nada obstante, existem projetos mais audaciosos, como o projeto de lei nº 2.040 de 

2011, que torna obrigatório o ensino de Libras em todos os níveis de educação, alterando a LDB 

de 1996 em seu artigo 26; este projeto está em curso desde o ano de 2007, sofreu algumas 

alterações, e prevê um prazo de três anos para o cumprimento após sua aprovação, para todo o 

Brasil. 
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 O ensino de Libras como segunda língua (L2) para os alunos ouvintes ainda é incipiente, 

em virtude disso, não encontramos pesquisas que relatem como a disciplina de Libras é ofertada 

em outros municípios. Logo, intentamos contribuir para o desencadeamento de discussões 

científicas acerca dessa temática. Ademais, clarificamos que das três escolas campo, apenas na 

Escola 3 são ministradas aulas de Libras. Apesar de notável, a iniciativa da Secretaria Municipal 

de Educação de Quirinópolis-Go não contempla todas as classes em que há alunos com surdez, 

além de necessitar de novos moldes. Na E2, a coordenadora de AEE, C2, justifica a ausência 

da disciplina de Libras: 

 

Aqui na escola nós não temos aulas de Libras, nós temos o professor intérprete que 

ensina simultaneamente a Libras para um aluno que nós temos, porque este aluno não 

tem instalada a língua ainda, então ela vem fazendo as duas funções, ela é intérprete 

de Libras e instrutora desse aluno (APÊNDICE M, p.163). 

 

 Mas, em contrapartida, no primeiro contato que tivemos com a C2 “Ao questionar se a 

escola tem aulas de Libras, a coordenadora me disse que não e justificou dizendo que a escola 

não tem horário disponível para as aulas de Libras” (APÊNDICE B, p.133). Percebemos, então, 

que há falta de interesse que haja aulas de Libras na sala de aula do A2 por parte da gestão 

escolar.  

 Freire (2017) afirma que a educação é um ato político, e também salienta: “Não posso 

reconhecer os limites da prática educativo-política em que me envolvo se não sei, se não estou 

claro em face de a favor de quem pratico” (FREIRE, 2017, p. 55). Se almejamos uma escola 

inclusiva, não devemos relegar a último plano as ações que incluem um grupo minoritário, pois 

isso só reforça o caráter excludente da escola. 

 Consideramos que a Libras deve se configurar como disciplina curricular, já que seu 

ensino é importantíssimo para a inclusão do aluno com surdez. Afinal, ensina-se línguas 

estrangeiras nas escolas, mas a segunda língua mais falada no Brasil que é a Libras, a língua do 

aluno surdo, é geralmente relegada. “A língua de sinais apresenta um valor inestimável para os 

surdos e para aqueles que crescem na comunidade surda” (QUADROS, 2017, p.37). 

 No que tange às atribuições do profissional tradutor intérprete de Libras, as Diretrizes 

Educacionais do Município de Quirinópolis para a Educação Especial instituem que ao 

intérprete cabe “Interpretar o conteúdo exposto pelo professor regente, garantindo a mediação 

no processo de ensino-aprendizagem” (QUIRINÓPOLIS, 2013, p.19).  Por conseguinte, ficou 

evidente que a intérprete que atua na E1 e E3 desconsidera essa incumbência, já que medeia 

esporadicamente a comunicação em classe, independentemente de quem seja a enunciação. 
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Porém, compreendemos que isso ocorre devido aos problemas que circundam a relação 

professor/intérprete já abordadas. 

 Não obstante, na Escola 2, contemplamos a atuação de uma intérprete de Libras que 

atua de maneira adequada às responsabilidades que lhe foram delegadas e que são inerentes à 

profissão, mas que se desdobra para ensinar Libras para o A2, uma vez que a escola não oferece 

aulas de Libras. 

Ambos os alunos admitem ter um bom relacionamento com os colegas de classe, porém 

os colegas do A2 não sabem Libras, e se comunicam por meio de português falado ou escrito. 

O aluno expressou o desejo de que seus colegas conhecessem a Libras, já os colegas do A3 

sabem Libras (APÊNDICE I). Na E1, observamos que o A1 se comunica com os colegas através 

da oralidade e do português escrito. Acreditamos que, se o município garantir o ensino de Libras 

em todas as classes em que há alunos com surdez, a interação entre alunos surdos e ouvintes se 

dará, principalmente, por meio da Libras. Essa ação contribuiria para a construção da identidade 

surda dos alunos com surdez (GESSER, 2012), que veem na escola a valorização da língua 

majoritária, em detrimento da Libras. 

As entrevistas realizadas com os professores, intérpretes de Libras e coordenadores 

mostraram que as políticas inclusivas, sejam elas federais, estaduais ou municipais são pouco 

conhecidas. Consequentemente, o desconhecimento dessas políticas se torna uma barreira à 

inclusão dos alunos com surdez. Em suma, acreditamos que seja necessário que a Secretaria 

Municipal de Educação de Quirinópolis faça um trabalho mais efetivo para formar os docentes 

e gestores da rede, não somente para atenderem os alunos com deficiências, mas adquirirem 

conhecimento acerca dos direitos constituídos por meio das políticas públicas.  

 

 

4.4 O Processo de Ensino-Aprendizagem de Matemática para Escolares Surdos 

 

 

A aprendizagem matemática das crianças se inicia muito antes de ingressarem na escola, 

mas quando falamos das crianças surdas, essas chegam à escola em desvantagem em relação às 

crianças ouvintes. Isso ocorre porque elas não recebem estímulos em casa, entre amigos e pela 

TV, como contar, aprender geometria, pois suas experiências são visuais (BORGES; 

NOGUEIRA, 2018). 



107 
 

Similarmente, quando o aluno surdo chega à escola, se depara com um ensino preparado 

para alunos ouvintes, e sabemos que, se tratando de matemática, não basta apenas aprender os 

conceitos, uma vez que desde a educação infantil, os alunos precisam desenvolver suas 

habilidades cognitivas e, para isso, a resolução de problemas perpassa todas as etapas de 

escolarização básica, afinal, a escola prepara o indivíduo para a vida em sociedade. (LIBÂNEO, 

1994).  

Advogamos que é preciso repensar como se ensina matemática para os alunos com 

surdez.  

 

O ensino de surdos ainda estaria pautado no ideal do oralismo, na medida em que não 

conseguimos nos desvencilhar de crenças que acabam por dificultar esse ensino. 

Basicamente ainda temos ideias equivocadas quanto ao potencial da Libras, o que nos 

aproxima de um entendimento de que essa língua não teria estrutura própria e 

diferente do Português. Em outras palavras estaríamos achando que os textos em 

Português seriam por si só suficientes, e a deficiência seria a principal característica 

dos surdos, ficando a interpretação de que a dificuldade é dele e somente dele 

(BORGES, NOGUEIRA, 2018, p. 45).  

 

No contexto das salas de aula dos alunos surdos, sujeitos desta pesquisa, A1, A2 e A3, 

notamos, durante as dez aulas de matemática observadas em cada classe, como o ensino de 

matemática para esses alunos ocorre. 

Um dos aspectos alarmantes é que, dos três professores regentes de matemática, apenas 

um possui graduação em matemática. Freire (2016) aborda que ensinar exige competência 

profissional, que o professor deve levar a sério sua formação, estudar para estar à altura de sua 

tarefa, e ter competência científica.  

“O professor regente de matemática da E1 (P1) é formado em química e física, porém 

leciona matemática há muitos anos” (APÊNDICE A, p.128). Entendemos que, muitas vezes, os 

professores complementam suas cargas de trabalho com disciplinas que que estão além de sua 

formação, o que não é o ideal para a educação, mas quando isso ocorre por muitos anos, 

verificamos a necessidade de uma busca por formação complementar. 

Quanto ao desempenho dos alunos, o A1 apresenta ter bom desenvolvimento no 

raciocínio matemático, e, só de observar a explicação do professor, consegue realizar as 

atividades. “De todos os exercícios, o aluno errou apenas um sinal” (APÊNDICE A, p.129).  

Embora o A1 tenha apresentado dúvidas básicas sobre adição e subtração de números 

negativos, em comparação com os demais alunos da sala, apresenta um dos melhores 

rendimentos de aprendizagem de matemática. 
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O aluno ficou em dúvida sobre multiplicação e adição de números negativos; a 

intérprete indagou-o sobre a regra e ele conseguiu fazer a questão. Percebi que o aluno 

não sabe como realizar adição e subtração de números negativos. Cada cálculo que 

ele realizava, mostrava para a intérprete para verificar se havia feito corretamente, 

mas ela não confirmava se estava certo ou errado. A prova continha questões de 

equações e adição de números fracionários. A intérprete auxiliou uma aluna para que 

a mesma realizasse a prova (APÊNDICE A, p.132). 

 

Após o término das avaliações, o P1 fez a correção de todas as questões no quadro e o 

A1 ficou feliz de ter acertado a maioria. 

 

Quando acabou o tempo, o professor recolheu as provas e começou a correção da 

prova no quadro. A intérprete se ausentou da sala de aula. O aluno surdo me disse que 

acertou a questão 1, mas que errou a metade da questão 2, por causa da multiplicação 

de sinais.  Quando a intérprete adentrou a sala de aula, a primeira coisa que o aluno 

surdo disse foi que errou parcialmente a questão dois. Ele me disse que acertou todas 

as outras questões (APÊNDICE A, p.132). 

 

 As observações na Escola 1 nos propiciaram verificar que o aluno 1 demonstra aptidão 

para aprender matemática. Pensamos que um dos fatores que contribui para isso é o fato de que 

o professor regente de matemática sabe Libras, e esse saber, mesmo que moderado, contribui 

para a qualidade do ensino e, consequentemente, para a aprendizagem. “Vale destacar que o 

professor já fez curso de Libras e relatou-nos que tem um amigo surdo e que aprendeu Libras 

na igreja, e por isso sabe se comunicar em Libras com o aluno surdo” (APÊNDICE A, p.128). 

 Apesar disso, notamos que o A1, por ser surdo parcial e oralizado, utiliza mais a língua 

portuguesa e se interessa muito por matemática e que, por ser um bom observador, consegue 

captar, na maioria das vezes, o processo de resolução dos problemas.  

Borges e Nogueira (2018) salientam que, para a aprendizagem matemática do aluno 

surdo, é preciso mais do que ter um profissional intérprete de Libras, é preciso levar em 

consideração que, para o aluno surdo, a visualidade é importantíssima. Sendo assim, o professor 

deve explorar aspectos visuais nas atividades matemáticas.  

A P2 do A2 nos informou que é formada em matemática e em ciências exatas, além de 

ter pós-graduação em matemática. Por outro lado, a P3 é formada em Biologia e já fez alguns 

cursos de formação continuada ofertados pelo município com módulos de matemática 

(APÊNDICE N). 

Se por um lado o A1 apresenta ter facilidade em matemática, o A2 enfrenta grandes 

dificuldades, porém, acreditamos que essas dificuldades são oriundas do fato de ser analfabeto 

funcional, pois não consegue interpretar as questões contextualizadas e, consequentemente, é 

impedido de resolvê-las. Contudo, os A2 e A3 relataram ter dificuldades em matemática, apesar 
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de o A2 dizer que considera sua aprendizagem intermediária; já o A3 a infere como satisfatória 

(APÊNDICE K). 

 

A professora entregou uma lista de exercícios para os alunos e começou a explicação 

para auxiliar os alunos a desenvolverem as atividades. A intérprete pediu para que eu 

explicasse para o aluno surdo como resolver as atividades, então eu o auxiliei e ele 

conseguiu resolver apenas dois de sete exercícios. A intérprete me disse que ele nunca 

consegue fazer tudo, que, quando muito, faz entre dois e quatro (APÊNDICE B, 

p.134-135).  

 

Indubitavelmente, o A2 possui grande defasagem de aprendizagem, não sabendo nem 

mesmo a diferença consubstancial entre números pares e ímpares, no sexto ano do ensino 

fundamental. 

 

Quando interrogado se um determinado número era par, ele disse que não, embora o 

número fosse par. Interrogado em que números terminam os números pares, ele disse: 

“3, 4, 5”, continuando a partir da dica de 0 e 2 da intérprete. Ele disse que não entendeu 

(APÊNDICE B, p.135). 

 

Em relação às dificuldades encontradas no processo de ensino-aprendizagem de matemática, a 

I2 relatou que: 

 

Nem todas as vezes a aula é ministrada para o aluno surdo, e sim para os demais. Se 

não houver uma intérprete de Libras... Apesar de que o aluno tem uma facilidade em 

matemática, mas se não tiver um intérprete, fica difícil para o aluno” (APÊNDICE L, 

p.159). 

 

 Notadamente, percebemos que o A2 consegue realizar as quatro operações aritméticas 

básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Em contraste, a matemática apresenta uma 

linguagem operacional passível de solução desconecta da língua portuguesa, mas apenas em 

questões descontextualizadas do tipo arme e efetue. Nogueira e Machado (1996) sinalizam que 

os alunos surdos demostram ter melhor desempenho em matemática, se comparado às demais 

disciplinas, com exceção dos problemas, devido à inerente dificuldade de interpretação.  

 

Pedi ao aluno para ler a frase: “Observe o número a seguir”, ele só conseguiu ler “o 

número”, perguntei por três vezes consecutivas e ele disse: “não entendi”, e disse: 

“não sei ler”. Interrogado pela intérprete se 9 divide por 3, ele armou a conta na mão, 

e após realizar o cálculo ele disse que sim (APÊNDICE B, p.135). 

 

Quando as atividades de matemática independem da língua portuguesa, o A2 consegue 

resolvê-las, mas apresenta um comportamento estereotipado de ansiedade e não dá seguimento 

às resoluções até finalizar, logo se enfada e desiste.  

 



110 
 

Como a linguagem matemática estruturalmente se assemelha mais à LIBRAS do que 

ao português, os alunos surdos conseguem compreender as instruções das atividades 

com maior facilidade do que em outras disciplinas (NOGUEIRA, ZANQUETTA, 

2008, p.230). 

 

 Logo, compreendemos que a matemática formalizada voltada apenas para cálculos é 

melhor compreendida pelos surdos, mas, defendemos que o aluno surdo deve aprender a utilizar 

a matemática em situações cotidianas e perceber que enquanto ciência, é humana e parte de 

nossas necessidades. Para isso, é necessário que o aluno domine a Libras (L1) e a língua 

portuguesa (L2), e que o professor utilize métodos capazes de subsidiar a aprendizagem 

matemática, de acordo com as peculiaridades da cultura surda. 

 

Nos exercícios de potenciação em que havia apenas cálculos, o aluno conseguiu fazer 

sozinho. O aluno demonstra ser ansioso, mexendo as pernas o tempo todo. Quando 

restavam apenas 15 minutos para o fim da aula, o aluno já não queria mais resolver as 

atividades, queria guardar o material (APÊNDICE B, p.136). 

 

Gonçalves e Festa (2013) articulam que o professor reconheça a necessidade de novos 

métodos e estratégias de ensino que visem a aprendizagem do aluno surdo, promovendo 

condições transformadoras de ensino que culminem em inclusão escolar. 

Posteriormente às observações relatadas, “percebi que o A2 fez cálculos utilizando os 

dedos para verificar o que havia feito de errado na prova” (APÊNDICE B, p.138). Notadamente, 

o professor de matemática deve explorar recursos visuais para o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos com surdez. 

