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RESUMO 

 

Este trabalho destina-se a pesquisar a opinião dos profissionais do CEEDA sobre a 

inclusão de alunos com deficiência auditiva e surdez nas escolas de ensino regular, devido a 

nem sempre elas estarem aptas para a prática da educação inclusiva, visto que esse modelo de 

educação designa que todos tenham as mesmas oportunidades, a fim de efetivar a construção 

da identidade e da autonomia; nesse sentido, têm o papel de desenvolver situações 

desafiadoras em termos cognitivos e promotores do convívio social. Busca-se, portanto, 

averiguar se, na opinião dos professores do CEEDA, as escolas estão desempenhando seu 

papel com planejamentos e objetivos definidos que viabilizem a educação do aluno deficiente 

auditivo e surdo de forma a contemplar o desenvolvimento pleno de cidadãos. Foi possível 

constatar que as escolas e seus professores estão preocupados em oferecer educação de 

qualidade e igualitária a todos os alunos, buscando formação a fim de se promover a educação 

inclusiva. Através do Método Perdoncini e da LIBRAS, é possível promover o aprendizado da 

linguagem oral e escrita do aluno deficiente auditivo e surdo nas salas de aulas de ensino 

regular. Enfatiza-se a importância do ensino de LIBRAS e da presença do intérprete em sala 

de aula, pois, com o auxílio de profissionais especializados e recursos específicos, a educação 

torna-se mais fácil e eficaz tanto para o aluno com deficiência auditiva e surdez quanto para o 

professor. Assim, a busca por formação e materiais diversificados deve ser intensa e dinâmica 

para a educação chegar a todos, com qualidade, de forma igualitária. 

 

Palavras-chave: Educação inclusiva. Formação continuada. Profissionais especializados. 

Educação igualitária. 
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This work aimed to know the opinion of professionals in the CEED on the inclusion of 

students with hearing impairment and deafness in mainstream schools. Because schools do 

not consider suitable for the practice of inclusive education, as this model of education means 

that everyone has the same opportunities, and are oriented to the construction of identity and 

autonomy, and develop the role of challenging situations in terms of cognitive and promoters 

of social life in order to ascertain if in the opinion of teachers CEED schools are playing their 

role in planning and set goals that allow education for deaf and hearing impaired students in 

order to contemplate the full development of citizens, has to search. It was found that schools 

and teachers are concerned about providing quality education and equitable to all students 

seeking training in order to adapt to inclusive education. Through the method Perdoncini and 

the pound is possible to promote the learning of oral and written language of the deaf and 

hearing impaired students in classrooms of education. Emphasizing the importance of 

teaching POUNDS and performer in the classroom, because with the help of specialists and 

special education resources becomes easier and more effective for students with hearing and 

deaf and for the teacher. Thus, the search for diversified training and materials should be 

intense and dynamic education to reach all with quality equally. 

 

Keywords: Inclusive education. Continuing education. Professional expertise. Equal 

education. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A educação inclusiva de alunos deficientes auditivos e surdos no ensino regular vem 

acontecendo acompanhada de implicações e desafios, já que a escola e a sociedade ainda não 

têm bem definido seu papel mediante tão importante assunto. Com isso, a presente pesquisa 

busca conhecer a opinião dos professores do CEEDA sobre a inclusão dos alunos com 

deficiência auditiva e surdez nas escolas de ensino regular de Alta Floresta – MT, 

averiguando se as escolas estão aptas para a prática da educação inclusiva, se acontece 

formação continuada para professores relacionada aos deficientes auditivos e surdos, se existe 

planejamento voltado para atender as necessidades reais dos alunos e se os professores estão 

conscientes da real importância da educação inclusiva. Procurou-se conhecer novos recursos e 

metodologias para o deficiente auditivo e surdo aplicáveis em salas de ensino regular. 
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Verificou-se, ainda, se os órgãos públicos participam, oferecendo recursos para o bom 

desenvolvimento da educação inclusiva.  

No desenvolvimento do trabalho, pode-se considerar que, embora não estejam 

totalmente preparadas para a prática da educação inclusiva, as escolas e os professores estão 

se empenhando em proporcionar uma educação satisfatória a todos os alunos. Constatou-se 

haver cursos de formação e disponibilidade de recursos viabilizando o atendimento aos alunos 

com necessidades especiais. Ou seja, a educação inclusiva nas escolas de ensino regular de 

Alta Floresta – MT está caminhando para “o mundo inclusivo” de Carvalho (1998, p. 161), “o 

mundo onde todos têm acesso às oportunidades de ser e de estar na sociedade de forma 

participativa”. 

 

2 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

Esta pesquisa tem por base o trabalho de Rosita Edler Carvalho (1998). Carvalho 

(1998, p. 161) afirma que “a inclusão é um processo implicando um dinamismo, mudanças de 

atitudes e muitas discussões em torno de sua operacionalização, na escola e na sociedade”. A 

autora acredita que os desafios para as escolas regulares assumirem uma orientação inclusiva 

em suas culturas políticas e práticas são grandes. Em sua visão, é comum as escolas 

explicarem as dificuldades de muitos alunos como resultantes de suas limitações pessoais e do 

contexto em que vivem, passando a responsabilizá-los pelas dificuldades que manifestam e 

enfrentam. Mas, para a educação inclusiva ser mesmo significativa, a escola deve ter uma 

postura que viabilize o aprendizado a esses alunos, não adotando o estereótipo de culpá-los 

pelas suas dificuldades, apesar de considerar limitações existentes nos sistemas de ensino das 

escolas. Carvalho (1997) afirma que: 

A luta pela qualidade da educação e pela integração é uma luta pedagógica e social, 

concomitantemente. A escola para todos, a escola inclusiva, tem como princípio 

fundamental que todas as crianças devem aprender juntas, sempre que possível, 

independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter 

(CARVALHO 1997, p. 59). 

Para Carvalho, quando o assunto é educação inclusiva, as necessidades educativas 

especiais devem estar voltadas a toda a clientela escolar. Isso ocorre com o respeito e a 

valorização de todos, de modo que os alunos se sintam parte do universo que os cerca, quando 

todos os alunos são vistos como um ser único e especial, onde um complementa o outro. 

[...] examinar a inclusão no espaço escolar é uma tarefa muito complexa e 

igualmente urgente. Não implica, apenas, na analise do que ocorre nas salas de aula 

com alunos que apresentem necessidades especiais, ou no intramuros da escola. Essa 

atitude seria, no mínimo, uma atitude ingênua, pois a escola é o reflexo do contexto 
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social, econômico e político que também precisa ser inclusivo! (CARVALHO, 1998, 

p.186). 

Segundo Carvalho (1998), o desafio implica numa nova visão de necessidades 

educacionais especiais que, além das dificuldades dos alunos, traduzam-se por necessidades 

das escolas, dos professores e de todos os recursos humanos que nelas operam. Em sua visão: 

A sociedade inclusiva representa um ideal, sem dúvida. Um ideal que pressupõe um 

mundo diferente desse nosso, em que a agressividade e a competitividade não sejam 

tão avassaladoras: um mundo no qual o consumo ostentativo transforma a 

abundância de alguns na exclusão social de muitos (CARVALHO, 1998, p. 162). 

Afirma, ainda, Carvalho que a cultura hegemônica e única camufla a riqueza do 

multiculturalismo que caracteriza a comunidade de alunos e de professores e que possibilita o 

desenvolvimento integral de todos os educandos, independente de suas características 

pessoais (CARVALHO, 1998, p. 150). 

Escola aberta à diversidade é a escola que prioriza e valoriza cada um dos seus 

integrantes como um todo, que não mede esforços para facilitar a experiência de 

aprendizagem aos seus alunos, que busca conhecimento de novas práticas e metodologias que 

vão ao encontro das necessidades dos alunos. Afirma Carvalho (1998, p.12) que, com seus 

estudos e experiência vivenciados em sala de aula, “por mais deficientes que possam parecer, 

os alunos representam uma fonte inesgotável de conhecimentos que podem e devem ser 

aproveitados em sala de aula”. Afirma, ainda, que “a capacidade humana é infinita” e que, 

tendo oportunidades, qualquer pessoa pode desenvolver seus potenciais, tal como ouviu de 

uma professora de balé: “o limite é de quem valoriza a limitação: ter limites é não ter sonhos” 

(Carvalho, 1999, p. 12). 