 

Uma exploração que privilegia a experiência visual no ensino de Matemática passa 

pelo uso de materiais didáticos e por uma intermediação adequada do professor, no 

sentido de promover uma situação de investigação sobre o material (BORGES; 

NOGUEIRA, 2018, p. 49). 

 

Constatamos, também, que o A3 não sabe tabuada. Bertoli (2012) explicita que uma das 

abstrações mais difíceis de aprender para o aluno surdo é a tabuada. Salienta ainda que para que 

haja essa aprendizagem, o professor deve valorizar o aspecto aditivo da multiplicação, uma vez 

que essa pode ser facilmente percebida por meio do material concreto. 

 

Para que o aluno descobrisse as raízes quadradas, a intérprete mostrava a tabuada para 

o aluno (que está anexada no caderno de matemática dele e de todos os demais alunos) 

e perguntava qual a multiplicação que correspondia à raiz quadrada do exercício. O 

aluno apontava qualquer número, sem encontrar a multiplicação correspondente à raiz 

quadrada de um determinado número (APÊNDICE C, P.141). 
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 No entanto, não acreditamos que decorar a tabuada seja o ideal para a efetiva 

aprendizagem matemática, mas que o A3 deva aprender não apenas a representação simbólica 

do número, mas o conceito de número, para que saiba fazer a conexão entre quantidades e seus 

signos.  

 

Havia uma questão: em uma viagem de 150km, um motorista percorreu 120km, qual 

a distância não percorrida e o total do percurso?  O aluno não entendeu e ficou agitado, 

com o semblante de chateado, então como a intérprete não sabia mais como explicar, 

ela me pediu que explicasse para o aluno. Com isso, utilizei o quadro e fiz um desenho 

para representação visual do percurso: simulei uma pessoa viajando, ele compreendeu 

e abriu um sorriso (APÊNDICE C, p.144). 

 

 Bertoli (2012) diz que, para a resolução de problemas matemáticos, é importante usar 

desenhos ou esquemas simples que representem a situação descrita. Na situação acima descrita, 

em que utilizamos o desenho que é um recurso visual, houve aprendizagem, demarcando, assim, 

a necessidade de valorizar a visualidade do aluno surdo para o ensino de problemas, o que, na 

realidade, pode beneficiar todos os alunos da classe. Mudando, assim, a atual configuração de 

ensino de matemática para alunos com surdez, que é descrita por Oliveira, Melo e Benite (2012, 

p.7): 

 

[...] a incompreensão do impacto da surdez sobre o educando faz com que as aulas de 

ciências, a escola, desconsiderem seu próprio referencial perceptual. Paradoxalmente, 

a estrutura concebida para a educação dos ouvintes é transportada à educação dos 

deficientes auditivos. 

 

Não obstante, compreendemos que, em virtude do desgaste afetivo entre o A3 e a 

intérprete, ocorre uma interferência no processo de ensino-aprendizagem de matemática. A 

intérprete de Libras havia faltado, contudo, não pudemos deixar o A3 excluído da aula, então 

interpretamos para ele toda a explicação da professora e as enunciações dos alunos. Essa 

intervenção despertou a curiosidade dos alunos e da professora regente. 

 

A professora regente disse: “dá vontade de parar a aula para ver você dar aula, pois é 

muito bom”. Como a professora passou atividades sobre proporção, utilizei o quadro 

para indicar para o aluno surdo que as questões eram semelhantes aos exemplos que 

a professora fez, assim ele conseguiu fazer as atividades. O fato de interpretar tudo o 

que a professora falava gerou curiosidade nos alunos e na professora regente 

(APÊNDICE C, p.144). 

 

 Um dos problemas que surgem quando a formação do professor é diferente da disciplina 

que ministra é a conceituação equivocada. O êxito na aprendizagem de matemática depende da 

apreensão dos conceitos, de forma que existe uma relação progressiva de interdependência entre 

os conceitos matemáticas ensinados no decorrer dos anos escolares. Em matemática, incógnitas 
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e variáveis são representadas por uma letra do alfabeto, em que uma incógnita é um valor 

numérico específico desconhecido de forma que há apenas uma possibilidade de resposta; por 

outro lado, uma variável pode assumir deferentes valores em uma expressão algébrica. “A 

professora disse que o x é chamado de variável ou incógnita (o que na verdade, para o referido 

conteúdo, ele é apenas uma incógnita e não uma variável)” (APÊNDICE C, p.145). 

Ademais, quando a professora regente introduziu expressões numéricas, 

 

A intérprete se ausentou da sala durante a explicação da professora regente. A 

professora sempre faz multiplicação de sinais, mesmo quando é uma adição. O que 

confundia os alunos. Conversando com a professora regente, esta me disse que é 

formada em ciências biológicas, mas que sempre ministrou aulas de matemática, e 

que falta apenas um ano para se aposentar (APÊNDICE C, P.141). 

 

Com a análise das entrevistas, percebemos que os dois alunos reconhecem ter 

dificuldades em matemática e consideram a matemática difícil de aprender. O A2 afirmou 

conhecer muitos sinais da Libras referentes à matemática, enquanto o A3 disse conhecer todos. 

O A2 disse que quando não há um sinal para um termo matemático, ele e a intérprete criam um 

sinal, já o A3 relatou que quando isso acontece, a intérprete utiliza a datilologia (APÊNDICE 

K). 

Quanto à aprendizagem de matemática, o A2 considera mais ou menos, mas o A3 disse 

que aprende bem. O A2 atribui o seu baixo desempenho em matemática à dificuldade em 

realizar as provas e afirma que vai à escola com o objetivo de responder as provas. Em 

contrapartida, o A3 disse que matemática é difícil, mas que tem a ajuda de seus amigos. Com o 

intuito de perceber se os alunos têm autonomia para lidar com o dinheiro, perguntamos se eles 

sabem o valor a pagar e o troco a receber quando compram algo, ambos disseram que sim 

(APÊNDICE K). 

Sales (2013), em sua tese de doutorado, comprovou que atividades preparadas e 

pensadas para o ensino de matemática para alunos surdos propicia o envolvimento e 

desenvolvimento desses alunos. Analogamente, Borges e Nogueira (2018) apontam que uma 

das alternativas que pode ser utilizada pelos professores de matemática para a valorização dos 

aspectos visuais no processo de ensino-aprendizagem de matemática são os materiais 

manipuláveis. Ressalvamos que, se utilizados, podem sim potencializar a aprendizagem dos 

alunos surdos e de toda a classe. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao analisarmos o contexto histórico da Educação Especial, podemos inferir que, desde 

que o paradigma inclusivo ganhou forças no Brasil, com a inclusão dos alunos com deficiências 

em transtornos globais do desenvolvimento, nas salas de aula regular, nas escolas regulares, 

especialmente após a implementação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva, os números de matrícula desses alunos na educação básica subiu 

vertiginosamente.  

O aluno surdo ocupa, nos dias de hoje, a sua cadeira na escola regular, tem o direito de 

ter um tradutor intérprete de Libras, para que possa contemplar os conteúdos escolares em sua 

própria língua. Além de se comunicar com os diversos atores da escola, tem a garantia legal de 

receber o AEE para sua educação bilíngue, aprendendo a Libras como primeira língua (L1) e 

Português como segunda língua (L2). Embora essas ações não sejam capazes de dizimar as 

desigualdades que historicamente constituem a educação dos sujeitos considerados com 

deficiência auditiva, elas contribuem para diminuir os impactos das desigualdades.  

Consequentemente, sinalizamos que, na cidade de Quirinópolis, há uma necessidade 

latente de intensificar o ensino de língua portuguesa para os alunos surdos da rede municipal 

de ensino, e a valorização da visualidade para o ensino de Libras, visando uma formação 

bilíngue de qualidade. 

A inclusão de alunos surdos, na escola regular, propicia ao aluno surdo a interação social 

com a diversidade que compõe a sala de aula, e, para os demais alunos, a possibilidade de 

conhecer a cultura surda e vivenciar experiências visuais, por meio da Libras, a língua utilizada 

pela comunidade surda. Mas, por outro lado, se na escola regular o aluno surdo usuário de 

Libras não tiver o intérprete de Libras, a exclusão escolar se dará de forma velada para alguns 

e escancarada para outros.  

Após a análise das políticas inclusivas para alunos com surdez no Brasil, das esferas 

federal, estadual e municipal da cidade de Quirinópolis-Go, pudemos observar um movimento 

evolutivo das leis, e o abandono de termos que antes eram aceitos e caíram em desuso, por não 

serem condizentes com a realidade. Destacamos aqui os termos “portador de deficiência”, 

“aluno especial” e “necessidades especiais”, para frisar que não é possível que alguém porte 

um deficiência, pois não depende da vontade do indivíduo tê-la ou não, e que ter uma 

necessidade educativa especial não é o mesmo que ser especial, todas as pessoas são especiais 
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para alguém, por isso já não mais utilizamos esta expressão pejorativa, que tenta mascarar o 

estado clínico de deficiência.  

Para efeito de lei, as pessoas surdas possuem deficiência auditiva, mas a comunidade 

surda, entende que a pessoa com surdez, usuária de Libras, possui uma língua própria, língua 

essa oficializada como a segunda língua do Brasil, através da Lei Nº 10.436, de 24 de abril de 

2002. Mas como a maior parcela da população utiliza como primeira língua a língua portuguesa, 

são encarados por muitos como deficientes. Surge, então, uma questão: De quem é a 

deficiência? Do surdo ou do ouvinte que não sabe Libras? Por outro lado, a deficiência não 

pode ser negada em face às políticas educacionais inclusivas, pois a surdez, enquanto 

especificidade, traz consigo direitos para os surdos, que foram historicamente segregados e 

privados da educação. 

O cenário educacional atual para a educação básica está em reconstrução, devido à nova 

Base Nacional Comum Curricular-BNCC, mas questionamos, então, porque ensinar línguas 

estrangeiras para os alunos e não a Libras, que é a segunda língua oficial do país? 

Vale salientar que existe um projeto de lei auspicioso, Nº 02.040 de 2011 que prevê a 

obrigatoriedade da oferta de ensino de Libras em todos os níveis de educação, alterando a LDB 

de 1996, acrescentando o artigo 26-B;  esse projeto está em curso desde o ano de 2007, sofreu 

algumas alterações, e conjectura um prazo de três anos para o cumprimento, após sua 

aprovação, para todo o Brasil. Até o momento foi aprovado em todas as instâncias e já há 

rumores de sua possível implementação no sistema educacional brasileiro. Certamente, se 

aprovada, refletirá de forma positiva para a inclusão escolar de alunos surdos, e projetará para 

o futuro uma melhoria para a tão almejada inclusão social. Afinal, como falar de inclusão social 

sem conquistar a inclusão primeiramente na escola? 

Reiteramos que a educação brasileira sofre forte influência da legislação mundial, e de 

instituições que a financiam, realidade que está atrelada ao capitalismo, e ao pensamento 

hegemônico que relaciona índices estatísticos à qualidade de educação, mas que, na verdade, é 

um antagonismo fronte à realidade. E, nessa conjectura, a Educação Especial, enquanto 

modalidade de ensino, fica à mercê da ideologia dominante proveniente de documentos 

mundiais, sendo eles declarações ou conferências que delineiam ações em nível mundial, 

pautadas em experiências exitosas de realidades outras e não do Brasil.  

Quanto às políticas de inclusão para o município de Quirinópolis- Go, percebemos que 

há uma peculiaridade quanto ao ensino de Libras, que deve ser ofertado para todos os alunos 

das classes em que houver alunos surdos e, preferencialmente, por instrutor ou professor surdo, 

para que o aluno surdo tenha contato com a cultura surda. Essa ação, se colocada em prática, 
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certamente contribuirá para a inclusão escolar dos alunos com surdez e para sua interação com 

os demais alunos. Porém, existe uma necessidade latente de reformulação dessa disciplina, e 

que a mesma seja ofertada em todas as classes em que há alunos com surdez, e, quiçá para a 

escola em geral, sendo incluída na matriz curricular. 

Onde deve ocorrer a Educação Especial? Esse questionamento parece simples, porém é 

complexo e de acordo com a concepção de Educação Especial internalizada pelos diferentes 

sujeitos e resulta em respostas divergentes. Há educadores que defendem que a Educação 

Especial deve ocorrer nas ditas “escolas especiais” ou centros educacionais especializados, e, 

por outro lado, os que defendem que o lugar de todos os alunos é na escola.  

Quando falamos de Educação Especial, remetemos à modalidade de ensino ofertada 

para alunos com deficiências ou transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. Em nossa ótica, o lugar dos alunos com deficiências ou outras 

especificidades é na escola regular, pois, embora a escola tenha como objetivo principal o 

ensino de conteúdos escolares, ela também objetiva a socialização e a valorização da 

diversidade. Mas, se não houver espaço para a pluralidade na escola, formaremos cidadãos 

alienados da realidade social, com características mais excludentes, o que, na realidade, seria 

antagonismo.  

Entendemos também que muitos professores que lecionam, atualmente, nas escolas não 

tiveram uma formação a contemplar as peculiaridades de um ensino para todos. Esse despreparo 

gera insegurança e dúvidas. Mas acreditamos que houve melhoras no processo de inclusão de 

alunos com necessidades educacionais especiais. Entretanto, ao defender que o lugar desses 

educandos é na escola regular, não estamos tapando os olhos frente à necessidade de 

atendimento especializado em centros educacionais especializados, quando necessário, para o 

AEE, quando inexiste essa oferta dentro da escola.  

Reiteramos que o município de Quirinópolis precisa promover a formação continuada 

do corpo docente da rede, e, em especial, daqueles que participam da escolarização de alunos 

com surdez, sejam eles professores, instrutores, intérpretes ou gestores. A escola inclusiva ideal 

para o aluno com surdez é aquela em que todos conseguem se comunicar em Libras com os 

surdos. Embora pareça utopia, podemos lutar por essa conquista.  

Cientes da impreterível necessidade de uma formação de professores que contemple os 

processos de ensino voltados para a diversidade e especificidades que compõem a sala de aula, 

e entendendo que a formação inicial de professores não é suficiente para sanar essa necessidade, 

afirmamos que a formação continuada pode dar conta dessa insuficiência. Destarte, cabe à 
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Secretaria Municipal de Educação de Quirinópolis promover cursos de formação continuada, 

conforme disposto nas Diretrizes Municipais de Educação (QUIRINÓPOLIS, 2013). 

Apesar desse ideal, surgem questões pontuais de outras esferas, que se apresentam como 

impeditivos para que a formação de professores corrobore com a inclusão desses alunos, tais 

como a desvalorização da profissão docente, a sobrecarga de horas aulas que os professores se 

submetem na busca de salários mais dignos e a pouquidade de incentivos para a formação 

continuada de professores. Reflexões importantes que pontuamos, mas que estão imbricadas ao 

processo de inclusão escolar, que gera outras possibilidades para pesquisas futuras. Entendemos 

que os profissionais intérpretes precisam ser mais valorizados pelo município de Quirinópolis, 

uma vez que consideramos os baixos salários como desestimulantes e imorais, corroborando a 

visão de Freire (FREIRE, 2016). 

Mediante o acima exposto, podemos inferir que as políticas inclusivas podem contribuir 

para diminuir os impactos das desigualdades que historicamente constituem a educação dos 

sujeitos considerados com deficiência auditiva e possibilitam o desenvolvimento de práticas de 

ampliação da participação desse grupo de pessoas na vida social, em especial no âmbito dos 

processos de ensino e aprendizagem, porém, isso dependerá da efetiva implementação dessas 

políticas, o que está entrelaçado ao papel da escola, do professor da formação de professores e 

da família.  

Por conseguinte, o estudo mostrou que o ensino de matemática para alunos com surdez 

deve valorizar os aspectos visuais, uma vez que a Libras é uma língua visual espacial, 

favorecendo a aprendizagem desse alunado. Sustentamos também que, embora os alunos com 

surdez apresentem mais facilidade em aprender cálculos, os professores devem buscar 

estratégias que possibilitem a aprendizagem contextualizada de matemática por meio de 

esquemas, materiais manipuláveis e recursos visuais, organizando o ensino de maneira a 

contemplar todos os alunos.  

Fica a ponta de um fio nessa meada para investigarmos mais a fundo como favorecer a 

aprendizagem dos alunos com surdez. 
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APÊNDICE A- Diário de Campo: Escola 1 
 

1º Contato com a coordenação da escola 

 

 A professora coordenadora da escola rural é formada em matemática e mostrou-se muito 

atenciosa, quando perguntei se a escola oferece aulas de Libras na sala do aluno surdo, 

matriculado no oitavo ano. Ela respondeu que em 3 anos que este aluno está matriculado na 

escola, o professor de libras do município nunca apareceu. Fui informada sobre os horários de 

aula de matemática na sala de aula do aluno surdo, e a coordenadora também mediou o 

consentimento da família para que o aluno participasse da pesquisa. 

 

Data: 07/05/18     1º e 2º Horário   2h/a 

 

A sala de aula é composta por 19 alunos, uma intérprete de Libras e o professor regente. 

O professor de matemática é formado em Química e Física, porém leciona matemática há 

muitos anos.  

 Durante a observação, um dos alunos chamou o aluno surdo de mudinho, a intérprete o 

censurou, dizendo: “Até hoje você não aprendeu o nome dele”?  Os alunos ficaram curiosos 

com a minha presença em sala e o professor deu abertura para que eu me apresentasse como 

pesquisadora. O professor disse que o aluno tinha facilidade em matemática. Vale destacar que 

o professor já fez curso de Libras e relatou-nos que tem um amigo surdo e que aprendeu Libras 

na igreja, e por isso sabe se comunicar em Libras com o aluno surdo.  

O professor introduziu o conteúdo de produtos notáveis. Nesse momento, a intérprete 

se ausentou da sala, e o professor prosseguiu a explicação em português.  

 A intérprete possui boa relação com os alunos, até mesmo assessorando-os. O aluno 

surdo conseguiu resolver os exemplos com facilidade. O professor explicava com clareza e, por 

isso, os alunos entenderam com facilidade. A intérprete ficou ao fundo da sala, mesmo quando 

o professor fazia a correção. Observamos que o professor interpreta algumas partes da 

explicação e o aluno acertou todos os exercícios. A intérprete pediu para o professor explicar 

novamente o exemplo (A + 2B)2, e disse que o aluno não entendeu, porém ficou evidente que 

ele havia entendido, ela que não havia compreendido. O professor também passou alguns 

exemplos sobre quadrado da diferença de dois termos.  
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 A intérprete nos afirmou ser fácil trabalhar com este aluno, e que o difícil é trabalhar 

com o aluno da manhã, do qual ela também é intérprete, acompanhando, portanto, um aluno do 

matutino e outro do vespertino.  De todos os exercícios, o aluno errou apenas um sinal.  

 O professor explicou, na sequência, o produto da diferença de dois termos, momento 

em que a intérprete havia se ausentado da sala. A intérprete voltou para a sala de aula, porém 

não interpretou a explicação.   

 Vale salientar que o aluno é oralizado, mas também se comunica em Libras. Ele disse 

que gosta de se comunicar em Libras e de oralizar também. Ele me questionou o sinal de 

fazenda, disse que é vaca. Eu expliquei para ele que depende do contexto.   

 O professor passou atividades e o aluno começou a realizá-las. O aluno precisou da 

ajuda do professor, porque confundiu o termo do meio, em que há o dobro de um número 

diferente de 1. (A + 
1

2
B)2.  

 

Data: 14/05/18     1º e 2º Horário   2h/a 

 

 O professor iniciou a aula ensinando os alunos a colocarem o fator comum em evidência. 

O aluno me perguntou se eu teria facebook. A intérprete se ausentou da sala na hora da 

explicação e o professor me perguntou qual seria o sinal de lembrar e de primo. Quando a 

intérprete voltou para a sala, pediu que o aluno surdo prestasse atenção no quadro, na explicação 

sobre o fator comum. O professor não usou libras naquele momento e o aluno disse para a 

intérprete que não entendeu. Ela disse para ele que o professor faria outro exemplo.  Com isso, 

a intérprete transcreveu todo o conteúdo em um caderno para ela mesma.  

 O professor passou atividades na lousa e a intérprete foi auxiliar o aluno nas atividades. 

Em uma das questões em que o aluno teve dúvida, ele e a intérprete recorreram ao professor, 

que dialogou em libras com o aluno.  

 Em seguida, o professor passou na lousa algumas atividades para os alunos. O aluno 

teve dificuldades em identificar quais números poderiam ser utilizados para encontrar o fator 

comum, então expliquei a ele como decompor um número em fatores primos. Ele disse para a 

intérprete: “Ela sabe tudo!” Eu expliquei que formada em matemática. Na sequência, o 

professor fez a correção dos exercícios e perguntou para os alunos se eles sabiam o que é o 

perímetro, então explicou o conceito e, em seguida, passou novas atividades.  

 

Data: 21/05/18      
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 Não houve aula de matemática, porque o professor faltou à aula para trabalhar nos 

preparativos para o Festival Gastronômico da Chica Doida. 

 

Data: 28/05/18 

 

Não houve aula por causa da greve dos caminhoneiros.  

 

Data: 04/06/18     1º e 2º Horário   2h/a 

 

O professor começou a aula falando sobre a OBMEP, que seria realizada no dia seguinte 

disse que a diretora o informou que fazia dois anos que a prova não era aplicada na zona rural. 

A intérprete não estava em sala.  

O professor introduziu o conteúdo de frações algébricas, momento em que a intérprete 

não estava em sala. Então, eu expliquei para o aluno o que estava sendo feito no quadro. O 

professor, após explicar o conteúdo para a turma, percebeu que a intérprete estava ausente e 

explicou em libras para o aluno, como se resolvia uma fração algébrica.  

O professor explicou um novo exemplo e a intérprete nada interpretou, embora estivesse 

em sala.  O professor explicou, articulando alguns sinais em libras. A intérprete perguntou ao 

professor se álgebra se referia aos números, e este explicou que é por causa das letras, e falou 

sobre a etimologia da palavra. A intérprete perguntou para o aluno surdo se ele entendeu a 

explicação do professor.  

O aluno surdo me interpelou para me contar que tem um tênis da Nike e que pagou 

1700,00 reais no tênis. e que também comprou um celular com o dinheiro que ganhou quando 

trabalha em um supermercado, em Quirinópolis. Declarou que vai voltar para Quirinópolis em 

julho, para morar com sua tia e voltar a trabalhar.  

O professor passou um terceiro exemplo, sobre o qual a intérprete auxiliou uma aluna 

que estava com dificuldade. Depois da correção, a intérprete explicou para o aluno o valor de x 

e de y.  

O professor explicou um exemplo com números negativos e passou atividades do livro 

didático para os alunos.  Os livros didáticos de matemática ficam em um armário na sala de 

aula, mas os alunos podem levar para casa, caso queiram.  

O aluno surdo copiou os exercícios no caderno, momento em que a intérprete auxiliou 

uma aluna. Vendo que o aluno não estava resolvendo os exercícios, a intérprete foi até a carteira 

dele e pediu que ele fizesse as atividades e explicou para ele como resolver os exercícios. Outro 
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aluno chamou a intérprete que foi explicar como resolver os exercícios. Enquanto os alunos 

resolviam as atividades, o professor lia um livro. Alguns alunos aproveitaram esse tempo para 

brincar e conversar com os colegas.  

O aluno surdo resolveu todas as atividades, logo após a intérprete olhou o caderno dele 

e percebeu que o aluno havia errado a potência de um exercício. O professor começou a 

correção, e, ao finalizar, a intérprete pediu para que o aluno surdo verificasse se ele havia feito 

certo. Em seguida, o professor passou outros exercícios, porém o aluno não sabia como resolver 

os últimos exercícios, pedindo a ajuda da intérprete, que o auxiliou.  

 

Data: 11/06/18     1º e 2º Horário   2h/a 

 

O professor iniciou a aula fazendo a correção dos exercícios da aula anterior, equações 

substituindo o valor de x. A intérprete se ausentou da sala enquanto o professor explicava.  

A intérprete auxiliou o aluno na correção dos exercícios, porém nada do que o professor 

disse conseguiu interpretar. Um dos alunos chamou o aluno surdo de mudinho, então expliquei 

para ele que ele é surdo e não mudo.  

O professor introduziu o conteúdo de sistema de equação, ensinando-os como 

resolverem, por meio do método de adição e subtração.  A intérprete sentou-se ao lado do aluno 

surdo, de forma que, na hora da explicação, ele precisasse escolher se olharia para o professor 

ou para a intérprete. No segundo exemplo, a intérprete começou a interpretar.  

O professor passou alguns exercícios sobre sistemas de equações e pediu que os alunos 

fizessem apenas por tentativa. Percebi que a intérprete não sabia como resolver as questões e 

que o aluno surdo também não sabia. Então ela recorreu ao professor regente (o que mostra que 

ela assume a postura de professora do aluno). O professor explicou usando libras (o que mostra 

que ele reconhece que o aluno é dele).  

Em seguida, a coordenadora chamou os alunos para assistirem uma palestra sobre ISTs. 

A intérprete me informou que o aluno surdo tinha vergonha de Libras, então perguntei-lhe se 

isso seria real, obtendo como resposta que teria medo sim. Então, perguntei se os outros alunos 

da escola sabiam que ele era surdo e ele disse que não. Como a palestra era para boa parte dos 

alunos da escola, aconteceu na quadra de esportes. Quando a intérprete usava Libras, o aluno 

surdo desviava o olhar, por isso, disse a ele que precisava ter orgulho da Libras. Insisti um 

pouco com ele para que olhasse para a intérprete, ele olhou um pouco e logo desistiu.  

 

Data: 18//06/18     1º e 2º Horário     2h/a 
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O professor começou a aula, fazendo a correção de atividades sobre sistemas e explicou 

como resolver sistemas por meio de substituição. A intérprete sentou-se em uma carteira ao 

lado do aluno surdo, em seguida, o professor pediu que os alunos guardassem o material para 

realizarem a prova bimestral.  

Antes de começarem a realizar a prova, o professor explicou para os alunos o que 

precisavam fazer para responder às questões da prova. Um aluno quis perguntar algo, mas o 

professor disse que deveriam apenas escutar, pois naquele momento não iria responder fazer 

perguntas. O professor fez um esboço das questões no quadro, com os dados, para que os alunos 

realizassem os cálculos na prova.  

Enquanto o professor fazia a leitura da prova e explicava, o aluno surdo copiava os 

dados em sua prova. Nesse momento, a intérprete não interpretou nada. O professor disse que 

se a prova estivesse organizada, poderia arredondar a nota para mais, em até dois décimos.  

Ao montar um sistema, o aluno surdo olhou para a intérprete, como se quisesse um sinal 

de aprovação, de certeza, de que estava no caminho certo. A intérprete não respondeu, e disse 

para ele fazer a prova.  

O aluno ficou em dúvida sobre multiplicação e adição de números negativos, a intérprete 

indagou-o sobre a regra e ele conseguiu fazer a questão. Percebi que o aluno não sabe como 

realizar adição e subtração de números negativos. Cada cálculo que ele realizava, mostrava para 

a intérprete para verificar se havia feito corretamente, mas ela não confirmava se estava certo 

ou errado. A prova continha questões de equações e adição de números fracionários. A 

intérprete auxiliou uma aluna para que esta realizasse a prova.  

 O aluno surdo terminou a prova em uma hora de prazo, sendo o segundo a entregar. 

Enquanto isso, alguns alunos tentavam resolver as questões da prova, mas outros apenas 

esperavam o tempo passar, ociosos.  

 Quando acabou o tempo, o professor recolheu as provas e começou a correção da prova 

no quadro, momento em que a intérprete se ausentou da sala de aula. O aluno surdo me disse 

que havia acertado a questão 1, mas que errado metade da questão 2, por causa da multiplicação 

de sinais.  Quando a intérprete adentrou à sala de aula, a primeira coisa que o aluno surdo disse 

foi que errou parcialmente a questão dois e me disse que acertou todas as outras questões.  

 O aluno surdo tem duas irmãs que estudam na mesma sala que ele, mas elas se sentam 

em carteiras distantes da dele.  

 O professor disse: “um aluno escreveu a lápis, e por isso irei zerar a prova”. A intérprete 

disse que foi o aluno surdo, e que ela esqueceu de avisá-lo para passar à caneta.  
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APÊNDICE B - Diário de Campo: Escola 2 
 

1º Contato com a coordenação da escola 

 

 No primeiro contato com a coordenadora do turno matutino da escola militarizada, 

recebi a orientação que deveria falar com a coordenadora do Atendimento Educacional 

Especializado. A coordenadora do AEE insistiu que eu não convidasse o aluno surdo 

matriculado em sua escola, dizendo: “ele apresenta comorbidade, não é surdo, é ensurdecido, 

se ele for seu sujeito de pesquisa, irá atrapalhar os resultados da sua pesquisa”. Ao questionar 

se a escola tem aulas de Libras, a coordenadora me disse que não, e justificou, dizendo que a 

escola não tem horário disponível para as aulas de Libras. Porém, afirmou que se eu decidisse 

convidá-lo como sujeito de pesquisa, a escola estava aberta. A coordenadora de turno me 

informou que, para estar em sala de aula, eu deveria utilizar um jaleco branco como os demais 

professores. 

 

Data: 14/05/18     5º e 6º Horário   2h/a 

 

O aluno é surdo parcial e oralizado, estava matriculado no sexto ano do ensino 

fundamental e tem resistência a Libras. Assim, a intérprete utilizava Libras e português 

concomitantemente. 

A professora começou a aula vistando as atividades. A intérprete me explicou que ficava 

em pé porque o aluno não gostava de libras e que se utilizasse apenas libras, ele nem olharia 

para ela. O aluno sofreu perda auditiva de grau moderado bilateralmente (audiometria de 55DB 

em cada ouvido). 

A professora passou atividades de expressões numéricas em sala. O aluno surdo não fez 

as atividades que eram para casa e perdeu o visto. A intérprete se ausentou da sala para 

conversar com a mãe do aluno, e me pediu para auxiliar o aluno, caso ele precisasse. A 

professora regente é formada em matemática e a intérprete é pedagoga e tem ampla experiência 

em Libras, pois tem um filho surdo e, por este motivo, se interessou em aprender Libras para 

se comunicar com seu filho e para ensinar a ele a Libras. O aluno surdo não é alfabetizado, tem 

dificuldade até de copiar.  