A distinção entre deficiência auditiva e surdez consiste, segundo Honora e Frizanco 

(2008) e Brasil (2006):  

A deficiência auditiva e a surdez apresentam características bem diferentes, porém 

ambas ocasionam uma limitação para o desenvolvimento do indivíduo.  

Consideramos que a audição é fundamental para a aquisição da linguagem falada e 

sua deficiência pode ocasionar muita dificuldade nas relações sociais, psicológicas e 

na interação (HONORA E FRIZANCO, 2008, p. 25). 

Brasil (2006, p.15) e Honora e Frizanco (2008, p. 27) tratam do período de aquisição 

da deficiência auditiva e surdez, que podem ser divididas em dois grupos: “congênitas, 

quando o indivíduo já nasceu surdo e, neste caso, a surdez é pré-lingual, ou seja, ocorreu antes 

da aquisição da linguagem; e adquiridas, quando o indivíduo nasce ouvindo e perde sua 

audição no decorrer da vida”. 

Quanto à etiologia, ou seja, causas da deficiência auditiva ou surdez, Brasil (2006) e 

Honora e Frizanco (2008) afirmam que elas se dividem em: 

Pré-natais: provocada por fatores genéticos e hereditários, doenças adquiridas pela 
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mãe na época da gestação (rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus) e exposição da 

mãe a drogas ototóxicas (alguns antibióticos, álcool, monóxido de carbono, etc); 

Peri-natais: parto prematuro, por anóxia cerebral e por trauma de parto; Pós natais, 

provocadas por doenças adquiridas ao longo da vida, como: meningite, caxumba, 

sarampo, uso de medicamentos ototóxicos, idade avançada, traumas, acidentes, 

infecções de ouvido e ruídos de repetição (BRASIL, 2006, p. 15 e HONORA E 

FRIZANCO, 2008, p. 27) 

Segundo Brasil (2006), é possível medir a sensibilidade auditiva por meio de um 

aparelho denominado audiômetro, em que o nível de intensidade sonora é medido em decibel 

(dB); com esse instrumento, é possível obter a classificação quanto ao grau e à intensidade da 

perda auditiva, sendo classificada em níveis: 

Audição normal de 0 a 15 dB; Surdez leve de 16 a 40 dB. Nesse caso a pessoa pode 

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

conversação silenciosa (cochicho); Surdez moderada de 41 a 55 dB. Com esse grau 

de perda auditiva a pessoa pode apresentar alguma dificuldade para ouvir uma voz 

fraca ou o canto de um pássaro; Surdez acentuada de 56 a 70 dB. Com esse grau de 

perda auditiva a pessoa poderá ter alguma dificuldade para ouvir uma conversação 

normal. Surdez severa de 71 a 90 dB. Nesse caso a pessoa poderá ter dificuldades 

para ouvir o telefone tocando ou ruídos das máquinas de escrever num escritório; 

Surdez profunda acima de 91 dB. Nesse caso a pessoa poderá ter dificuldades para 

ouvir o ruído do caminhão, de discoteca, de uma máquina de serrar madeira ou, o 

ruído de um avião decolando (BRASIL, 2006, p. 16). 

Segundo Brasil (2006), a surdez, quando apresentada em um só ouvido, é classificada 

em unilateral, e bilateral quando se apresenta nos dois ouvidos. Na surdez leve, a criança 

percebe e desenvolve os sons da linguagem espontaneamente; na surdez moderada, demora 

um pouco para desenvolver a fala e a linguagem, é desatenta e apresenta dificuldades no 

aprendizado da leitura e escrita; na surdez severa, tem dificuldade em adquirir a fala, há 

necessidade de usar aparelho de amplificação e acompanhamento especializado; na surdez 

profunda, dificilmente a linguagem oral se desenvolve, é necessário fazer uso de aparelho de 

amplificação ou implante coclear e ter o acompanhamento especializado. 

Segundo Brasil (2006), antes do século XIX, a educação de surdos dava-se por meio 

de Sinais e seus professores eram, em sua maioria, surdos. Devido à divergência de 

professores falantes e surdos quanto ao método de ensino, em 1880, no Congresso Mundial de 

Professores de Surdos, ficou definido que a educação destes deveria ser promovida pelo 

método oral puro, exigindo dos deficientes auditivos e surdos o comportamento de pessoas 

ouvintes. 

Isso, para Brasil (2006), trouxe uma série de consequências sociais negativas. E, ainda, 

o mito de que a língua de sinais impediria a aquisição da língua oral pelas crianças surdas 

impediu sua utilização no processo educacional, sendo esta considerada não uma língua, mas 

um conjunto de gestos icônicos, sem estrutura interna e com a função de comunicar apenas 

conteúdos concretos.  
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Esse quadro atualmente é outro, afirma Brasil (2006, p. 72), “a Lingüística (sic) da 

Língua de Sinais como é uma disciplina em expansão no mundo todo, pesquisas demonstram 

a importância dessa língua na constituição do sujeito surdo”, sendo as etapas de sua aquisição 

semelhantes àquelas apresentadas pelas crianças ouvintes com língua oral, ou seja, da mesma 

forma que as outras crianças, os surdos também desenvolvem sua linguagem aos poucos e 

precisam de estímulos para bem desenvolver seu potencial comunicativo e cognitivo. 

No Brasil, a trajetória educacional que os surdos vêm percorrendo, acompanhada de 

suas implicações sociais, apresenta, desde a sua origem, uma série de desafios onde a escola e 

a sociedade ainda não têm bem definido seu papel mediante tão importante assunto, que é a 

educação inclusiva de alunos deficientes auditivos e surdos nas escolas regulares. 

Conforme a LDB (Lei de Diretrizes de Base) 9394/96, em seu Capítulo V, Art. 58: 

Entende-se por Educação Especial, para efeitos desta lei a modalidade de educação 

escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos que 

apresentem necessidades especiais. 

§1º. Haverá quando necessário serviço de apoio especializado na escola regular para 

atender as peculiaridades da clientela de educação especial. 

§2º. O atendimento educacional será feito em classes ou serviços especializados 

sempre que em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua 

integração nas classes comuns de ensino regular.  

§3º. A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na 

faixa etária de zero a seis anos, durante a Educação Infantil (LDB 9394/96). 

Carvalho (1997, p. 95) afirma que “a oferta de educação para faixa etária de zero a seis 

anos é um avanço digno de aplauso”, pois acredita que, quanto mais precoce for o 

atendimento educacional especializado, maior o desenvolvimento global da criança. Nesse 

período, a integração funcional ou instrumental, segundo Carvalho (1997), tem mais chances 

de sucesso, bem como a participação dos alunos deficientes auditivos com os ditos normais, 

por ser uma educação especializada e uma metodologia diferenciada, o contato para ambos 

torna-se muito significativo. Pois, da mesma forma que os surdos têm dificuldades de se 

expressarem com os falantes, estes também apresentam dificuldades para interpretarem a 

língua dos surdos, de forma que a interação desses dois mundos pode ser muito produtiva. 

Para Brasil: 

É impossível pensar em um projeto educacional de qualidade que não mantenha 

como primícias básicas a importância da Língua de Sinais e a atuação de surdos 

adultos competentes linguisticamente, como interlocutores no processo da aquisição 

dessa língua, contribuindo significativamente na formação da personalidade e no 

processo educacional das crianças surdas (BRASIL, 2006, p. 72).  