Enquanto a professora fazia as correções, pude perceber que o aluno surdo tinha 

dificuldade de enxergar o quadro, o que agrava porque ele se senta na última cadeira na primeira 

fileira, por ser mais alto que os demais alunos. A intérprete me contou que ele chorou no começo 
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da aula e disse que não estava enxergando o quadro, então a escola chamou a mãe para pedir 

que ela levasse o aluno para fazer um exame oftalmológico.  

Auxiliei o aluno nas correções e percebi que ele sabia efetuar operações matemáticas, 

mas não havia feito os exercícios. Ele trocou de lugar, sentando-se mais à frente para copiar o 

novo conteúdo. Após a reunião com a mãe, a intérprete me disse que a mãe se comprometeu 

em levar o filho para fazer o exame. A intérprete também pediu que a mãe não fizesse as tarefas 

do aluno. O aluno não sabe ler, e não conhece as palavras, conhece apenas três palavras que 

são: mãe, pai e amor. A intérprete vigente me informou que a intérprete que o acompanhou nas 

séries anteriores copiava todo o conteúdo para ele, e conseguir que ele copie foi um avanço.  

 

Data: 18/05/18     5º e 6º Horário   2h/a 

 

A professora chegou à sala e os alunos seguiram o protocolo militar utilizado pela 

escola, em que um aluno representante de sala (responsável por uma semana) apresentava a 

turma à professora, informando também a quantidade de alunos, os ausentes e os presentes. Em 

seguida, este pede permissão para sentar, todos os alunos batem continência para a professora, 

estendem o braço sobre os demais e depois se sentam, após a permissão da professora.  

Logo em seguida, o aluno surdo disse, oralizando, que um outro aluno havia batido nele, 

então a pedido da professora, os dois alunos e a chefe de sala se dirigiram ao comando. A 

intérprete estava na sala de AEE e a professora começou a vistar as tarefas de casa. A professora 

conversou com a turma, interpelando sobre a brincadeira de chute com o aluno surdo, que, em 

resultado, ficou com uma marca vermelha no braço.  

Após o retorno do aluno para a sala, a intérprete disse-lhe que ele precisa mudar e passar 

a obedecer às regras. Mais uma vez o aluno surdo não fez a tarefa.  

A professora começou a explicar os critérios de divisibilidade. O aluno surdo liberou 

flatulências em sala, a intérprete conversou com ele e orientou que fosse ao banheiro, mas ele 

alegou que não tinha vergonha. 

A professora iniciou a correção das atividades.  

O aluno surdo possuía um aparelho auditivo, mas não usava e a intérprete me disse que 

a mãe do aluno pediu para ela solicitar sempre que ele colocasse o aparelho auditivo, mas ela 

afirmou que ele não obedece e justifica que o aparelho incomoda e que a mãe não sabe Libras. 

O aluno surdo sabe poucos sinais de Libras.  

Além de não fazer os exercícios, ele nem mesmo copiou todos os exercícios. O aluno 

brincou na sala e não mostrou interesse em corrigir as atividades. A professora entregou uma 
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lista de exercícios para os alunos e logo começou a explicação para auxiliar os alunos a 

desenvolverem as atividades. A intérprete pediu para que eu explicasse para o aluno surdo como 

resolver as atividades, então eu auxiliei-o e, assim, ele conseguiu resolver apenas dois de sete 

exercícios. A intérprete me disse que ele nunca consegue fazer tudo, que quando muito faz são 

entre dois a quatro exercícios.  

 

Data: 21/05/18     5º e 6º Horário   2h/a 

 

 Começou a aula e o aluno surdo estava cutucando a aluna que sentava na cadeira em 

frente a dele. Ela reclamou e a intérprete disse para o aluno surdo que se ele continuasse, iria 

para o comando. Ele derrubou a bolsinha com todos os lápis no chão. E mais uma vez ele perdeu 

o lápis de escrever. O aluno não fez a tarefa e perdeu o carimbo com o visto.  

 A professora começou a correção, o aluno surdo quis mudar de lugar, mas a intérprete 

pediu que ele se sentasse em seu próprio lugar. A intérprete perguntou para o aluno o que são 

os números pares, e afirmou a ele: “a Cleibianne já te explicou!”. Ele disse: “não sei já esqueci”. 

Quando interrogado se um determinado número era par, ele disse que não, embora o número 

fosse par. Interrogado em que números terminam os números pares, ele respondeu: “3, 4, 5”, 

continuando a partir da dica de 0 e 2 da intérprete. Ele disse que não entendeu.  

 Vale ratificar que, para o aluno prestar atenção, a intérprete fala com ele em português, 

porque ele é surdo parcial, e utiliza intercaladamente a Libras. interrogado se 6 divide por 9, 

ele respondeu que sim, que, para somar, ele utiliza os dedos da mão. 

Pedi ao aluno que lesse a frase: “Observe o número a seguir”, ele só conseguiu ler “o 

número”, perguntei por três vezes consecutivas e ele disse: “não entendi”, e disse: “não sei ler”. 

Interrogado pela intérprete se 9 divide por 3, ele armou a conta na mão, e, após realizar o 

cálculo, disse que sim.  

A professora entregou a outra lista de exercícios, mas o aluno ainda não havia terminado 

a correção. Ele queria resolver a lista nova de exercícios, e a intérprete disse que primeiro ele 

deveria terminar a primeira lista. Ele afirmou que depois a terminaria em casa, mas ela 

argumentou que ele não faz tarefa em casa, momento em que ele respondeu que o avô dele iria 

ajudá-lo. Nesse momento, ele fez o sinal de vovô e disse: “meu vovô sabe vezes (multiplicação).  

Nesse dia o aluno estava usando o aparelho auditivo, resolvera trocar a bateria do 

aparelho e depois decidiu tirar o aparelho e colocar na caixa.  
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O aluno disse que 9 é par, a intérprete perguntou quais números são pares? Ele disse: 

“9”, ela disse: “não!”. E continuou perguntando: Quais são? Ele disse “não sei”! Ela disse: 

“sabe sim, você já aprendeu!” Ele disse: “esqueci!”. 

Questionado quantas vezes 9 dá 18, ele disse não entendia nada. A intérprete já havia 

escrito a tabuada de 9 de forma parcial no caderno do aluno. Quando acabou o primeiro horário, 

o aluno surdo terminou a tarefa anterior e começou a segunda lista.  

A intérprete perguntou se ele sabia o que era dobro, ele disse: “dobro, o que é isso?” 

Então eu perguntei se ele comia sanduiche, e ele disse que sim; eu disse: “quando você quer 

dois bifes, dois ovos, significa que você quer o dobro, expliquei para ele que o dobro é o mesmo 

que um número qualquer multiplicado por dois.”  Perguntei qual sua idade? Ele disse que tinha 

12 anos, então eu disse: “por exemplo, se eu tivesse o dobro de sua idade, a minha seria 24 

anos.”  

A intérprete auxiliou um outro aluno e voltou, o aluno surdo nada havia feito. Então, 

com o auxílio da intérprete, resolveu a primeira questão e depois iniciou a segunda que falava 

sobre potência, usando o termo “quadrado”.  A professora olhou os cadernos dos alunos, para 

verificar quem não havia feito todas as tarefas, ou feito as correções; posteriormente, ela anotou 

no quadro os nomes dos alunos que não haviam terminado todas as tarefas e disse que estes 

deveriam terminar naquela mesma aula.  A professora não olhou o caderno do aluno surdo.  

Quando a professora saía da sala de aula, o representante de sala anotava sempre os 

nomes dos alunos que conversam e bagunçavam em sala.  

Nos exercícios de potenciação em que havia apenas cálculos, o aluno conseguiu fazer 

sozinho. Ele demonstrava ser ansioso, mexendo as pernas o tempo todo. Quando restavam 

apenas 15 minutos para o fim da aula, o aluno já não queria mais resolver as atividades, queria 

guardar o material. Às 11h53min o aluno começou a guardar o material, mas a intérprete 

chamou a atenção dele para a resolução dos exercícios.  

 

Data: 25/05/18     5º e 6º Horário   2h/a 

 

Ao chegar à sala de aula, observei que a professora de matemática não havia chegado, 

estava na sala a intérprete e os alunos. Os alunos batiam as mãos sobre as mesas e depois batiam 

palmas; a intérprete chamou a atenção, mas eles continuaram. Nesse momento, a professora 

adentrou a sala de aula e pediu que seis alunos que foram delatados como os que iniciaram o 

barulho fossem conduzidos ao comando. No mesmo momento um dos sargentos da escola 

entrou na sala de aula para saber o que estava acontecendo, o motivo do barulho.  
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Dentre os seis alunos conduzidos ao comando, estava o aluno surdo, a intérprete o 

acompanhou. O sargento anotou os nomes dos alunos para ligar para os pais e, quando a diretora 

os viu, pediu à coordenadora disciplinar para lavrar as advertências e que, no próximo dia de 

aula, estes alunos mesmos alunos só entrariam acompanhados dos pais, pois haviam 

desobedecido ao código de conduta da escola militarizada, a qual que precisavam honrar e que 

o artigo infringido deveria ser anotado na advertência.  

Após retornarmos à sala de aula, o aluno começou a copiar a correção das atividades 

sobre expressões numéricas.  A professora iniciou um novo conteúdo, sendo eles: o crivo de 

Erastóstenes e os números primos e logo após vistou os cadernos. O aluno surdo pediu para 

beber água e, cinco minutos depois, pediu para ir ao banheiro.  

A professora começou a explicar o que eram os números primos e a intérprete 

interpretou para o aluno, mas ele não queria prestar atenção. Então, a intérprete disse a ele que 

a nota dele em matemática foi ruim e perguntou para ele: “o que você veio fazer na escola?” 

Ele respondeu: “não sei, vou faltar”. Ela disse: “Não, o que você veio fazer na escola?” Ele 

respondeu: “estudar”. Ela disse: “o que está acontecendo com você?” Perguntou para ele se ele 

queria mudar de escola e se ele não gostava dela. Disse também que ele deveria esquecer o 5º 

ano, que agora está no 6º ano. Ele disse que no 5º ano ele batia nas mesas. Ela disse: “no 5º ano 

você brincava, mas agora é diferente, você precisa aproveitar o seu tempo na escola estudando, 

precisa ter objetivo na vida”. Então, o aluno riscou a mesa com caneta, e a intérprete disse: 

“depois o comando vem aqui e você vai ter que lavar a mesa”.  

Enquanto isso, a professora explicou o conteúdo, a intérprete ficou sem saber o que a 

professora havia feito e me perguntou o que a professora tinha dito. Já no sexto horário, o aluno 

não estava prestando mais atenção, e sentou de lado. A professora explicou para os alunos que 

eles precisavam aprender os critérios de divisibilidade, porque seria cobrado na prova.  

Como o aluno surdo dizia não enxergar o quadro, a intérprete copiava tudo em seu 

próprio caderno, e depois emprestava para o aluno surdo copiar. A professora passou alguns 

exercícios no quadro, e depois começou a correção da prova, e disse, de antemão, que, após os 

alunos copiarem os exercícios, eles precisariam copiar as questões da prova e as respostas. 

Avisou, também, que a prova e os exercícios seriam vistados no dia 04/06/2018.  

O aluno pediu permissão para ir ao banheiro, a professora permitiu que ele fosse, mas 

disse que, na próxima vez, ele não iria, porque sexto horário não era hora de ir ao banheiro e 

que não havia dado tempo de fazer efeito a água que ele bebeu. 
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O aluno queria copiar as atividades do livro, enquanto a professora fazia a correção da 

prova, mas a intérprete chamou a atenção dele para a correção da prova. Nesse dia, o aluno não 

levou lápis, caneta e nem bolsinha, pegou emprestado dos colegas.  

Na sala de aula, havia uma aluna com laudo de dificuldade de se concentrar, e, por isso, 

de vez em quando, a intérprete a ajudava a concentrar na tarefa e nos disse que em uma prova 

com valor 3,0 a aluna tirou 1,6.  

A intérprete mostrou para o aluno surdo o que ele tinha feito de errado, e disse a ele que 

errou por falta de atenção.  

Percebi que ele fez cálculos utilizando os dedos para verificar o que havia feito de errado 

na prova. A intérprete foi conversar com a professora sobre a aluna que tinha dificuldade de 

concentração e disse que, por ela ter realizado a prova em outra sala, obteve um bom resultado. 

O aluno surdo foi atrás dela, para somar as notas das questões da prova, pois achava que havia 

tirado uma nota maior. Mas, na verdade, a soma estava correta.  

 

Data: 04/06/18     5º Horário   1h/a Aula de Geometria 

 

A professora começou a aula vistando os cadernos e disse que os alunos que não 

tivessem feito a tarefa iriam para a coordenação, porque tiveram dez dias para fazer. A 

professora havia pedido que os alunos copiassem a prova no caderno e fizessem a correção. O 

aluno surdo disse: “a prova sumiu”! A intérprete disse para a professora que ele havia esquecido 

o caderno. A professora disse que ele iria para a coordenação.  

A professora encaminhou cinco alunos para a coordenação, por não terem feito as 

atividades e pediu que o chefe de sala acompanhasse-os, e, naquela semana, o chefe de sala era 

o aluno surdo. A coordenadora ligou para as mães dos alunos. A intérprete interpretou a 

conversa da coordenadora com a mãe do aluno surdo, mas o aluno surdo desviou o olhar.  A 

mãe justificou, dizendo que o filho faria a recuperação, e que ele tem capacidade para recuperar.  

Após voltar para a sala de aula, percebi que a professora estava corrigindo os exercícios 

sobre números primos e critérios de divisibilidade. Em seguida, ela começou a explicar o 

conteúdo de decomposição em fatores primos. Nesse momento, percebi que o aluno surdo ficou 

com o semblante triste, porque a coordenadora ligou para a mãe dele. Ele não copiou a correção, 

mas a intérprete copiou a correção no caderno dela. 

 

Data: 06/06/18     5º Horário   1h/a Aula de Geometria 

 



139 
 

 Ao adentrar a sala de aula, percebi que a intérprete estava ausente e perguntei ao aluno 

surdo onde ela estava e ele me disse que ela havia faltado.  

 A professora começou a aula falando sobre ângulos agudos, retos e obtusos e disse para 

os alunos que esse conteúdo seria cobrado na avaliação. Explicou também sobre as retas 

paralelas. Em seguida, a professora entregou uma lista de exercícios de revisão para a prova, 

para os alunos que haviam faltado à aula anterior de geometria, e passou vistando o caderno 

daqueles que resolveram a referida lista.  

 Perguntei ao aluno se ele havia feito as atividades e ele disse que sim, e me mostrou que 

já havia ganhado o visto no caderno.  

 Ele me mostrou que fez um desenho na mesa, eu expliquei que não era correto, então 

ele pegou a borracha e apagou o desenho. O aluno me disse que havia copiado a prova de 

matemática no caderno com as correções, assim como a professora havia pedido, então eu avisei 

a professora e ela deu o visto no caderno dele. 

 A professora fez a correção da lista de exercícios no quadro branco, como a intérprete 

estava ausente, auxiliei o aluno surdo nas correções.  

 Os alunos estavam todos de camiseta branca. Eu perguntei ao aluno surdo e a outra aluna 

que me disseram não saber o motivo. Então, a professora me disse que essa aluna era nova na 

escola, mas que acreditava que tenha sido porque cada aluno recebeu duas camisetas de 

uniforme e que, na quarta, as mães poderiam lavar os uniformes para serem utilizados quinta e 

sexta.  

 A professora entregou uma nova lista de exercícios para os alunos, então auxiliei o aluno 

surdo para que ele resolvesse as atividades e pedi para que ele lesse uma questão, visto que era 

surdo parcial e gostava de oralizar. Então ele me disse: “Não sei”! Só conseguiu ler uma palavra. 

Em um exercício sobre ângulos e retas paralelas, o aluno identificou que a resposta era “retas 

paralelas”, então pedi que ele escrevesse a resposta, e ele me disse que não sabia escrever 

“paralelas”, então usei a datilologia para representar as letras do alfabeto e ele escreveu a 

palavra em seu caderno. 

 No exercício posterior, o aluno deveria verificar quais retas eram paralelas e quais eram 

perpendiculares, mas como ele afirmou que não sabia, utilizei os lápis de cores para 

exemplificar os dois tipos de retas, e o aluno mostrou que entendeu o conceito. Pude inferir que 

o aluno possui raciocínio cognitivo aparentemente de acordo com a média da idade dele, porém 

não sabe ler e escrever, é apenas um bom copista.  Quando a aula acabou, fui até a coordenadora 

e agradeci por terem me recebido bem na escola e disse para ela que o aluno surdo precisa ser 

alfabetizado. Ela disse que a escola não poderia fazer isso por ele, que ele é violento e que a 
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mãe deveria procurar outro meio, ensinando o filho ou pagando uma professora particular. 

Alegou também que a intérprete que acompanhou este aluno até o quinto ano copiava tudo para 

ele e que por este motivo ele não aprendeu a ler e escrever. 

APÊNDICE C - Diário de Campo: Escola 3 Aulas de Matemática 
 

1º contato com a coordenação da escola 

 

Após receber a autorização da secretária municipal de educação para a pesquisa, a 

coordenadora do atendimento educacional especializado do município de Quirinópolis me 

entregou uma lista com os nomes, séries e escolas que cada aluno surdo matriculado na rede 

municipal de ensino estudava.  De posse desse documento, me dirigi à Escola 3 para conversar 

sobre a pesquisa com o coordenador, que também era professor de matemática. Este se dispôs 

até mesmo em marcar um horário com os responsáveis pelo aluno surdo para que os informes 

sobre a participação do sujeito na pesquisa fossem esclarecidos. O coordenador me informou 

que, na sala de aula do aluno surdo que está matriculado no sétimo ano, havia aulas de Libras, 

porém o instrutor de Libras muitas vezes faltava. Quando expliquei que iria observar 10 aulas 

de matemática e 10 de libras, o coordenador deixou as portas da escola aberta, e me apresentou 

a professora de matemática da referida turma.    

 

Data:  3/05/2018    2º horário     1h/a 

 

Nessa data, me dirigi à escola para observar uma aula de libras na classe em que há um 

aluno surdo, porém o coordenador me informou que o instrutor de Libras havia faltado, me 

disse também que, por coincidência, o horário destinado à aula de Libras naquele dia seria de 

matemática e me perguntou se eu gostaria de observar a aula, então eu aproveitei para observar 

a primeira aula de matemática. 

O coordenador me apresentou para a turma e explicou para os alunos que eu era 

mestranda e que estava fazendo uma pesquisa, e que por esse motivo, em algumas aulas, eu 

estaria presente, fazendo observações na sala de aula, e que meu objeto de estudo estava 

relacionado à Libras e como havia um aluno surdo na sala de aula, a turma deles fora escolhida. 

Explicou também que o instrutor de Libras não compareceu à aula porque estava desenvolvendo 

um projeto e que, em breve, eles teriam aulas de Libras porque o instrutor ministraria as aulas. 
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O aluno surdo não sabia tabuada. A professora de matemática passou exercícios para 

que os alunos determinassem as raízes quadradas e a intérprete, durante a aula, auxiliou o aluno 

na resolução dos exercícios.  A intérprete me disse que o aluno surdo sofria para fazer 

exercícios, porque não tinha nem noção dos cálculos. Para que o aluno descobrisse as raízes 

quadradas, a intérprete mostrava a tabuada a ele (que está anexada no caderno de matemática 

do mesmo e de todos os alunos) e perguntava qual a multiplicação correspondia à raiz quadrada 

do exercício. O aluno apontava qualquer número, sem encontrar a multiplicação correspondente 

à raiz quadrada de um determinado número.  

O aluno chegou de outro Estado e começou a estudar na escola no ano de 2017, no 

quarto bimestre. Não teve intérprete nesse período e só em 2018 passou a ter uma intérprete de 

Libras.  O aluno conhecia pouco a Libras, e não conseguia acompanhar a turma. Ele frequentava 

o Atendimento Educacional Especializado no turno vespertino, e cursava, junto à sua família, 

Libras em um projeto de extensão na Universidade Estadual de Goiás.  

A professora começou a correção dos exercícios. Enquanto isso, a intérprete continuou 

auxiliando o aluno na resolução, de forma paralela, sem interpretar o que a professora dizia.  A 

intérprete sussurrou que ele não havia terminado os exercícios e que queria copiar as respostas 

do quadro. Ela utilizou os sinais de + _ e de números.  Nas aulas anteriores, a professora havia 

trabalhado raízes quadradas e potenciação, nessa aula ela introduziu expressões numéricas.  

a) (-3)2- 4 – (-1) + 52 

b) 15 + (- 4) – ( -3) - 10 

c) 52 + √9 + [(+20): (- 4) + 3] 

 

A intérprete se ausentou da sala durante a explicação da professora regente e esta sempre 

fazia multiplicação de sinais, mesmo quando era uma adição, o que causava confusão aos 

alunos. Conversando com a professora regente, ela declarou ser formada em ciências 

biológicas, mas que sempre ministrou aulas de matemática, e que faltava apenas um ano para 

se aposentar.  

 

Data: 04/05/2018     4º horário    1h/a 

 

A professora começou a aula retomando o que foi trabalhado nas aulas anteriores, 

explicando o que os alunos deveriam fazer para resolver expressões numéricas. A intérprete 

não sinalizou nada para o aluno surdo. Como os alunos não fizeram as atividades em casa, a 

professora as repassou no quadro para que os alunos que haviam faltado a aula copiassem, e, 
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dando tempo para os alunos resolverem. O aluno surdo copiou novamente as questões, isso 

porque a intérprete não prestou atenção no que a professora disse e não interpretou ao aluno 

surdo. A intérprete demonstrava impaciência com o aluno surdo. Na sala dos professores, ela 

me disse: “você veio ver o quanto eu sofro!” Em outro momento, a intérprete chamou a 

professora regente para dizer que o aluno não olhava para ela. A intérprete se ausentou para 

uma reunião e, nesse momento, a pedido da intérprete, eu a substituí. Em seguida, a professora 

de matemática me pediu para substituí-la, enquanto ela falava com o pai de um aluno. Então, 

eu corrigi no quadro algumas expressões numéricas, e passei alguns exercícios solicitados pela 

professora. Os alunos gostaram muito e disseram que eu deveria ser a professora deles, uma 

aluna perguntou: “você quer dar aula aqui na escola?” 

 A professora intérprete me informou que, no dia anterior, o professor de Libras 

apareceu e que ministrou aula. Foram definidos novos horários para as aulas de Libras e esses 

foram a mim informados. 

 

Data: 07/05/2018   3º e 4º horário    2h/a 

 

A professora retomou a aula, falando sobre as atividades anteriores e que iria passar 

mais atividades e depois começaria outro conteúdo. O aluno surdo indicou que não havia 

copiado a matéria da aula anterior de língua portuguesa do quadro; a professora regente disse 

que ele deveria ser mais rápido, porque já havia passado 10 min. da aula dela. A intérprete 

sinalizou que ele poderia copiar a matéria do caderno de um dos colegas de classe.  O aluno 

surdo perguntou que horas ele poderia ir para casa. A intérprete prestou atenção na explicação 

da professora e depois ela mesma explicou para o aluno.  

A professora introduziu o conteúdo de razão e proporção, a intérprete interpretou o que 

a professora disse e fez um combinado com o aluno para a palavra proporção. A professora 

explicou o conteúdo, enquanto isso, o aluno surdo copiava o conteúdo do quadro em seu 

caderno. A intérprete assume papel de professora do aluno, pois após a explicação da 

professora, ela explica para o aluno. Os demais alunos saíram para o recreio e, enquanto isso, 

ele ficou copiando.  

A professora explicou 
19

38
, e disse que era preciso simplificar, porque não dava para 

resolver. A professora deu tempo para os alunos resolverem as questões. Como a intérprete não 

sabia como resolver 
100

120
 , eu auxiliei o aluno, ensinando a dividir os zeros. Então, ensinei com 

lápis de cores como dividir 10 e 12 por 2. O aluno conseguiu entender aquela questão. A 
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professora realizou as correções e depois realizou a leitura de duas questões do livro didático, 

o aluno surdo estava copiando. A professora me disse que estava trabalhando com os números 

inteiros e um pouco com números racionais. A intérprete me dissera que era formada em 

pedagogia. 

 

Data: 10/05/2018   1º e 2º horário    2h/a 

 

Na última aula, a professora trabalhou razão e perguntou se os alunos haviam respondido 

as atividades e pediu para quem copiou levantar as mãos, porém apenas 4 alunos haviam 

copiado, então ela deu tempo para os alunos copiarem e resolverem as atividades do livro.  A 

intérprete auxiliou o aluno surdo na resolução das atividades, pois ele havia feito apenas 

algumas. A professora explicou dois exemplos. A intérprete continuou a auxiliar o aluno surdo. 

A professora chamou a atenção dos alunos na hora da correção, porque poucos estavam 

participando, muitos estavam dispersos e outros apenas copiando as respostas do quadro. A 

professora disse que em matemática não se estuda para prova, que o aprendizado é em sala.  

Quando se fala em dividir os zeros, como no exemplo: 350:50, a professora diz: “tira o 

zero”. Em uma fração 
60

30
, a professora perguntou se era preciso simplificar. Ela disse que só 

simplifica quando não dá para dividir. (observação: ela poderia ter simplificado para mostrar 

para os alunos que a resposta é um número inteiro). A intérprete utilizou a mesa como rascunho 

para mostrar para o aluno como somar 60 + 60.  

As atividades de razão utilizavam conceitos de minuto, segundo, hora, meses, ano, cm, 

mm, m, o que requeria dos alunos conhecer essas grandezas (pág. 91 do LD). 

No segundo horário, a professora passou no quadro atividades sobre razão e professora 

explicou as atividades, fez um exemplo; a intérprete não interpretou as explicações da 

professora. A professora regente foi à carteira do aluno surdo e perguntou se ele estava 

conseguindo (perguntou para a intérprete). 

Vale destacar que a turma era composta por 32 alunos, é uma escola que atende alunos 

de bairros de classe econômica baixa. Além da intérprete de Libras, há uma professora de apoio 

que atende a três alunas com TDAH (transtorno de déficit de atenção e hiperatividade). 

Para que os alunos fizessem as atividades, a professora falou que iria vistar as tarefas, 

fazendo as correções no caderno e não no quadro.  
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O aluno surdo demonstrou falta de paciência, outro aluno chamou a intérprete para tirar 

dúvidas e ela foi auxiliá-lo, e depois voltou para auxiliar o aluno surdo. A professora chamou a 

atenção dos alunos para que eles lessem e interpretassem as questões problemas com atenção.  

O aluno surdo queria que a intérprete o auxiliasse na resolução das questões, e não queria 

ver no quadro a correção das atividades, mas a intérprete disse para ele que era necessário que 

ele corrigisse para ver se estavam certas as próprias atividades, então ele passou a observar o 

que a professora corrigia no quadro.  

Havia uma questão que aluno não entendeu e ficou agitado, com o semblante de 

chateado: “Em uma viagem de 150km, um motorista percorreu 120km, qual a distância não 

percorrida e o total do percurso?” Então, como a intérprete não sabia mais como explicar, ela 

me pediu que explicasse para o aluno. Para tanto, utilizei o quadro e fiz um desenho para 

representação visual do percurso, simulei uma pessoa viajando, ele compreendeu e abriu um 

sorriso. 

 

Data: 11/05/2018   4º horário    1h/a 

 

A professora introduziu o conteúdo de proporção. Começou a aula e a intérprete não 

estava em sala, então perguntei para ele onde estava a intérprete e ele me disse que ela havia 

ido embora. Mas, na verdade, ela faltou porque foi para outra escola ver a apresentação de seus 

filhos, do dia das mães. Como a intérprete não estava em sala, a professora explicou o conteúdo 

e eu interpretei para o aluno. A professora regente disse: “dá vontade de parar a aula para ver 

você dar aula, pois é muito bom”. Como a professora passou atividades sobre proporção, utilizei 

o quadro para indicar para o aluno surdo que as questões eram semelhantes aos exemplos que 

a professora fez, assim ele conseguiu fazer as atividades. O fato de interpretar tudo o que a 

professora falava gerou curiosidade nos alunos e na professora regente. O horário foi mais curto, 

em virtude da apresentação do dia das mães. 

 

Data: 14/05/2018   3º e 4º horário    2h/a 

 

A professora enfatizou que, na aula anterior, trabalhou com proporção. E introduziu a 

propriedade fundamental das proporções. O horário era binado e, o primeiro estava reservado 

para a aula de Libras, contudo o professor da disciplina não compareceu.  

A professora comentou que o conteúdo não rendia, porque findados os ensaios do dia 

das mães, começaram os ensaios para a festa junina. 
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É importante salientar que o aluno surdo é comportado e copia todas as atividades. Nesse 

dia, a intérprete sentou mais ao fundo da sala de aula, enquanto o aluno sentava-se sempre na 

primeira cadeira da segunda fileira. 

A professora pediu que todos os alunos que terminassem de copiar o conteúdo do quadro 

fechassem seus cadernos, para que ela soubesse quando todos tivessem terminado. O aluno 

surdo fechou o caderno, a intérprete pediu que ele abrisse, ele mostrou que o colega da esquerda 

fechou, porém ela disse: “ele é ouvinte!”. A professora iniciou a explicação.  

A intérprete tentou explicar para o aluno como fazer o produto das proporções; mas era 

possível ver em seu rosto que ele não entendia, e que seu olhar não fitara a intérprete. Esta 

demonstrara falta de paciência e de afetividade para com o aluno.  Quando ele não sabia o 

produto de uma multiplicação, a intérprete mostrava que ele deveria procurar na tabuada, 

enquanto deveria, na verdade, efetuar o cálculo.  

Os alunos não conseguiram resolver a seguinte questão: “em uma proporção, o produto 

dos meios é 54. Qual o produto dos extremos?” A professora me disse: “é sofrimento ou, não 

é? Imagina agora que vou entrar no valor desconhecido”. 

 A professora iniciou a correção, mas a intérprete continuou auxiliando o aluno surdo 

nas atividades, sem interpretar a correção.  