Assim, é extremamente importante que o professor conheça a Língua de Sinais para 

melhor desenvolver sua atuação e interação verbal com seus alunos, em todas as situações de 

aprendizagem. Brasil (2006, p. 77) comenta que, “por ser uma construção histórica e social, as 
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Línguas de Sinais não constituem um sistema lingüístico (sic) universal, cada país tem a sua 

língua, produto das condições sociais de cada comunidade”.  

No Brasil, a LIBRAS vem sendo estudada por vários linguistas e pesquisadores. 

Segundo Brasil (2006): 

Por ser uma Língua viso-espacial, que é produzida/codificada a partir de recursos 

espaciais e percebida/decodificada por meio da visão, faz uso de mecanismos 

simultâneos ao contrário do que ocorre nas línguas orais cujos mecanismos são 

seqüenciais (BRASIL, 2006, p. 77). 

Com isso, é extremamente importante que os profissionais atuantes na educação de 

alunos deficientes auditivos e surdos conheçam a Língua de Sinais e as diferentes 

metodologias que venham a contemplar o ensino e aprendizado para o aluno, valorizando 

infinidades de recursos visuais e a sociedade deficiente auditiva.  

Machado afirma que: 

A inclusão escolar leva em consideração a pluralidade das culturas, a complexidade 

das redes de interação humanas. Não está limitada à inserção de alunos com 

deficiência nas redes regulares de ensino. Além disso, beneficia a todos os alunos 

excluídos das escolas regulares e denuncia um caráter igualmente excludente do 

ensino tradicional ministrado nas salas de aula do ensino regular, motivando um 

profundo redimensionamento nos processos de ensino de aprendizagem 

(MACHADO, 2009, p. 14). 

Sendo assim, a inclusão escolar não se limita à inserção do deficiente auditivo e surdo 

ou de qualquer outro deficiente na escola, trata-se de uma averiguação nos modelos de ensino, 

de forma que contemple as necessidades do educando, sendo ele deficiente ou não. A inclusão 

defende o direito de todos a terem uma educação de qualidade. Para isso, segundo Machado 

(2009), faz-se necessária uma revisão dos serviços de educação especial e sua ressignificação 

no sistema de ensino, sendo preciso reconstruir a proposta de educação no Ensino Básico, de 

modo que seja compatível com a educação inclusiva, sem jamais negar ou suprimir sua 

existência. 

A inclusão implica uma reforma radical na escola em termos de currículo, de 

avaliação, pedagogia e formas de agrupamentos dos alunos nas atividades em sala de 

aula. Ela é baseada em um sistema de valores que faz com que todos se sintam bem-

vindos e celebra a diversidade que tem como base o gênero, a nacionalidade, a raça, 

a linguagem de origem, o background social, o nível de aquisição educacional ou a 

deficiência (MITTLER, 2003, p. 34 apud MACHADO, p. 15, 2009). 

Com isso, Machado (2009) afirma a necessidade de as escolas regulares se 

especializarem para atender a sua demanda de uma forma inclusiva, pois essa inclusão é um 

processo novo que requer uma sistematização a fim de que possa ir ao encontro de seu 

público alvo, que são os alunos com ou sem deficiência, respeitando seus valores e sua 

diversidade, bem como suas potencialidades. Para a autora, o Atendimento Educacional 

Especializado, segundo a (LDBEN, art. 28, apud Machado, 2009), deve ser oferecido como 
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complemento, não suprindo sozinho o direito de acesso ao ensino fundamental. Assim, ou a 

escola recebe todos com qualidade e responsabilidade, sendo ”inclusiva”, ou não está 

oferecendo “educação”, nos termos definidos pela Constituição de 1998. (Fávero, 2004, p. 33 

apud Machado, 2009). 

Para Montoan:  

A Inclusão é uma inovação que implica um esforço de modernização e de 

reestruturação das condições atuais da maioria de nossas escolas, (especialmente as 

de nível básico), ao assumirem que as dificuldades de alunos não são apenas deles, 

mas resultam em grande parte, do modo como o ensino é ministrado e de como a 

aprendizagem é concebida e avaliada (MONTOAN, 2003, p. 57 apud MACHADO, 

2009, p. 98). 

Nesta perspectiva, ao trabalhar a favor da inclusão, faz-se necessário que sejam 

revistas as concepções de aprendizagens e de ensino nas escolas, vejam-se todos os alunos 

como capazes de aprender e ensinar, cabendo ao professor disponibilizar o melhor do ensino e 

as mais variadas atividades, dando-lhes a liberdade de escolher as tarefas que lhes interessam, 

pois a aprendizagem sugere dúvidas, acertos, erros, avanços e descobertas, constituindo-se em 

processos coletivos ou individuais. 

Na visão de Montoan: 

A inclusão depende de professores que entendem que o processo de conhecimento é 

tão importante quanto o seu produto final e que se deve respeitar o ritmo da 

aprendizagem e o seu traçado, que cada aluno elabora a partir de seus sistemas de 

significação e de conhecimentos adquiridos anteriormente (MONTOAN, 1997, p. 

124). 

Para Montoan, é preciso respeitar o tempo de assimilação de cada aluno, pois todo o 

ser tem o seu próprio tempo para atribuir significados aos elementos em seu entorno e o 

professor, possibilitando e promovendo novas situações, proporciona a aquisição de 

conhecimento de forma agradável e significativa. 

Segundo Machado: 

[...] A deficiência de um aluno não é motivo para que o professor deixe de 

proporcionar-lhe o melhor das práticas de ensino e também não justifica um ensino à 

parte, diversificados com atividades que discriminem e que se dizem “adaptadas” às 

possibilidades de entendimento de alguns. Ele deve partir da capacidade de aprender 

desses e dos demais alunos, levando em consideração a pluralidade nas 

manifestações intelectuais (MACHADO, 2009, p. 98). 

Machado (2009, p. 102) afirma que “o currículo não pode estar alheio ao contexto das 

culturas étnicas, raciais, lingüísticas, religiosas, nacionais, de gênero e de orientação sexual”. 

A educação inclusiva deve envolver todos respeitando as diferenças e valorizando cada um, 

pois “as diferenças fazem-se presentes tanto no individual como no coletivo”. 

Existem duas formas de comunicação para os alunos surdos: a Libras ou a oralização, 

havendo os que se comunicam das duas formas ou os que escolhem entre uma das duas e essa 
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escolha deve ser respeitada. 

Para Mattos: 

Independente do grau da perda auditiva é sempre possível que se realize um trabalho 

pedagógico especializado, com o objetivo de recuperar a comunicação oral da 

criança com surdez adquirida, ou ainda oferecer condições adequadas à criança com 

surdez congênita, de adquirir essa comunicação oral. [...] A criança surda, assim 

como a criança ouvinte, tem toda a possibilidade de chegar a falar. A diferença do 

processo, que ambas vão percorrer para chegar a esse fim, não está inserida no 

potencial ou na capacidade de cada uma, e sim, nas adequações necessárias às 

crianças surdas, para que possam percorrer esse caminho (MATTOS, 1996, p. 35-

36)  

Mattos (1996) faz alusão ao Método Perdoncini, criado pelo Dr. Prof. Guy Perdoncini, 

na França, e trazido para o Brasil pela Profª. Alpia Couto Lenzi. Esse método fundamenta-se 

em um princípio da fisiologia e em uma teoria linguística que parte do princípio fisiológico de 

que a repetição frequente de estímulos intermitentes revela a sensação e favorece a 

aprendizagem e a memorização. Objetiva inicialmente levar à criança surda a conscientização 

do mundo sonoro que a rodeia. Em sua visão: 

O diagnóstico da deficiência auditiva deve ocorrer o mais precocemente possível. A 

partir da detecção precoce de uma perda auditiva é possível que seja iniciada a 

educação precoce que tem um enorme valor e quando bem realizada garante, ao 

deficiente auditivo, um desenvolvimento normal da comunicação oral (MATTOS, 

1996, p. 36). 