 No segundo horário, a professora introduziu o conteúdo de cálculo do termo 

desconhecido numa proporção.  

A intérprete copiava todo o conteúdo em um caderno para ela mesma.  

O aluno surdo estava copiando, quando a professora começou a explicação; a intérprete 

sentou-se à frente dele, porém não interpretou a explicação. A professora disse que o x era 

chamado de variável ou incógnita (o que na verdade, para o referido conteúdo, é apenas uma 

incógnita e não uma variável). Após explicar dois exemplos, a professora passou alguns 

exercícios. A intérprete auxiliou outros alunos na resolução das questões, quando solicitada por 

eles. A intérprete me pediu para explicar para o aluno surdo como resolveria as questões, e 

disse: “quem sabe, para você ele olha”.  

 

Data: 17/05/2018   1º horário    1h/a 

 

 A professora começou a aula com a oração do Pai Nosso; o aluno surdo não quis levantar 

e orar, ele disse que não gostava. Sobre aquela situação, a intérprete disse que não sabe se ele 

frequenta alguma religião.  
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 A professora disse que o simulado seria na próxima semana, e disse que havia atividades 

para serem corrigidas. Ela passou atividades de revisão com o conceito de números negativos.  

Para auxiliar os alunos a entenderem os números negativos, ela refez a reta numérica para que 

eles respondessem as questões. A aluno surdo copiava as questões do quadro, enquanto isso, a 

intérprete me pediu ajuda para responder algumas questões de produtos notáveis, porque ela 

não havia conseguido resolver, e o outro aluno surdo que ela acompanhava no período 

vespertino disse a ela: “você não sabe como resolver”. Ela me disse que falou para ele perguntar 

para o professor, e disse a ele: “você também não sabe”. Ela disse que, quando o professor 

explica, é fácil, mas na hora de resolver os exercícios, fica difícil. Findou-se o primeiro horário.  

Findadas as observações das aulas de matemática na turma do sujeito de pesquisa surdo, 

matriculado no sexto ano do ensino fundamental, percebi que o referente aluno, embora 

soubesse escrever, não compreendia o que escrevia, fazia meramente uma cópia. Ele conhece 

pouco a Libras e não possui boa relação com a intérprete. Está em defasagem de aprendizagem 

em comparação com os demais alunos. A professora regente se comporta como se o aluno fosse 

da intérprete, e a intérprete se comporta como a professora do aluno surdo, realizando um 

trabalho de auxílio e não de intérprete. Assim, fica evidente que não existe uma relação amistosa 

entre aluno/intérprete. O aluno surdo se apropria com facilidade de palavras em Libras, quando 

tem aula de Libras, e as usa posteriormente. Usa sinais de números, adição, subtração, 

multiplicação e divisão.  

APÊNDICE D - Diário de Campo: Escola 3 Aulas de Libras 
 

Data:  3/05/2018    2º horário     1h/a 

 

O professor de Libras não compareceu a aula 

.  

Data: 10/05/18     1º Horário     1h/a 

 

 O instrutor de Libras chegou na sala de aula e começou a passar o conteúdo no quadro.  

Ensinou algumas frases, dentre as quais citamos: 

Você gosta de ir ao cinema? 

Você estuda onde? 

Você trabalha onde? 

Você tem namorado? 
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Você é casado ou solteiro? 

Você tem filhos? 

Qual sua religião? 

Você frequenta alguma igreja? 

Você conhece a associação dos surdos? 

Por que você quer aprender a língua de sinais? 

Você quer ir à minha casa fazer uma visita? 

 

O aluno surdo ficou muito interessado, até mesmo virou a carteira para ficar em frente 

ao professor. O professor de ciências continuou na sala para pedir que os alunos ficassem em 

silêncio. 

 O aluno surdo me perguntou como escrevia uma palavra que ele não havia entendido. e 

declarou que não sabia o que era cinema. O professor surdo explicou, mas como o aluno não 

sabia o que era, o professor surdo disse que depois mostraria a ele uma foto.  

 O instrutor surdo interagiu com o aluno surdo, chamou-o para se levantar, para que 

juntos pudessem conversar em Libras diante da turma, mas ele ficou com vergonha e não foi.  

 

Data: 14/05/2018   3º Horário 1h/a 

 

O professor de Libras não compareceu. 

 

Data: 17/05/18     5ºHorário    1h/a 

 

 O professor de Libras chegou atrasado na aula, os alunos ficaram muito felizes e bateram 

palmas quando o viram. Naquele momento, o aluno surdo bateu palmas em Libras, pois ficou 

muito feliz. O professor surdo convidou o aluno para escrever a data no quadro. O professor 

escreveu os números de 1 a 15 e as dezenas e dois exemplos de centena, ensinou aos alunos os 

números cardinais e ordinais.  

O professor pediu que cada aluno escrevesse uma frase no caderno e, em seguida, 

auxiliou-os a traduzirem para Libras. O aluno surdo disse que não entendeu o que era para fazer 

e o professor surdo pegou o caderno do aluno surdo e mostrou-lhe as frases que ele já havia 

copiado. Com isso, ele entendeu e conseguiu fazer a própria frase.  

O professor perguntou alguns números para os alunos e depois perguntou a idade deles.  
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Data: 21/05/18     1ºHorário      

 

O professor de Libras não compareceu. 

 

Data: 24/05/18     5ºHorário   1h/a 

 

 O instrutor de Libras chegou atrasado, momento em que o aluno surdo me perguntou 

quantas horas. Quando o instrutor surdo chegou à sala, os alunos gritaram de felicidade, dizendo 

o nome dele. O instrutor de Libras passou no quadro o alfabeto e o aluno surdo ficou muito 

interessado, empenhando-se em fazer todos os sinais, e os demais alunos também. O instrutor 

surdo falou para os alunos que sinalizaria nomes em Libras para eles traduzirem. A intérprete 

pediu para que ele repetisse e o instrutor surdo disse para a intérprete: “você está distraída”. 

Então, ele começou a datilologia de nomes e pediu para os alunos descobrirem os nomes. 

 O instrutor de Libras ensinou para os alunos o sinal de prefeitura. Em seguida, escreveu 

palavras no quadro e chamou os alunos para representarem em datilologia. Quando os alunos 

ouvintes erravam, o aluno surdo prestava atenção.  Então, o instrutor de Libras chamou o aluno 

surdo para sinalizar “Bom dia”.  

 Ao escrever “Bom dia” no quadro, o instrutor escreveu o D parecido com o B, e o aluno 

surdo não entendeu. Quando ele corrigiu, o aluno surdo compreendeu. Logo depois, o instrutor 

ensinou os sinais de Brasil, prefeitura, e times de futebol. Perguntou aos alunos para qual time 

torciam e falou sobre a copa do Mundo, expressando sua opinião, dizendo que o Brasil não 

venceria a copa. 

 

Data: 07/06/18    4º Horário   1h/a 

 

Ao adentrar a sala de aula, juntamente com o instrutor de Libras, percebi que o professor 

regente, de ciências, estava fazendo a chamada, e estava impaciente com os alunos. O professor 

perguntou a um aluno: “você é surdo?”  

O professor de Libras passou no quadro nomes de cidades do Estado de Goiás, cidades 

circunvizinhas e outras mais conhecidas, inclusive a capital do estado. Nesse dia, o aluno surdo 

faltou à aula. No horário de ciências, os alunos conversam muito e andam pela sala.  

  

Data: 11/06/2018         5º Horário   1h/a 
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Começou a aula de Libras e a professora regente, de matemática, pediu que os alunos 

fizessem silêncio. O aluno surdo me informou que havia faltado a aula anterior de Libras, 

porque estava com dor de cabeça. A intérprete estava sentada em uma carteira ao fundo da sala 

de aula, copiando o conteúdo do quadro. O professor surdo passou no quadro os estados e suas 

capitais.  

O aluno surdo precisou de um corretivo emprestado e pediu para o colega ao lado. Este 

pegou o corretivo de um outro colega e mostrou-lhe, vendo o aluno surdo acenando que sim. O 

colega mostrou o caderno para o aluno surdo, para que ele copiasse. Mas como o aluno surdo 

não copiou, o colega ao lado copiou um pouco para ele, e, logo após, devolveu no próprio 

caderno.  

O instrutor surdo disse para a intérprete: “você precisa sentar ao lado do aluno surdo”. 

Ela justificou, dizendo que o aluno surdo estava copiando, mas o instrutor surdo insistiu: “agora 

senta, porque ele já copiou. O instrutor ensinou os sinais de estado e depois repetiu para que os 

alunos memorizassem, perguntando o significado de cada sinal.  

 

Data:  14/06/2018   4º Horário   1h/a 

 

O professor de Libras não compareceu. 

 

Data: 18/06/2018      6º Horário   1h/a 

 

O instrutor de Libras adentrou a sala de aula e passou no quadro os nomes de países para 

ensinar aos alunos os sinais referentes ao conteúdo. Logo em seguida, repetiu os sinais de países 

e esperou que os alunos dissessem a quais países se referiam.  

Enquanto o instrutor aguardava os alunos copiarem os sinais, o aluno surdo interagia 

com dois colegas, um deles usou datilologia para se comunicar. O instrutor de Libras percebeu 

que o aluno que conversava com o aluno surdo usava as duas mãos e disse para o aluno que 

deveria utilizar apenas uma mão, ao digitar palavras.   

 

Data: 25/06/2018      7º Horário    1h/a 

 

O instrutor de Libras escreveu no quadro os sinais referentes à família, e após vistar os 

cadernos dos alunos, começou a ensinar. A intérprete ficou ao fundo da sala de aula para 

traduzir o que o professor surdo dizia em Libras. O aluno surdo distraiu conversando com outro 
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aluno, e o professor surdo chamou a atenção dele. Em seguida, o aluno surdo deixou a caneta 

cair no chão e o professor disse que se ele não prestasse atenção, iria tirá-lo da sala.  

O aluno surdo ficou triste, então, depois de ensinar alguns sinais, o instrutor de Libras 

chamou o aluno surdo à frente e interagiu com ele, conversando em Libras, interrogando-o 

sobre onde estava sua mãe. Ele não soube responder, pois vivia com a avó, um tio, a tia e um 

primo. 

Logo após ensinar todos os sinais, o instrutor os repetiu e pedia que os alunos 

respondessem à qual se referia.  

 

Data: 27/08/2018      3º Horário    1h/a 

 

Ao adentrar a sala de aula, percebi que os alunos estavam em silêncio e notei que a 

professora regente era a de matemática, e por isso os alunos estavam em silêncio.  O instrutor 

de Libras passou no quadro sinais referentes a calendário: dias da semana, meses, noções de 

tempo e estações do ano. 

A sala de aula é composta por 3 professoras, sendo uma professora de apoio, uma 

intérprete e a professora de matemática, e, durante as aulas de Libras, conta-se também com a 

presença do instrutor de Libras. Durante as observações, inclui-se a presença da pesquisadora. 

O instrutor de Libras ensinou vários sinais para os alunos, e depois fez os sinais 

aleatoriamente, para que os alunos dissessem quais eram. Percebi que o aluno surdo aprendeu 

poucos sinais, porque existe a ausência da valorização visual para a significação das palavras.  

O instrutor surdo disse que, para ele se desenvolver, precisa estar inserido em um grupo 

de surdos, pois, por meio das experiências visuais e da inserção em um grupo, se sentirá 

estimulado a aprender Libras. Informou-nos que, na Secretaria Municipal de Educação de 

Quirinópolis, nas quartas-feiras, há curso de Libras para surdos.  

 

Data: 30/08/2018    5º Horário   1h/a 

 

O instrutor de Libras adentrou a sala e passou no quadro o grupo de palavras referentes 

a animais para o ensino de Libras.  Durante a aula, percebi que o aluno surdo possuía boa 

interação com o colega que se senta ao seu lado esquerdo, e sempre que precisa de algo, o pede 

emprestado.  

Os alunos fizeram muito barulho, e até mesmo imitaram os sons de alguns animais, 

enquanto copiavam do quadro. O professor de ciências estava na sala como regente. O instrutor 
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de Libras ensinou os sinais dos animais, e os alunos prestaram atenção, depois, ele revisou os 

sinais com os alunos.  

 

Data: 03/09/2018    3º Horário  

 

O instrutor de Libras não apareceu, mas me enviou uma mensagem, dizendo que estava 

ausente porque havia viajado para consulta médica. 

 

 

Data: 13/09/218    3º Horário 

  

 Mais uma vez o professor de Libras não compareceu à aula. 

 

Data: 13/09/2018    5º Horário   1h/a 

  

Quando adentrei à sala de aula, a intérprete me disse, na frente do aluno surdo, que ela 

sofre com ele, porque ele só fica com a “cara fechada” e não quer fazer a prova. O professor 

regente era o de ciências, os alunos faziam muito barulho com a conversa paralela.  

Nesse dia, o instrutor ensinou frases em Libras, e destinou os 30 minutos iniciais da aula 

para escrever as frases no quadro e para vistar os cadernos dos alunos. Nesse mesmo dia, a 

intérprete estava rouca e não conseguia traduzir o que o professor surdo dizia, então me pediu 

que fizesse a gentiliza de traduzir. Quando restavam quatro minutos para acabar a aula, o 

instrutor surdo guardou os materiais e os alunos também, e ficaram aguardando tocar o sinal 

para o fim da aula.
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APÊNDICE E – Entrevistas com alunos surdos: A Libras 

Entrevistas  

 

Aluno 2 

 

 

Aluno 3 Perguntas padronizadas: A Libras Perguntas adicionais 

Você sabe Libras? 

 

Sim. Sim. 

Quando você começou a aprender Libras? A2:Você se lembra?  Foi na 

escola ou na sua casa? 

 

A2:Mas você se lembra em qual 

série? Na 3º, 4º, 5º ou 6º série? 

Em qual delas? 

A3: Você se lembra? Com qual 

idade? 

Na escola. 

 

 

 

Na 3º série. 

Quando eu era pequeno, mas não me 

lembro com qual idade. 

O que a Libras significa para você?  A2, A3:Você gosta da Libras? Sim, gosto! Sim, gosto muito! 

A sua família, que reside com você na mesma 

casa, sabe Libras? Eles te incentivam a aprender 

Libras? 

A2:Você gosta mais de oralizar 

em língua portuguesa, ou de 

Libras? 

Sim, sabem. 

 

De Libras. 

Sim, sabem, meu primo, minha vovó, 

minha família sabe Libras e me incentiva 

a aprender Libras. 

Você tem dificuldade com a Libras? 

 

A2:Mas você quase não utiliza 

a Libras, por quê? 

 

A2:Você gosta de Libras, mas 

você usa Libras só na escola? 

Em casa você usa Libras ou só 

fala? 

 

Não! 

Porque eu uso! 

 

Sim, uso Libras só na escola, em 

casa nos comunicamos através da 

fala. 

 

Não. Eu acho Libras fácil. 
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Quadro 1: Entrevistas: Perguntas sobre a Libras 

APÊNDICE F – Entrevistas com alunos surdos: O contexto 

A2:Mas quando você encontra 

uma pessoa surda, você 

conversa em Libras? 

 

A3: Você acha que é difícil 

aprender Libras ou fácil? 

Sim! 