Para Mattos (1996), o professor e/ou fonoaudiólogo que trabalha com deficientes 

auditivos, deve ser especializado em deficiência auditiva. E devem ser usados diversos 

recursos e técnicas, com o intuito de oferecer as condições especiais necessárias para a 

aquisição da comunicação oral. Ele acredita que, tanto a criança surda, como a ouvinte, tem 

toda a possibilidade de chegar a falar; o que diferencia é o processo que cada uma irá usar 

para desenvolver a fala.  

Segundo Mattos (1996), quanto mais cedo se inicia a educação auditiva, junto com a 

adaptação de aparelho de amplificação sonora individual, maior será a possibilidade de 

aquisição de linguagem. A partir de seis meses de idade, a criança já pode ser protetizada, 

sendo que alguns profissionais indicam o uso do aparelho a partir do 4º mês de idade. É 

preciso levar a criança a perceber os sons à sua volta e dar-lhe subsídios que facilitem sua 

comunicação. Com esse objetivo, o Método Perdoncini adota um recurso chamado 

Organograma da linguagem, representado por formas geométricas onde o círculo representa o 

sujeito da frase, o quadrado representa o verbo e o triângulo, o predicado:  

O Organograma da linguagem foi criado com o objetivo de facilitar ao deficiente 

auditivo o aprendizado da estrutura frasal, para que através de situações reais de 

comunicação, ele infira o sistema de regras da língua, realizando as transformações e 

chegando à criação de um número infinito de frases (MATTOS, 1996, p. 58). 

Para Mattos (1996, p. 59), essa estrutura simbólica no Método Perdoncini “representa 
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uma estrutura que pode ser a mesma em um número infinito de frases”. Mas é importante 

entender que o Organograma é só um recurso, que pode ser usado ou não, sendo preciso, para 

sua aplicação, a existência de um arquivo linguístico e o seguimento dos seguintes passos: 

Compreensão da linguagem oral, em situações de comunicação; Tentativas livres de 

expressão oral, em conseqüência da etapa anterior; Compreensão da estrutura frasal, 

com o apoio do organograma da linguagem; Expressão oral, com o apoio do 

organograma da linguagem; Expressão oral com o uso correto das regras da língua, 

sem o apoio do organograma da linguagem (MATTOS, 1996, p. 61). 

Conforme Mattos (1996, p.73), “a necessidade de se adequar a cada deficiente 

auditivo a melhor maneira de atendê-lo, de acordo com suas necessidades específicas, é 

fundamental para o bom resultado do trabalho”.  

Pimenta (2001, p. 24 apud Salles, et al, 2004 p. 39), ator surdo brasiliense, afirma “que 

a surdez deve ser reconhecida como apenas mais um aspecto das infinitas possibilidades da 

diversidade humana, pois ser surdo não é melhor ou pior do que ser ouvinte, é apenas 

diferente”. A comunidade surda é capaz de se comunicar com a comunidade ouvinte e vice-

versa, ficando a Língua de Sinais usada pelo surdo como característica marcante de sua 

cultura, da mesma forma que a língua falada dos ouvintes os caracteriza. 

Salles et al. afirmam: 

Todavia, pelo fato de surdos e ouvintes encontrarem-se imersos, normalmente, no 

espaço físico e partilharem de uma cultura ditada pela maioria ouvinte, no caso do 

Brasil, a cultura brasileira, surdos e ouvintes partilham uma série de hábitos e 

costumes, ou seja, aspectos próprios da Cultura Surda, mesclados a aspectos 

próprios da cultura ouvinte, fato que tornam os surdos indivíduos multiculturais 

(SALLES, et al.  2004, p. 40). 

Para tais autores, saber que o reconhecimento da cultura de determinada comunidade é 

o que constitui sua identidade e reconhecer a Cultura Surda ajudam a constituir a identidade 

da pessoa surda. Sendo assim, é imprescindível identificar, conhecer e valorizar tal cultura se 

há o interesse de se obter uma educação inclusiva. Quanto à LIBRAS, para eles, é uma língua 

como qualquer outra língua materna, adquirida efetiva e essencialmente no contato com seus 

falantes. As crianças pequenas não conseguem fazer leitura labial ou oralizar, sendo ouvintes 

ou não, existe todo um processo de assimilação, de aprimoramento, para que essa forma de 

comunicação passe a ter significado para as crianças. E, para a criança surda, fica expressiva 

quando: 

Esse contato acontece, normalmente, com a participação nas Comunidades Surdas, 

onde a Cultura Surda vai pouco a pouco florescendo e, ao mesmo tempo se 

diversificando em seus hábitos e costumes, que, pelos contextos distantes e 

diferenciados, refletem regionalismo culturais da Comunidade Surda (SALLES, et al 

2004, p. 46). 

Nessa visão, sendo a Língua de Sinais, entendida como língua materna do surdo, para 

que a educação destes seja inclusiva, deve ser a LIBRAS o meio de instrução dentro da sala 
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de aula; todo o ensino deve privilegiar a visão, cabendo aos profissionais estarem em 

constante busca de alternativas e de aprimoramento, buscarem estratégias de atuação com os 

surdos, principalmente no que se refere ao letramento, para que o deficiente auditivo e surdo 

possa aprender com igualdade, liberdade dentro de seu universo e se sinta integrante do 

universo que o rodeia, tendo sua cultura respeitada e integrada à cultura majoritária, que é a 

cultura dos ouvintes.  

No que diz respeito à formação de professores na educação de deficientes auditivos, 

Salles et al. afirmam: 

A formação de professores deverá desenvolver-se em ambiente acadêmico e 

institucional especializado, promovendo-se a investigação dos problemas dessa 

modalidade de educação, buscando-se oferecer soluções teoricamente 

fundamentadas e socialmente contextualizadas. Devem ser utilizados métodos e 

técnicas que contemple códigos e linguagens apropriadas às situações específicas de 

aprendizagem incluindo-se, no caso de surdez, a capacitação em língua portuguesa e 

em língua de sinais. Nos casos de cegueira, a capacitação no código Braille; nos 

casos de surdo-cegueira, a capacitação para o uso de Língua de Sinais digital 

(SALLES, et al. 2004, p. 60). 

Com isso, assegura-se o atendimento das necessidades educacionais especiais, dando 

oportunidade aos alunos de realizar com maior autonomia seus projetos, afirmando sua 

identidade política cultural e promovendo o desenvolvimento social. 

Conforme o trabalho organizado pela USP – Universidade de São Paulo, sob 

coordenação de Gil, descreve-se:  

A educação inclusiva é um sistema de educação e ensino em que todos os alunos 

com necessidades especiais incluindo os com deficiências, freqüentam as escolas 

comuns, da rede pública ou privada, com colegas sem deficiências. Para tanto as 

escolas comuns precisam prever recursos e apoio para atender as necessidades destes 

alunos (GIL, 2005, p. 12). 

Ou seja, a melhor resposta para o ensino aprendizado de alunos com deficiência ou 

ditos normais é uma educação que respeite as características de cada estudante, que ofereça 

alternativas pedagógicas atendendo às necessidades educacionais de cada aluno. Para isso, os 

educadores precisam buscar desvendar o universo do aluno, conhecer sua procedência, sua 

cultura e família, para que cada um possa aproveitar as oportunidades educativas e que essas 

sejam voltadas para satisfazer suas necessidades básicas de aprendizagem. E, com isso, 

desenvolver plenamente suas habilidades, viver e trabalhar com dignidade, ter capacidade de 

tomar decisões fundamentais e continuar aprendendo, segundo a sua cultura. Isso porque a 

escola é um dos principais espaços de construção de cidadania e tem papel fundamental no 

desenvolvimento do se humano, possibilitando situações desafiadoras em termos cognitivos e 

situações que estabeleçam convívio com a sociedade em geral. Tratando-se do deficiente 

auditivo e surdo, a convivência com os demais auxilia na construção de sua personalidade, 
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bem como a conviver e aceitar o diferente.  

Segundo Gil (2005), matricular uma criança com deficiência em uma classe comum da 

escola comum é um passo importante, mas apenas isso não é o suficiente para considerar-se 

inclusão. Ou seja, 

Educação Inclusiva pressupõe que TODAS as crianças tenham a mesma 

oportunidade de acesso, de permanência e de aproveitamento na escola, 

independentemente de qualquer característica peculiar que apresente ou não (GIL, 

2005, p. 24). 

Ainda para Gil (2005), faz-se importante que as crianças com deficiência tenham o 

apoio de que precisam, como acesso físico, equipamentos para locomoção, comunicação e 

outros tipos de suporte e, o mais importante, que a prática da Educação Inclusiva pressupõe 

que o professor, a família e toda a comunidade estejam convencidos de que a educação 

inclusiva é o direito de todos de participarem ativamente das atividades nas escolas e nas 

comunidades, pois cada indivíduo é único e especial e todos, com o estímulo certo, podem 

desenvolver seu potencial, cada um a seu tempo. 

Com os professores e família atuando como facilitadores de aprendizagem, havendo a 

cooperação de outros profissionais especializados em alunos com deficiência, o desafio da 

inclusão será mais fácil de ser superado. Pois, como afirma Carvalho (1998, p. 161), “Um 

mundo inclusivo é um mundo no qual todos têm acesso às oportunidades de ser e de estar na 

sociedade de forma participativa.” 

Segundo Santos:  
Os objetivos da inclusão nas escolas é criar um mundo em que todas as pessoas se 

reconheçam e se apóiem mutuamente. Não é criar uma falsa imagem de 

homogeneidade e sim identificar as diferenças individuais, num contexto comum. 

Não é minimizar ou ignorar as diferenças, mas aceitá-la de forma que todos os 

alunos pertençam a uma comunidade educacional que valide e valorize sua 

individualidade (SANTOS, 2001, p. 8). 

Para Santos (2001), a inclusão leva o indivíduo a desenvolver uma auto-identidade 

positiva, um sentimento de confiança e valorização, isso é notório nos deficientes que tenham 

sofrido rotulações e discriminações vindas de alguma parte da sociedade e nas quais eles 

acreditaram e passaram a direcionar sua forma de interação com o ambiente. O educar precisa 

examinar como aumentar o desenvolvimento dessa auto-identidade no contexto do 

movimento escolar inclusivo. Mas, como isso seria possível? De acordo com Santos: 

Criando formas de acesso intencional que o leve a reconhecer as características 

individuais de cada educando; proporcionando oportunidades planejadas de 

integração onde todas se reúnam; conscientizando de necessidades individuais do 

educando (e também de suas próprias necessidades); esclarecendo e minimizando 

preconceitos; oferecendo livre acesso para formar amizades e identificar-se com 

quem quiser (SANTOS, 2001, p. 9). 

Para Santos (2001), essa população só conquista sua auto-identidade positiva ao 
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exercer e expressar suas escolhas, sejam elas afetivas ou não. A escola deve atuar oferecendo 

oportunidades para que possam se reunir, formar amizades, gerar parcerias, enfim, dar 

autonomia ao educando para assumir sua própria educação e sua própria vida. Torna-se muito 

importante o papel da família na educação inclusiva, pois só a partir dos pais pode haver um 

compartilhamento de uma visão positiva do Portador de Necessidades Especiais. É necessário 

que a família reveja sua visão em relação ao seu filho e consiga criar uma visão positiva 

baseada em suas deficiências. E afirma que, além da família, também é importante reverem-se 

os valores da comunidade; haver diretrizes e estratégias para compartilhar informações 

precisas, realistas e otimistas sobre o deficiente; manter a dignidade e o respeito; abordar suas 

potencialidades e capacidades em vez de incapacidades; reduzir os rótulos que generalizam e 

criam barreiras; centrar as informações no que a pessoa precisa para ser bem sucedida; 

repassar a informação com leveza, alegria, otimismo e até mesmo com uma pincelada de 

humor.  

Santos ressalta: 

Que quanto mais cedo e mais contatos os alunos tiverem associados a informações e 

apoio maior a probabilidade de travar relacionamentos duradouros com a população 

excluída. A falta de informação causa enormes equívocos e um distanciamento que 

só tende a crescer. É preciso manter os aliados informados (SANTOS, 2001, p. 10). 

Quanto aos profissionais de educação, é importante se manterem em constante 

formação, isso possibilita a amenização desses equívocos e distanciamentos. Na medida em 

que tenham o conhecimento do assunto, torna-se mais fácil administrá-lo e encontrar meios de 

conviver com ele. Quando se tem toda uma equipe em sintonia, trabalhando pelo bem comum, 

as soluções e compreensões passam a fazer parte desse universo e a comunidade surda precisa 

desse entrosamento e dessa sintonia para que se sinta parte integrante do meio. 

Bueno ressalta que: 

A educação especial tem cumprido, na sociedade moderna, duplo papel de 

complementaridade da educação regular. Isto é, atende, por um lado a 

democratização do ensino, na medida em que responde as necessidades de parcela 

da população que não consegue usufruir dos processos regulares de ensino; por 

outro, responde ao processo de segregação da criança “diferente”, legitimando a 

ação seletiva da escola regular (BUENO, 1997, p.57).  

Segundo Bueno (1997, p. 57), “a função de complementaridade da educação especial 

reflete a contradição da moderna sociedade industrial que, por um lado procura oferecer 

escolaridade a toda à população”, devido ao processo produtivo e às relações sociais exigirem 

maior qualificação, e, por outro lado, “produz a marginalização social inerente às formas que 

a sociedade se organizou”. Ou seja, oferecer escolaridade a toda população não é apenas a 

inserção no sistema de ensino, faz-se necessário todo um processo de sistematização e de 
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qualificação para que essa marginalização social não se sobressaia em relação à escolarização. 

Em sua visão: 

Dependendo das condições econômicas, políticas, sociais, culturais e educacionais 

de diferentes momentos históricos, a função da educação especial de ampliação de 

oportunidades educacionais às “pessoas deficientes, excepcionais ou com 

necessidades especiais” pode ser mais significativas na medida em que as 

necessidades concretas dessa parcela da população parece ser o móvel maior para a 

implementação de políticas educacionais (BUENO, 1997, p. 58). 

Na visão de Bueno (1997), o discurso de ampliação de oportunidades educacionais aos 

que não conseguem usufruir dos processos regulares de ensino serve para encobrir a real falta 

de acesso à educação especializada de que sofre essa população. E que a pequena parcela que 

consegue ingressar nas instituições de educação especial públicas ou privadas assistenciais 

não está recebendo o atendimento qualificado. 

Assim, a educação especial, que pretende se constituir em fator fundamental para a 

ampliação da autonomia, para o acesso à cidadania e para a integração social 

produtiva e satisfatória das crianças deficientes não tem, no seu processo histórico 

em nosso país, salvo exceções, conseguido cumprir esse papel (BUENO, 1997, p. 

60). 

Conforme Goffredo (1997, p. 231), a normalização deve ser entendida como objetivo 

e a integração como processo. “Integração vai muito além de colocar ou manter excepcionais 

em classes regulares”. Deve dar suporte aos profissionais para exercerem um bom trabalho e 

entenderem e respeitarem as limitações de sua clientela. Isso não significa deixá-la de lado ou 

aplicação de atividades simbólicas, ao contrário, deve-se propiciar muito mais oportunidades 

de aprendizagem, respeitar suas limitações e oferecer subsídios para que venha a superar tais 

limitações de maneira a tornar seu aprendizado significativo e ter seu lugar respeitado e 

reconhecido na sociedade. Para isso, os professores devem estar voltados para a busca 

constante de conhecimentos com formação contínua: 

O princípio da normalização implica a necessidade de grandes reformas na 

Educação Especial, uma vez que ela precisa trabalhar com modalidades de 

atendimento mais integradoras. A Escola deve abrir-se para atender ao portador de 

deficiência, tendo como princípio o absoluto respeito aos seus interesses e às suas 

reais necessidades, oferecendo-lhe o mais alto grau possível de autonomia e 

independência (GOFFREDO, 1997, p. 232). 