Entrevistas  

 

Aluno 2 

 

 

Aluno 3 Perguntas padronizadas: 

O contexto 

Perguntas adicionais 

Você nasceu surdo?  A2:Se não, você sabe como você ficou surdo? Eu ouvia normalmente quando eu 

nasci. 

Eu nasci surdo. 

Como sua família 

descobriu sua surdez? 

A3: Quando você era um bebê ou quando você já era 

uma criança? 

Não sei.  

Quando eu era criancinha. 

Você usa ou já usou aparelho auditivo? Sim, eu uso aparelho auditivo. Sim, já usei. 

 

Quando você 

utiliza/utilizava aparelho 

auditivo como se 

sente/sentia? Você gosta 

de usar o aparelho 

auditivo? 

 

A2: Mas você não está usando o aparelho auditivo 

agora, por quê? 

 

Sim, eu gosto de usar o aparelho 

auditivo. 

 

Porque está estragado. 

Sim eu já usei, mas não uso mais, o 

aparelho auditivo quebrou, e eu não 

gosto porque é ruim, quando eu usava 

aparelho só escutava alguns ruídos, bem 

poucos. 
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Quadro 2: Entrevistas: Perguntas sobre o contexto 

APÊNDICE G – Entrevistas com alunos surdos: Relação professor/aluno 

Você frequenta ou já 

frequentou um(a) 

fonoaudiólogo(a)? O que 

você faz na(o) 

fonoaudióloga(o)? 

A2:Você gosta de ir lá? O que você aprendia lá, a falar 

melhor, ou aprendia Libras? 

 

A3: Você acha que é difícil aprender Libras ou fácil? 

Sim eu já frequentei, e gostava de 

ir, lá ela me ensinava Libras. 

 

Sim, já frequentei, e gostava. 

Entrevistas  

 

Aluno 2 

 

 

Aluno 3 Perguntas 

padronizadas:  

relação 

professor/aluno 

Perguntas adicionais 

Quando você 

tem alguma 

dúvida de 

alguma 

matéria, para 

quem você 

pergunta? E 

quem te 

responde? 

 

A2: Você pergunta para o professor ou para a intérprete? 

A2:E os professores te respondem? 

A3:  Mas por exemplo, você está na escola, e tem uma dúvida, 

você pergunta para quem? Você pergunta para o professor ou para 

a intérprete? 

A3: Quem te responde? Quem te ensina na escola, o(a) 

professor(a) ou a intérprete? 

 

Para o professor. 

 

Sim. 

Escrever as palavras é difícil, eu gosto de 

comer e de jogar futebol na escola. 

Quando eu estou estudando, escrevendo 

e tenho uma dúvida eu pergunto para a 

intérprete. 

A intérprete. Não, mas eu estudo muito, 

eu copio e aprendo. 

 Como é sua 

relação com os 

professores? 

A2, A3:É uma relação amigável? 

 

Sim. Sim, com todos. 
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Quadro 3: Entrevistas: Perguntas sobre a relação professor/aluno 

APÊNDICE H – Entrevistas com alunos surdos: Relação intérprete/aluno 

Algum 

professor seu  

sabe Libras e 

conversa  

com você sem a 

 mediação 

do(a)  

intérprete? 

 

A2:Somente a intérprete que sabe Libras lá na escola? 

 

Não, nenhum. Eles só sabem falar 

mesmo. 

É, só. 

Muito mal, um professor sabe mais ou 

menos. 

Qual a importância de os professores saberem Libras? (silêncio) Tem muita importância. 

Para você o que 

caracteriza um 

bom professor? 

 

A2: Ou para você todos os professores são bons? Como são os 

professores da sua escola? 

A3: Você ficou de castigo? Como assim? 

A3: Por que você ficou de castigo? 

A3:Você acha isso certo? (risos). 

Todos os professores são bons. O professor que ensina e não deixa de 

castigo. 

Sim, eu já fiquei três vezes sem jogar 

futebol. 

Porque eu empurrei outros meninos, um 

deles caiu, o outro levou uma bolada no 

rosto. 

Silêncio, minha tia pode escutar. 

Entrevistas  

 

Aluno 2 

 

 

Aluno 3 Perguntas 

padronizadas:  

relação 

intérprete/aluno 

Perguntas adicionais 

A partir de que 

ano escolar você 

começou a ter 

um(a) intérprete 

de Libras para 

mediar a 

comunicação? 

 

A3:No ano passado, você estava no sexto ano, você tinha 

intérprete de Libras? 

A3:Você se mudou para cá de outro estado. Lá na outra escola 

que você estudava você tinha intérprete de Libras? 

 

A partir do 3º ano. No sétimo ano. 

Sim, tinha. 
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Quadro 4: Entrevistas: Perguntas sobre a relação intérprete/aluno 

 

APÊNDICE I – Entrevistas com alunos surdos: Relação aluno/alunos 
 

Entrevistas 

 

Aluno 1 Aluno 2 

Perguntas padronizadas:  relação intérprete/aluno 

Como é sua relação com os colegas de classe?  

 

É uma boa relação. É uma boa relação. 

Seus colegas sabem libras? Quando um colega quer se comunicar com você, você entende 

o que ele quer dizer? 

 

Não, eles não sabem nada de 

Libras, quando eles querem 

conversar comigo, eles só falam 

Sim, sabem Libras, eles também 

escrevem no caderno, eu escrevo.  

 

Como é a sua 

relação com 

seu/sua 

intérprete?  

 

A2, A3:Vocês se dão bem? Sim, nos damos bem, ela é gente 

boa. 

Eu gosto da minha intérprete, ela é minha 

amiga. 

 

Para você qual a 

importância do 

intérprete de 

libras em sala? 

 

A2:Quando a intérprete falta, como você se sente? Você acha 

ruim ou normal? 

A3: Mas para você é importante a presença da intérprete de 

Libras na sala de aula? 

Eu acho difícil. Quando eu escrevo, e escrevo errado, eu 

mostro para a intérprete e ela me diz se 

está errado e eu arrumo.  

É, eu quero ter intérprete. 

 

O intérprete é  

seu professor? 

 

A2:É sua professora ou sua intérprete? É. 

É minha intérprete. 

 

Não, minha intérprete. 

Durante as aulas, 

seu/sua 

intérprete traduz 

tudo o que os 

professores e os 

outros alunos 

dizem? 

 

A3: Mas por exemplo, quando seus colegas ou professores 

querem conversar com você, a intérprete medeia a comunicação? 

 

Sim, ela interpreta tudo. Ela me diz para escrever certo, e diz para 

que eu preste atenção, e se eu chupar bala 

ela fala que eu vou ficar de castigo. 

Sim. 
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mesmo. Às vezes eles falam 

rápido, eu peço para falar devagar 

daí eu entendo. 

 

Gostaria que seus colegas conhecessem a Libras? Porque?  

 

Uhum. (pergunta não realizada) 

Quadro 5: Entrevistas: Perguntas sobre a relação aluno/alunos 

APÊNDICE J – Entrevistas com alunos surdos: Escola/inclusão 

Entrevistas  

 

Aluno 2 

 

 

Aluno 3 Perguntas 

padronizadas:  

escola/inclusão 

Perguntas adicionais 

Na escola, tem sala de Atendimento Educacional Especializado?  Sim, tem. Sim, tem. 

Você frequenta a sala de AEE? Ou já frequentou no passado? 

 

Sim, eu frequento a sala de AEE dia 

de quinta-feira, eu entro às 13h30min 

e saio às 15h. 

Sim, eu frequento a sala de AEE, à tarde. 

O que você faz 

na sala de 

AEE? 

 

A2, A3:Eles não te ensinam Libras lá? 

A2, A3: Você gosta de ir para a sala de AEE? Muito, mais ou menos 

ou pouco? 

Eu faço tarefas. 

Também me ensina Libras.  

Eu gosto, mais ou menos. 

Aprendo. 

Ensina Libras. 

 

Gosto! 

Qual a maior 

dificuldade 

que você tem 

na escola? 

A2, A3:Você tem alguma dificuldade na escola? O quê? 

A2: Mas por exemplo, você acha difícil alguma disciplina, seus 

amigos não saberem Libras, ou aprender? O quê na escola você acha 

mais difícil?  

Tenho. Não sei. 

Acho difícil os meus amigos me 

entenderem. 

Escrever. 

Você sabe ler? 

Compreende 

bem a língua 

portuguesa? 

 

A3: Você acha a língua portuguesa difícil? Sim, sei.  Entendo Sim, sei ler, português eu compreendo 

mais ou menos.  

Sim, muito difícil, preciso copiar muito, os 

professores ficam bravos para eu copiar. 

Você tem aulas 

de Libras na 

escola? 

 

A2, A3: Na sua sala tem aula de Libras para todos os alunos? 

A3:Em quais dias da semana tem aula de Libras na sua escola?  

Sim. 

Não! 

Sim. 

Sim, todos meus colegas sabem Libras.  

Dia de segunda e terça. 
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Quadro 6: Entrevistas: Perguntas sobre escola/inclusão 

APÊNDICE K – Entrevistas com alunos surdos: A matemática e a Libras 

Você gosta das aulas de Libras?  

 

 Sim, gosto muito. 

Em quais 

séries você 

teve aula de 

Libras? 

 

A2: Mas você estudava nesta mesma escola ou em outra? 

 

Eu tive aula de Libras na 3º, 4º e 5º 

série. 

Não, eu estudava em outra escola. 

No 6º e 7º ano. 

Entrevistas  

 

Aluno 2 

 

 

Aluno 3 Perguntas padronizadas:  a matemática e a Libras 

 

Você gosta de matemática? Por quais motivos? 

 

Mais ou menos. Porque matemática é 

difícil de responder. 

Não, hum, gosto de matemática, mas 

matemática é muito difícil. 

Você tem dificuldade em matemática? 

 

Tenho. Tenho. 

Conhece muitos sinais em libras referentes à matemática? Sim, conheço muitos. Sim, conheço todos. 

Quando não existe um sinal em Libras referente a palavras utilizadas na disciplina de 

matemática a intérprete utiliza a datilologia, ou você cria um sinal para a palavra?  

 

Eu crio um sinal para a palavra. A intérprete utiliza a datilologia. 

Como você considera sua aprendizagem em matemática?  

 

Considero mais ou menos. Eu considero que aprendo bem. 

 

Para você o que mais contribui para isso? 

 

 

Porque eu vou na escola para 

responder as provas, e a prova de 

matemática é difícil. 

 

É difícil, mas meus amigos me ajudam. 
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Quadro 7: Entrevistas: Perguntas sobre a matemática e a Libras 

APÊNDICE L – Entrevistas com as Intérpretes de Libras 

 

Quando você compra algo, você sabe quanto você precisa pagar e o troco que você 

tem que receber? 

 

Sim, sei. Sim, sei. Minha avó me dá dinheiro e eu 

vou comprar algumas coisas no 

supermercado. 

 

Entrevistas 

Perguntas Padronizadas 

 

Intérprete 2 

 

Intérprete 3 

Você conhece as políticas públicas que 

norteiam a inclusão escolar de alunos com 

surdez no Estado de Goiás?  

Não conheço todas. Já estudei elas no curso ofertado pela prefeitura municipal e pela 

secretaria municipal. 

Você conhece as políticas municipais da 

cidade de Quirinópolis que tratam a inclusão 

escolar dos alunos surdos? 

Também não. Já estudamos, mas memorizar não. 

Na sua opinião, o que poderia ser feito em 

nível de políticas públicas para melhorar o 

processo de ensino-aprendizagem de 

matemática das pessoas com surdez?  

Eu acho que deveria ter mais cursos, mais 

formação para os professores. 

Um trabalho conjunto, em casa, pedagógico na escola e o interesse do 

aluno, porque se o aluno não tiver interesse e o incentivo da família, ele 

não vai conseguir chegar ao objetivo dele. Um trabalho mais específico 

na área de matemática, jogos pedagógicos em Libras, já vi tabuada em 

Libras, trabalhar com os alunos estes jogos pedagógicos. 

Você conhece a proposta de educação bilíngue 

para surdos?  

Sim. Sim. 

Na sua opinião, o que a escola precisa fazer 

para favorecer a aprendizagem de matemática 

dos alunos surdos? 

 

Professor e intérpretes deveriam trabalhar 

juntos. 

Se o aluno for alfabetizado, facilita para o intérprete trabalhar os 

números que é espacial, a linguagem dele é espacial, e se não for 

alfabetizado, trabalhar mais no concreto. 

Quais as dificuldades encontradas no processo 

de ensino-aprendizagem de matemática para 

alunos com surdez? 

 

Nem todas as vezes a aula é ministrada para o 

aluno surdo, e sim para os demais. Se não 

houver uma intérprete de Libras... Apesar de que 

o aluno tem uma facilidade em matemática, mas 

se não tiver um intérprete, fica difícil para o 

aluno. 

As dificuldades é que eles não dominam a tabuada, por exemplo meu 

aluno que é do 8º ano não domina a Libras e nem a tabuada, aí fica 

complicado trabalhar. 

O que você, enquanto intérprete, pode fazer 

para favorecer a aprendizagem de matemática 

do aluno com surdez? 

 Buscando coisas concretas, o que na realidade não acontece. 
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Quadro 8: Entrevistas: Intérpretes de Libras 

APÊNDICE M – Entrevistas com os Coordenadores 

 

Você participa, juntamente com os 

professores, do planejamento das aulas para os 

alunos com surdez? 

Já tentou alguma vez participar desse tipo de 

planejamento? 

 

Não, porque eles planejam em casa. Não. 

Não. 

Você encontra alguma dificuldade em 

interpretar as aulas de matemática? 

 

Não. Não, porque eu domino o conteúdo bem, mas para estar passando o 

conteúdo para o aluno, o meu como não é alfabetizado, ele pega 

números picados, ele não tem sequência numérica, fica complicado. 

Qual a sua formação enquanto intérprete de 

Libras? O município oferta formação 

continuada para os intérpretes de Libras? 

 

Sou graduada em Pedagogia, especialista em 

Educação Especial e Neuropsicopedagogia. 

Também tenho vários cursos na área de Libras e 

tenho certificação de proficiência em Libras 

pelo CAS (Centro de Capacitação de 

Profissionais da Educação e de Atendimento às 

Pessoas com Surdez). 

Eu fiz dois cursos de Libras pela secretaria municipal, e minha 

graduação é pedagogia. 

Não, só o curso que a secretaria disponibilizou. 

O município oferta formação continuada para 

os intérpretes de Libras? 

Sim, não diretamente para o intérprete de Libras, 

mas tem cursos que englobam todas as 

deficiências em que tem uma parte para o 

intérprete de Libras, mas aulas de Libras não 

tem não. 

Não, para intérprete não. 

Entrevistas 

Perguntas 

Padronizadas 

 

 

Coordenador 1 

 

 

Coordenador 2 

 

 

Coordenador 3 

Perfil formativo do 

coordenador.  

Minha graduação é em Matemática, tenho 

uma pós em Educação Matemática e tenho 

outra em Gestão Escolar que engloba a 

minha parte coordenadora. 

Sou formada em Geografia licenciatura plena, 

Pedagogia licenciatura plena e Ciências Sociais 

bacharel, mas eu atuo, tenho atuado na pedagogia, 

a geografia foi só no início da carreira, já 

aposentei com a geografia, eu tenho Latu Senso 

em Formação Didática para o Magistério, 

Psicopedagogia e Metodologia do Ensino 

Superior, e Strictu Senso mestrado em Geografia. 