Para Goffredo (1997, p. 233), “o cenário educacional brasileiro ainda está muito 

confuso quanto a uma educação de qualidade a ser oferecida aos alunos com necessidades 

especiais e, conseqüentemente, a sua integração”. 

Parece evidente que responsabilidade atribuída de forma isolada à Educação 

Especial, a inexistência de uma ação conjunta entre ela e a Educação regular, o 

despreparo dos profissionais e o desconhecimento das potencialidades dos alunos 

portadores de deficiência são frutos de uma enorme inconsistência e fragilidade da 

Política Nacional de Educação (GOFFREDO, 1997, p. 232). 

Goffredo (1997, p. 234) comenta que a escola “deve ter em seu projeto educativo a 
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idéia de unidade da diversidade, de ser definida como uma instituição social tendo a obrigação 

de atender a todas as crianças sem exceção, devendo ser aberta, pluralista, democrática e de 

qualidade”.  

Uma escola inclusiva e de qualidade é aquela que possui o compromisso não apenas 

com a produção e a difusão do saber culturalmente construído, mas com a formação de todas 

as crianças em pessoas críticas, participativas, ativas e que possam exercer seu papel de 

cidadãos de direitos e deveres. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares da Educação Especial, “a inclusão escolar 

constitui uma proposta politicamente correta que representa valores simbólicos importantes, 

condizentes com a igualdade de direitos e oportunidade educacionais para todos, em um 

ambiente educacional favorável”. Isso destoa da realidade das escolas, cujos ambientes, na 

grande maioria, não possibilitam uma educação inclusiva, até mesmo as estruturas das escolas 

não oferecem condições de igualdade. Portanto, esta é uma realidade que precisa ser 

melhorada e também está relatada nos Parâmetros Curriculares Nacionais: 

O Plano teórico-ideológico da escola inclusiva requer a superação dos obstáculos 

impostos pelas limitações do sistema regular de ensino. Seu ideário defronta-se com 

dificuldades operacionais e pragmáticas reais e presentes, como recursos humanos, 

pedagógicos e físicos ainda não contemplado nesse Brasil afora, mesmo nos grandes 

centros. Essas condições, a serem plenamente conquistadas em futuro remoto, 

supõem-se, são exeqüíveis na atualidade, em condições restritamente específicas de 

programas-modelo ou experimentais (BRASIL, 1998, p. 17). 

Reconhece-se a dificuldade de efetuar mudanças, o que implica em novos desafios, 

mas se faz necessário enfrentar esses desafios e manter a continuidade entre as práticas 

passadas e as presentes, mantendo o equilíbrio cuidadoso entre o que existe e as mudanças 

que se propõem. Para tanto, deve haver atenção à diversidade da comunidade escolar e 

basear-se no pressuposto de que a realização de adaptações curriculares pode atender às 

necessidades particulares de aprendizagem, levando em conta as capacidades intelectuais e os 

conhecimentos dos alunos. E nunca isoladamente: 

Como elemento integrante e indistinto do sistema educacional, realiza- se 

transversalmente, em todos os níveis de ensino, nas instituições escolares, cujo 

projeto, organização e prática pedagógica devem respeitar a diversidade dos alunos, 

a exigir diferenciações nos atos pedagógicos que contemplem as necessidades 

educacionais de todos. Os serviços educacionais especiais, embora diferenciados, 

não podem desenvolver-se isoladamente, mas devem fazer parte de uma estratégia 

global de educação e visar suas finalidades gerais (BRASIL, 1998, p. 21). 

Com isso, a educação inclusiva deve abranger a todos, mas com estratégias 

previamente determinadas, em que o aluno seja sempre beneficiado com métodos que 

promovam o seu conhecimento, com objetivos traçados sempre para o seu bom 

desenvolvimento. Não deve ser ministrada isoladamente, deve estar inserida dentro de todo o 
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sistema educacional. 

Brasil (1998, p. 23) afirma que “a atenção à diversidade está focalizada no direito de 

acesso à escola e visa à melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem para todos, 

irrestritamente, bem como as perspectivas de desenvolvimento e socialização”. Com isso, fica 

claro que a Educação de qualidade é para todos e não apenas para alguns, de forma que, com 

dificuldades ou não, todos têm direito a uma educação que ofereça metodologias 

diversificadas. 

Portanto, para suprir as necessidades especiais, faz-se necessário deixar de pensar nas 

necessidades específicas dos alunos como dificuldade ou em seus empecilhos de aquisição de 

conhecimento e buscar o que a escola pode fazer para superar tais necessidades, 

disponibilidade de recursos e como fazer para alcançar o desenvolvimento pleno do aluno. 

Conhecendo o diagnóstico do aluno, a escola deve procurar fazer todas as adaptações 

cabíveis para assegurar a educação de qualidade, compromissada com o desenvolvimento do 

aluno, bem como acesso a diferentes recursos que possam ajudá-lo, no caso do aluno com 

deficiência auditiva, sugerem-se alguns recursos de acesso ao currículo, sendo eles: 

Materiais e equipamentos específicos: prótese auditiva, treinadores de fala, tablado, 

softwares educativos específicos; Textos escritos complementares com elementos 

que favoreçam a sua compreensão: linguagem gestual, língua de sinais e outros; 

Sistema alternativo de comunicações adaptado às possibilidades do aluno: leitura 

orofacial, linguagem textual e de sinais; Salas ambiente de treinamento auditivo, de 

fala, rítmico etc.; Posicionamento do aluno na sala de tal modo que possa ver os 

movimentos orofaciais do professor e dos colegas; Material visual e outro de apoio, 

para favorecer a apreensão das informações expostas verbalmente (BRASIL, 1998, 

p. 46-47). 

Com tais recursos e compromisso com a educação, fica bem mais fácil a comunicação 

com o deficiente auditivo, pois um bom currículo voltado a atender as necessidades reais dos 

alunos possibilita desenvolver uma ótima educação.  

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para o estudo, foi utilizado um questionário composto por 21 questões elaboradas pela 

pesquisadora, aplicado aos professores do Centro Educacional Especializado em Deficiência 

Auditiva (CEEDA) de Alta Floresta – MT. 

Utilizou-se o método hipotético dedutivo, no qual são formuladas hipóteses e pelo 

processo de inferência dedutiva, testou-se a predição da ocorrência de fenômenos abrangidos 

pelas hipóteses. 

Optou-se pelo método monográfico, pois, partindo do princípio de que qualquer caso 



17 

 

que se estude em profundidade pode ser considerado representativo de muitos outros, ou até 

de todos os casos semelhantes, consistiu no estudo de um item em especial, visando obter 

generalizações. 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os gráficos 1, 2, 3, 4 e 5 abordam o perfil dos entrevistados, resultando nos seguintes 

dados: quanto ao sexo dos professores entrevistados, 100% pertencem ao sexo feminino; 

42,85% têm acima de 45 anos de idade e 28,57%, entre 26 a 30 anos; em relação à 

nacionalidade, 42,86% nasceram no estado de  Mato Grosso e 42,86%, no estado  do Paraná; 

quanto ao nível de escolarização,  71,43% possuem Ensino Superior e Especialização, sendo 

que 71,43% atuam há mais de 7 anos como professoras.  

O conceito de educação inclusiva foi abordado da seguinte forma: 42,85% afirmaram 

ser a educação que possibilita acesso igualitário para todos e 28,57% a que inclui o aluno na 

educação, no trabalho e na sociedade. 

 

Gráfico 6: O que é educação inclusiva? 
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Fonte: MACHADO, Luciana Amaral. Questionários. Alta Floresta/MT - 2011. 

 

Na visão dos professores do CEEDA (Centro Educacional Especializado em Deficiência 

Auditiva), os professores das escolas de ensino regular de Alta Floresta – MT não estão 

totalmente preparados para oferecer a educação inclusiva, já que 57,14% afirmaram que 

faltam materiais e profissionais especializados para as escolas estarem aptas para a prática da 

educação inclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 - As escolas de ensino regular estão aptas para a prática da educação inclusiva?  
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Fonte: MACHADO, Luciana Amaral. Questionários. Alta Floresta/MT - 2011. 

 

 

Na visão de 57,14% das professoras, a maneira de inserir o aluno deficiente auditivo e 

surdo na escola regular deve ocorrer de forma natural e, para 42,85%, deve ocorrer com 

recurso e apoio de profissional especializado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 - O deficiente auditivo e surdo deve ser inserido nas escolas regulares de que 

maneira? 
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Fonte: MACHADO, Luciana Amaral. Questionários. Alta Floresta/MT - 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 9 - Hoje as escolas de ensino regular podem atender as necessidades dos deficientes 

auditivos e surdos como?  
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Fonte: MACHADO, Luciana Amaral. Questionários. Alta Floresta/MT - 2011. 

 

Quanto a atender as necessidades dos alunos deficientes auditivos e surdos, as 

entrevistadas comprovam com 85,72% de resposta sim que a escola pode atender desde que 

haja recursos e profissionais especializados e 14,28% alegam que a escola ainda não pode 

atender a criança com deficiência auditiva e surdez. Tais conclusões podem ser verificadas 

com as questões 6, 7, 8 e 9. 

De acordo com a interpretação dos dados por meio dos questionários respondidos, 

conforme a hipótese “a”, que dizia “Por ser a educação de alunos deficientes auditivos e 

surdos uma educação especializada, as escolas regulares ainda não estão aptas para atender 

aos alunos deficientes auditivos e surdos de forma a contemplar a construção da identidade e 

autonomia desses alunos”, é possível afirmar que professores das escolas de ensino regular 

estão buscando novas alternativas para oferecer um ensino de qualidade aos alunos com 

deficiência auditiva e surdez, como afirma Brasil:  

Nesse sentido, é importante que os sistemas educacionais estejam preparados para 

lidar com as diferentes demandas socioculturais presentes nas escolas, planejando-se e 

implantando propostas pedagógicas que estejam, desde a sua concepção, 

comprometidas com a diversificação e flexibilidade curricular, a fim de que o 

convívio entre as diferenças possa ser de fato, um exercício cotidiano, no qual ritmos e 
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estilos de aprendizagem sejam respeitados e a prática da avaliação seja concebida 

numa perspectiva dialógica. Isso significa envolver a co-participação de aluno e 

professor, em relação ao conhecimento que se deseja incorporar (BRASIL, 2006, p. 

96).  

Quanto à preocupação das escolas com a disponibilização de recursos para o 

atendimento dos alunos com deficiência auditiva e surdez, 42,85% das entrevistadas 

afirmaram existir; 14,29% que existem, mas falta determinação para obtê-las e 28,57% 

afirmaram apenas “algumas”, com isso, constata-se a existência de preocupação com a 

disponibilização de recursos. 

 

Gráfico 10 - Existe nas escolas de ensino regular a preocupação com a disponibilização de 

recursos para atendimento ao aluno deficiente auditivo e surdo? 

 
Fonte: MACHADO, Luciana Amaral. Questionários. Alta Floresta/MT - 2011. 
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Segundo as entrevistadas, o processo ensino aprendizagem nas escolas se efetiva com 

dificuldade de comunicação, de formação e de recursos segundo 57,14% das opiniões; e 

28,57% consideram que as escolas estão se aprimorando. 

 

Gráfico 11 - Como se efetiva nas escolas o processo de ensino-aprendizagem do aluno 

deficiente auditivo e surdo? 

 
Fonte: MACHADO,Luciana Amaral. Questionários. Alta Floresta/MT - 2011. 

 

Na somatória, 100% das professoras afirmam existir formação continuada para 

professores, contemplando a LIBRAS e outras necessidades específicas para o atendimento 

do aluno deficiente auditivo e surdo, pois a Secretaria de Educação está oferecendo formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 - Existe formação continuada para professores contemplando a LIBRAS e outras 

28,57% 28,57% 28,57%

14,29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Se aprimorando e
oferecendo

comunicação

Com dificuldade de
comunicação

Com dificuldades, pois
faltam formação e

recursos

Não sabe, mas
deveria ser de forma
natural e com alunos

aparelhados.



24 

 

necessidades específicas dos alunos deficientes auditivos e surdos? 

 
Fonte: MACHADO, Luciana Amaral. Questionários. Alta Floresta/MT - 2011. 

 

A hipótese “c” levantada era que “a formação continuada não adere a LIBRAS 

(Língua Brasileira de Sinais) e nem a recursos específicos para o aluno com essas 

deficiências” foi negada, pois, segundo os relatos das professoras, existe formação que adere a 

LIBRAS e outros recursos específicos aos deficientes auditivos e surdos. 

Afirmaram 57,14% das entrevistadas haver preocupação por parte dos professores em 

desenvolver seu planejamento com objetivos voltados para os alunos deficientes auditivos e 

surdos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 - Existe preocupação por parte dos professores das escolas regulares em estar 

desenvolvendo seu planejamento com objetivos voltados para o aluno deficiente auditivo e 
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surdo? 

 
Fonte: MACHADO, Luciana Amaral. Questionários. Alta Floresta/MT - 2011. 

 

Conforme a hipótese “b”, “os planejamentos na sala de aula de ensino regular são 

voltados para a clientela dos alunos ditos normais, e, na maioria das vezes, não atendem as 

necessidades dos alunos com deficiência auditiva ou surdez”, os professores estão 

preocupados em aderir métodos e objetivos em seu planejamento que vão ao encontro das 

reais necessidades de seus alunos, como recomenda Brasil: 

As situações criadas pelo professor, em sala de aula, devem ser sempre agradáveis e 

significativas, não se perdendo de vista a objetividade e a clareza ao promoverem-se 

as atividades de linguagem escrita, de leitura ou de qualquer outra forma utilizada 

(BRASIL, 2006, p. 73). 
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Afirmam 57,14% das entrevistadas que o atendimento ao aluno deficiente auditivo e 

surdo oferecido pelas escolas contempla a construção da identidade e autonomia, e 28,57% 

que apenas em algumas escolas. 

 

Gráfico 14 - O atendimento das escolas de ensino regular ao aluno com deficiência auditiva e 

surdez se dá de forma a contemplar a construção da identidade e autonomia? 

 
Fonte: MACHADO, Luciana Amaral. Questionários. Alta Floresta/MT - 2011. 

 

Quanto ao método de ensino ou recurso considerado importante para o aprendizado do 

aluno deficiente auditivo e surdo, 100% indicaram LIBRAS, Método Audiofonatório e 

Método Perdoncini como importantes formas de ensino; 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 – Você, como profissional do CEEDA, poderia indicar algum método de ensino ou 
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recurso importante para o aprendizado do deficiente auditivo e surdo, que possa ser utilizado 

por professores em sala de aula de ensino regular? 

 
Fonte: MACHADO, Luciana Amaral. Questionários. Alta Floresta/MT - 2011. 

 

 

Quanto a parcerias com outros profissionais no atendimento ao deficiente auditivo e 

surdo, 85,71% responderam que existe parceria entre as escolas e a área de saúde para que as 

avaliações auditivas e implantação de tecnologias que melhoram a capacidade auditiva sejam 

providenciadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 - Existe parceria entre as escolas e a área de saúde para que as avaliações auditivas 

e implantação de tecnologias que melhoram a capacidade auditiva sejam providenciadas para 

os alunos com deficiência auditiva e surdos? 
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Fonte: MACHADO, Luciana Amaral. Questionários. Alta Floresta/MT - 2011. 