Minha formação inicial é em matemática, 

licenciatura plena em matemática na UEG, após 

isso eu fiz uma pós- graduação em matemática e 

estatística na antiga FESURV, outra especialização 

em psicopedagogia pela Católica de Uberlândia e 

mestrado na UFG Jataí, e a partir daí a gente a gente 

está sempre fazendo cursos de formação 

continuada, aqueles cursos oferecidos pelo FNDE 
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eu já fiz todos, já fiz também cursos sobre drogas 

oferecidos pela UFG em EaD, então ... assim ... em 

formação a gente está sempre contínuo, sempre 

estudando.   
Na escola tem sala de 

Atendimento 

Educacional 

Especializado? 

 

Não. Este ano é para ter a sala de AEE, mas 

a escola não tem perfil de professor de 

AEE. 

Sim. Tem sim, tem a sala, com a professora responsável, 

a coordenadora do AEE, na qual atende geralmente 

os alunos no contraturno, os alunos que estudam de 

manhã são atendidos no vespertino, e os alunos que 

estudam no período vespertino são atendidos no 

período matutino. 

O que os alunos com 

surdez fazem na sala 

de AEE?  

 A sala de AEE atende todos os alunos, inclusive 

os com surdez, no caso nosso não é surdez, é 

déficit auditivo, aqui a gente trabalha com as 

funções intelectuais, desenvolvimento cognitivo a 

socialização, os princípios básicos para a 

matemática, o letramento, tudo isso passa pela 

sala de AEE, isso tudo com vistas ao 

desenvolvimento intelectual da criança com base 

no desenvolvimento cognitivo das funções 

intelectuais superiores globais, é esse basicamente 

o trabalho daqui. 

Então, eles são estimulados com jogos pedagógicos, 

seja em computador ou concretos, atividades 

direcionadas, de forma a estar motivando-os a vir e 

participar das atividades propostas do AEE e, claro, 

desenvolver a sua aprendizagem. 

O(a) professor(a) de 

AEE sabe Libras?  

 Aqui na sala de AEE eu trabalho como 

coordenadora, mas também como professora, mas 

a gente tem uma outra professora que ajuda aqui, 

porque nós temos muitos alunos, 48 alunos, não 

dá para ser atendido só por mim, então a gente tem 

outra professora também. 

Eu sei Libras e a outra professora está aprendendo 

agora. 

Então, esse início de ano nós só estamos com uma, 

o ano passado nós tínhamos a professora 

coordenadora e a professora auxiliar, a professora 

responsável pelo AEE ela tem minicursos de Libras, 

mas ela não tem domínio de Libras, no ano passado 

nós tínhamos a auxiliar que essa sim domina a 

linguagem de Libras. 

Você conhece as 

políticas públicas 

que norteiam a 

inclusão escolar de 

alunos com surdez 

no Estado de Goiás? 

 

Todas a gente não conhece não, porque 

depende muito da realidade da gente ter, o 

ano passado a gente tinha o A1. Esse ano a 

gente não tem mais, mas que eles têm 

direito ao professor de apoio, que é direito 

dele a gente até conhece, mas acho que 

todas eu acho que é uma falha a gente não 

conhece não.   

Sim, a gente vem estudando estas políticas aí 

desde o ano de 2002, quando implanta o estudo de 

Libras, a inclusão efetiva desses alunos, a gente 

vem estudando isso daí.  

Algumas, a gente tem noção, uma hora ou outra a 

gente lê um pouco, a gente não conhece todas, mas 

temos noções. 

Você conhece as 

políticas municipais 

Não. Aí a gente conhece, mas ainda está 

em falta, porque igual, na nossa escola não 

O município de Quirinópolis acompanha as 

políticas estaduais, por conseguinte aquelas 

Sim, nós temos a nossa coordenadora geral da 

Secretaria Municipal de Educação (coordenadora 
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da cidade de 

Quirinópolis que 

tratam sobre a 

inclusão escolar dos 

alunos surdos? Se 

sim, quais? 

 No caso os alunos 

que necessitam do 

AEE recebem este 

atendimento em 

outra escola? 

tem o AEE, uma coisa que necessitava em 

todas as escolas, mas aí do município a 

gente está de perto, aí a gente conhece. 

 

Nossa zona rural é complicada, é uma 

problemática para a zona rural, por isso a 

necessidade de ter o AEE, porque não tem 

outro atendimento, se o aluno tem 

dificuldade para vir, a maioria dos pais não 

tem condição de trazer (os alunos para o 

AEE na cidade de Quirinópolis), então é 

uma falha de política pública nessa 

questão. 

propostas pela LDB e o projeto de inclusão 

nacional, nós temos acompanhado essas políticas, 

que são nacionais e acabam sendo efetivadas aqui. 

Eu falo que o município de Quirinópolis tem dado 

um salto grande, embora que essa formação, as 

formações para o processo de inclusão como um 

todo, devessem ser mais efetivas, abranger um 

número maior de professores, inclusive os da sala 

de aula, mas embora a gente vê que isso tem que 

acontecer mais, isso vem acontecendo, a 

secretaria da educação tem oferecido formação, e 

aos poucos a gente vai caminhando para efetivar 

este processo. 

de Educação Especial), ela está sempre nos 

orientando, trazendo informações, trazendo 

informações e sempre nos momentos de 

planejamento ela está passando essas informações, 

para que a gente possa fazer melhor o nosso 

trabalho, e estar atendendo de forma satisfatória 

esses alunos com essas necessidades. 

Na sua opinião, o que 

poderia ser feito a 

nível de políticas 

públicas para 

melhorar o processo 

de ensino-

aprendizagem de 

matemática das 

pessoas com surdez? 

 

Eu acho que falta o professor regente 

querer aprofundar e ter um curso de apoio 

para isso, embora eu acho que o município 

já faz, mas eu acho que a demanda do 

professor de querer participar também é 

um problema. 

O processo de aprendizagem da matemática, hoje 

conhecido como numeramento, segundo as novas 

diretrizes da educação, as políticas são falhas no 

sentido de que a escola precisava ter, efetivar esta 

proposta junto com aulas mais práticas, e a 

dificuldade nas aulas de matemática ela é dada 

não só para os alunos com surdez, ela é dada para 

todos os alunos, então precisava, eu penso em uma 

proposta que a BNCC já trouxe, com aulas mais 

práticas, associar essa teoria com a prática, eu 

penso que essas são as políticas que já estão 

postas, mas não estão efetivadas na escola. 

Eu acredito assim que já temos um grande avanço, 

uma conquista desses alunos que, no passado, eram 

selecionados em uma escola específica, hoje eles já 

têm a oportunidade de estar inseridos nas turmas 

entre aspas “normais”, nas escolas comuns. Eu vejo 

que isso é um grande avanço, o qual eles já sentem 

inseridos ao meio e podem assim conviver normal, 

igual os demais alunos, isso já é um avanço muito 

grande, é claro que precisa melhorar mais ainda, 

mas acho que estamos no caminho certo, a gente 

conhece, sabe das dificuldades, o tempo não é 

aquele que a gente queria, agilidade, tem um 

processo burocrático, leva tempo, mas eu vejo que 

as coisas estão fluindo e para melhor. 

Conhece a proposta 

de educação bilíngue 

para surdos? 

 

Não.  Conheço, essa proposta de educação bilíngue para 

os surdos, inclusive com o português para os 

surdos tem sido trabalhada, mas eu vejo que ela 

não é muito efetiva na escola, preocupa-se muito 

com ensinar Libras, mas eu penso que o português 

para surdos está muito aquém do que precisava ser 

efetivado na escola. 

Já ouvi falar nessa proposta, porém, precisamente 

não, eu já li algumas coisas, já ouvi algumas coisas 

na TV e nos jornais, mas com domínio ainda tenho 

que preparar um pouco mais. 

Aqui na escola tem 

aulas de Libras? Se 

não, por quais 

motivos? 

 

Eu sei que tem uma obrigação no 

município que era para ter aula de Libras 

para aquela turma que tem alunos, mas na 

minha escola nunca teve. 

Não, aqui na escola nós não temos aulas de Libras, 

nós temos o professor intérprete que ensina 

simultaneamente a Libras para um aluno que nós 

temos, porque esse aluno não tem instalada a 

língua ainda, então ele vem fazendo as duas 

Tem sim, desde que nós temos alunos com essa 

necessidade na escola, a secretaria municipal de 

educação fornece o instrutor em Libras, o qual 

oferece aula de Libras para as turmas que tem aluno 

com essa necessidade, o ano passado nós recebemos 
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Quadro 9: Entrevistas: Coordenadores 

Eu acho que é parte financeira, porque tem 

que contratar professor que entenda. 

funções, ela é intérprete de Libras e instrutora 

desse aluno. Mas o município oferece curso de 

Libras sim, todos os anos o município oferece, 

então essa formação o professor precisa procurar 

a secretaria da educação, tem uma parceria 

também com a UEG que desde os anos anteriores 

aí tem sido oferecido esses cursos de Libras 

através da UEG e da própria Secretaria Municipal 

de Educação. 

 

Eu acho que essa é uma política que está posta, 

mas não é implantada, as vezes pela quantidade 

mínima de alunos que nós temos aqui, isso não é 

tão preocupante para a secretaria de educação 

talvez, talvez ainda seja proposta que ainda está 

em vias né, não sei, e nós não temos, e não é só na 

nossa escola, a gente vê que todas as demais 

escolas não tem essa disciplina instalada, e isso é 

uma proposta das políticas públicas, penso que no 

caminhar dos anos isso ainda vai acontecer. 

o Aluno 3 no sétimo ano, foi encaminhado para nós 

o professor de Libras, este ano, também contamos 

com as aulas ministradas por ele agora na turma do 

8º ano, na turma a qual está o Aluno 3. 

Quais alunos são 

contemplados com 

essas aulas?  

 

    

Na sua opinião o que 

a escola precisa fazer 

para favorecer a 

aprendizagem de 

matemática dos 

alunos surdos? 

 

A escola em si, além de ter um apoio maior 

com AEE  e professor especializado 

mesmo, tem que ter este olhar, acho que a 

gente fica devendo essa parte porque são 

poucos,  então tem hora que o olhar o foco 

não é aquele talvez, talvez esse foco que 

precisava ser maior para esses alunos com 

necessidades especiais e nem sempre é. 

 Volta a falar, matemática para os alunos surdos e 

ouvintes, matemática com raciocínio lógico, com 

estimulação das funções intelectuais superiores, vi 

uma proposta de aulas teóricas e práticas, que essa 

prática e essa concretude da matemática facilitaria 

esse aprendizado. 

É dar significado a aprendizagem, eu vejo que 

quando a gente aprende algo, não necessariamente 

só matemática, mas o conhecimento quando a gente 

dá significado para ele, a gente estuda até com mais 

entusiasmo, com mais vontade de entender, 

compreender os conteúdos propostos, e claro a 

gente sabendo onde vai utilizar e pra quê, isso 

estimula com certeza o estudo e o interesse do aluno 

pelas aulas. 
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APÊNDICE N – Entrevistas com os professores 

Entrevistas 

Perguntas Padronizadas 

 

 

Professora 1 

 

 

Professora 3 

Perfil formativo do professor.  Sou formada em Matemática e em Ciências 

Exatas, tenho pós-graduação em 

Matemática, Orientação Educacional e 

Psicopedagogia. 

Eu fiz Biologia e pós em Psicopedagogia. Trabalho a 24 anos com 

professora, fiz alguns cursos de formação continuada ofertados pelo 

município com módulos de matemática. Neste período me ausentei 

duas vezes para assumir a coordenação pedagógica. 

Você conhece as políticas públicas que norteiam a 

inclusão escolar de alunos com surdez no Estado de 

Goiás? 

 

Não conheço. Não. 

Você conhece as políticas municipais da cidade de 

Quirinópolis que tratam sobre a inclusão escolar dos 

alunos surdos?  

Também não. Na verdade, conhecer mesmo eu não conheço, mas eu sei que o 

município manda o intérprete para as escolas, para que possam 

trabalhar com esses alunos. 

Na sua opinião, o que poderia ser feito a nível de 

políticas públicas para melhorar o processo de ensino-

aprendizagem de matemática das pessoas com 

surdez? 

  

Não tenho a mínima ideia. Eu acho que esse processo tinha que começar lá na alfabetização, não 

seria só ensinar Libras só na área de linguística, mas também na 

matemática desde o início, porque você vai ficando para frente e o 

aluno encontra dificuldades. 

Conhece a proposta de educação bilíngue para 

surdos? 

Também não.  Não. 

Na sua opinião, o que a escola precisa fazer para 

favorecer a aprendizagem de matemática dos alunos 

surdos? 

 

A escola já tem um trabalho bom com esses 

alunos, tem a intérprete, e o que a gente 

precisa a escola favorece, trabalho de 

grupos, só o trabalho extraclasse que 

precisaria um pouco mais de apoio dos pais. 

Eu acredito que tem que ter um professor de Libras em sala, e o 

professores regentes também têm que ter essa base, eles têm que saber 

o que estão fazendo. 

Quais as dificuldades encontradas no processo de 

ensino-aprendizagem de matemática para alunos com 

surdez? Na sua graduação, você teve oportunidade de 

ter uma disciplina de Libras? 

É isso que eu falo, não adianta muitas vezes 

o professor tentar fazer a sua parte na sala de 

aula, ele ter a intérprete na sala de aula, mas 

não tiver um acompanhamento em casa.  

No meu caso, é porque eu não sei Libras, eu acho difícil. 

 

Não! 

O que você, enquanto professor(a), faz para incluir os 

alunos com surdez? 

 

 Eu faço muito trabalho de grupo, tento 

sempre interagir ele junto com a turma. 

Eu tento conversar bastante com a professora de Libras da sala, e 

sempre quando eu tenho dúvidas e quero perguntar alguma coisa, eu 

pergunto para ela para que ela possa estar passando. 
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Quadro 10: Entrevistas: Professores 

O planejamento das aulas é feito em parceria com o 

profissional intérprete de Libras? 

 

Não. Não, mas a gente passa para ela, e ela também passa o que ele 

consegue fazer, o que ele sabe, porque, na verdade, eu até falo, “nosso 

aluno não é alfabetizado, ele não sabe”, então ele tem tremenda 

dificuldade. Nas avaliações, a gente senta junto, e tenta fazer uma 

avaliação de acordo com o conhecimento dele, mas em matemática é 

mais complexo, quando chega no oitavo ano, é mais complexo, e eu 

sempre me apoio a ela que é a professora de Libras. 

Você sabe Libras? 

 

Não. Não. 

O que você, enquanto professor(a), pode fazer para 

incluir o aluno surdo? 

 

É o que eu tento fazer, é sempre trabalhando 

com trabalho de grupo, sempre interagindo 

ele com o restante da turma, nunca deixando 

ele isolado em sala de aula, porque para mim 

ele é um aluno qualquer. 

Sempre que eu quero falar com ele eu peço apoio à professora de 

Libras, e eu trato ele igualzinho eu trato os outros, eu passo as 

atividades e espero ele fazer, visto, passo vistando as atividades e 

pergunto, e peço para a intérprete perguntar para ele. 