 

A avaliação de alunos deficientes auditivos e surdos inseridos na escola regular com 

sucesso, progressivo, produtivo somam 42,85% das opiniões, fator importante que possibilita 

desenvolvimento mental, psicológico e identidade pessoal, porém com dificuldade nos 

conteúdos ministrados conforme 14,28%, devido à falta de recursos e especialização dos 

professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17 - Você tem o conhecimento de alunos com deficiência auditiva ou surdez que 

estão inseridos ou já estiveram na escola regular? Como você avalia o desenvolvimento 

desses alunos depois desse contato? 
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Fonte: MACHADO, Luciana Amaral. Questionários. Alta Floresta/MT - 2011. 

 

A educação inclusiva de alunos com deficiência auditiva e surdez nas escolas de 

ensino regular de Alta Floresta–MT está se fazendo lentamente, devido ao processo de 

adaptação de aluno e professor, professor e aluno, onde ambos estão em busca de uma 

comunicação abrangente, mas com resultados significativos, com boas expectativas de uma 

educação igualitária e satisfatória para todos os alunos.  

Fica evidente que, à medida que aparece a preocupação dos órgãos públicos no 

assessoramento das escolas, torna-se mais fácil a adesão de novos recursos tecnológicos para 

o bom desenvolvimento da educação.  

De acordo com 57,14% das entrevistada, as escolas estão conseguindo unir forças com 

a família e outros profissionais na busca de melhor desenvolver o potencial de seus alunos.   

 

Tabela 18 - As escolas estão conseguindo unir forças com as famílias e outros profissionais na 

área de deficiência auditiva e surdez, na busca de melhor desenvolver o potencial de seus 

alunos? 
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Fonte: MACHADO,Luciana Amaral. Questionários. Alta Floresta/MT - 2011. 

 

Para 71,42% das professoras, existe preocupação dos órgãos públicos no 

assessoramento de recursos especializados para as escolas atenderem os alunos deficientes 

auditivos e surdos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19 - A seu ver, existe preocupação dos órgãos públicos, no assessoramento de 

recursos especializados para as escolas atenderem os alunos surdos e deficientes auditivos? 
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Fonte: MACHADO, Luciana Amaral. Questionários. Alta Floresta/MT - 2011. 

 

A Secretaria de Educação de Alta Floresta-MT, tem oferecido cursos de LIBRAS aos 

seus professores, bem como o SUS também oferece exames de audiometria, aparelhos 

auditivos e atendimento fonoaudiólogo, o que possibilita um melhor desempenho dos alunos 

com necessidades especiais. Assim, hoje existe a preocupação dos órgãos públicos e 

comunidade escolar  com a educação inclusiva de alunos deficientes auditivos e surdos. Como 

afirma Carvalho (1998): 

A educação precisa ser entendida como bem de consumo essencial ao cidadão, 

servindo-lhe como instrumento de luta para a melhoria de suas condições de vida, na 

medida em que desenvolve sua capacidade de aprender a aprender e saber pensar 

(CARVALHO, 1998, p.133). 

 O currículo, para 85,71% das entrevistadas, não está voltado para atender as 

necessidades reais dos alunos, visto que ainda faltam muitos recursos e profissionais 

especializados para bem desenvolvê-lo. 

 

Gráfico 20 - Em sua opinião, o currículo das escolas está voltado a atender as necessidades 

reais dos alunos?  
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Fonte: MACHADO, Luciana Amaral. Questionários. Alta Floresta/MT - 2011. 

 

Quanto à sugestão para melhoria da educação inclusiva, 42,85% sugerem colocar em 

prática as leis que beneficiam os alunos, com tal medida, acreditam que haverá mudanças 

significativas; 28,71% apostam em cursos de aperfeiçoamento, formação, utilização de 

materiais e recursos oferecidos pelo MEC, colaboração entre professores de sala regular com 

salas de AEE; e 14,28% defendem LIBRAS como matéria obrigatória, intérprete em sala de 

aula, parceria com pais, atendimento especializado: fonoaudiólogo, psicólogo, audiofonatório 

e LIBRAS. Podem-se averiguar tais dados nas questões 19, 20 e 21. Nota-se que os 

professores conhecem as reais necessidades dos alunos e têm preocupação em desenvolver 

um currículo voltado para eles, mas também ficou comprovado que necessitam de ajuda 

financeira, pedagógica e assessoria dos órgãos competentes. 

 

 

 

Gráfico 21 – Você, enquanto profissional do CEEDA, pode acrescentar alguma sugestão que 

irá contribuir para a melhoria da Educação Inclusiva? (S) 
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Fonte: MACHADO, Luciana Amaral. Questionários. Alta Floresta/MT - 2011. 

 

Os alunos inseridos na escola regular estão desenvolvendo seu potencial 

produtivamente, pois a inserção desses alunos é um fator importante para o desenvolvimento 

psicológico e identidade pessoal. Com isso, quanto mais precoce for o atendimento desses 

alunos, melhores serão os resultados. A escola e a família unidas possibilitam melhor 

desenvolvimento da criança em diferentes aspectos, o que torna tal união essencial para um 

resultado favorável e melhor desempenho na educação inclusiva. Outro fator importante são 

os recursos oferecidos pelo MEC (Ministério de Educação e Cultura), que facilitam o trabalho 

com os alunos e devem ser mais explorados pelos professores da sala regular, em conjunto 

com os professores das Salas de AEE (Atendimento Educacional Especializado). 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tratando-se de educação inclusiva, todo o momento é oportuno para retomar o 
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assunto, sempre é tempo de encontrar novos caminhos e aprimoramento, pois a inclusão é um 

processo dinâmico, abrangente a toda sociedade que, por sua vez, está em constantes 

transformações. 

A presente pesquisa corrobora a importância de inserir os deficientes auditivos e 

surdos nas escolas de ensino regular e, na visão dos professores do CEEDA, as escolas de 

ensino regular de Alta Floresta – MT estão fazendo essa inserção de forma consciente e 

responsável, pois primam pelo bom desenvolvimento do aluno e buscam novos meios para 

atenderem às reais necessidades de sua clientela. São escolas abertas, com uma visão de 

necessidade de conhecimento, com isso, estão sendo atendidas com formação e curso de 

LIBRAS oferecidos pela Secretaria de Educação aos professores da rede pública. 

Assim, a presente pesquisa considera que, na opinião dos professores do CEEDA, é 

importante a inserção dos alunos deficientes auditivos e surdos nas escolas de ensino regular, 

existe formação continuada para os professores contemplando a LIBRAS, as escolas estão 

comprometidas com planejamentos e objetivos voltados para a educação inclusiva e a 

educação oferecida está voltada para a construção da identidade e autonomia do aluno. 

Existem diferentes metodologias para trabalhar com os alunos deficientes auditivos e surdos, 

destacam-se o Método Perdoncini: Metodologia Audiofonatória e Língua Portuguesa, que 

consiste em levar ao aluno surdo a conscientização da existência do mundo sonoro que os 

rodeia e, por meio do recurso do Organograma da Linguagem, (um conjunto de figuras 

geométricas formando uma estrutura simbólica), representar a estrutura frasal, trabalhando a 

aquisição da linguagem oral, com a metodologia audiofonatória, tendo como principais 

enfoques a audição, a voz, a fala e, por meio da Língua Portuguesa: a linguagem e a aplicação 

da LIBRAS nas salas de ensino regular. 

Naturalmente, a educação inclusiva nas escolas de ensino regular está apenas no 

começo, ainda há muito por se fazer, e deve-se reiterar que faltam profissionais 

especializados, mais disponibilidade de recursos e acesso dos professores aos conectivos que 

viabilizam o atendimento aos alunos com necessidades especiais, e, até mesmo, a 

conscientização de alguns profissionais da importância da educação inclusiva. A família é um 

ótimo recurso para chegar ao universo do aluno deficiente auditivo e surdo, com os 

professores e família atuando como facilitadores de aprendizagem, havendo a cooperação de 

outros profissionais especializados em alunos com deficiência auditiva e surdez, o desafio da 

inclusão torna-se mais fácil de ser superado.  

Considera-se pois, o espaço da educação inclusiva um universo amplo a ser explorado, 

com muitos avanços a serem alcançados.   
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