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RESUMO 

 
Neste trabalho, na perspectiva da educação inclusiva, buscamos inicialmente conhecer 
teoricamente como surgiram às primeiras escolas para surdos no Brasil e depois o 
surgimento da inclusão desses alunos na rede pública de ensino. Também pesquisamos 
sobre inclusão e interação de surdos e ouvintes, na expectativa de perceber o 
entrelaçamento existente entre esses diferentes sujeitos em uma escola pública do ensino 
fundamental. Dessa forma, nosso problema que direciona essa pesquisa é: como se dá a 
interação entre alunos surdos, professores, intérprete da Língua de Sinais e alunos ouvintes 
em uma escola pública de São João Del-Rei? Utilizamos como referencial teórico autores 
como Sacks (1998), Lacerda (2006), dentre outros, que discutem essa questão. Realizamos 
pesquisa de campo com visita a uma instituição escolar, onde realizamos uma observação 
de um aluno surdo, devidamente registrada em um Diário de Campo. Essa investigação 
buscou sanar algumas de nossas indagações, a saber: como ocorre a interação do aluno 
surdo com os ouvintes? Há dificuldades? Quais são elas? Como se dá a relação entre o 
aluno surdo e os demais atores da escola? Ao término desta pesquisa, vimos que mesmo 
que se tenha dado passos importantes em relação à inclusão de um aluno surdo, as relações 
interpessoais entre os alunos, os alunos e os professores e entre os professores e intérprete 
em prol da ampliação dos horizontes do aluno surdo, os mesmos ainda se encontram um 
pouco excluídos são enfrentadas varias dificuldades no cotidiano, sobretudo, da não 
utilização da Língua Brasileira de Sinais. Concluímos também que os atores escolares que 
mais tentam realizar essa interação com o aluno surdo são os alunos que mesmo com a 
falta da Libras tentam se comunicar e incluir o aluno surdo no ambiente escolar. 
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 Introdução 
Neste trabalho, buscamos investigar a relação de um aluno surdo com os sujeitos 

da escola, pois é nessa instituição que os estudantes passam a maior parte do seu tempo. A 

importância da preparação do professor para desenvolver a habilidade desses alunos, 

favorece com o aprendizado do educador e do educando para progresso no conhecimento e 

práticas. Como se dá a comunicação entre eles já que os surdos utilizam da Língua 

Brasileira de Sinais (Libras), que é sua primeira língua. Como ocorre a interação da criança 

surda com seus colegas ouvintes dentro e fora da sala de aula?, Como se comunicam? Há 

dificuldades? Como se da à interação do aluno surdo com a intérprete de Língua de Sinais 

e com os professores regentes? 

Assim, o objetivo dessa investigação é observar e analisar como interage o aluno 

surdo com os sujeitos de uma escola pública da Rede Estadual de Ensino da cidade de São 

João Del Rei. 

 Abordamos como a Língua de Sinais teve início no Brasil, bem como as 

dificuldades enfrentadas pelos surdos e como começou seu ensino, fundamentando no livro 

Vendo vozes de Oliver Sacks (1998). Considerando a necessidade de ampliar o 

conhecimento e as análises sobre os surdos, também buscamos várias pesquisas embasadas 

ao interesse na vida social relacionada aos deficientes auditivos que, ao longo desse 

capítulo, serão brevemente apresentadas demonstrando alguns resultados obtidos em seu 

processo de investigação.  

No terceiro capítulo delineamos a metodologia utilizada na pesquisa, que 

consistiu na observação da interação de um aluno surdo com os sujeitos de uma escola 

pública. Para tanto, construímos um diário de campo pautado nessas observações, 

garantindo, de maneira mais minuciosa, a descrição do cotidiano escolar ao qual o aluno 

surdo está inserido, o que nos permitirá também fazer nossas próprias análises e 

considerações acerca desse assunto.  

No quarto capítulo, encontra-se a descrição do dia a dia escolar do aluno surdo e 

fatos que observamos ser mais relevantes no cotidiano. Para a construção deste capítulo, 

tomamos como base nossas anotações do Diário de Campo, construído como forma de 

registro das observações realizadas. 



No capítulo cinco, trazemos nossa análise sobre os dias de observação, 

enfatizando alguns acontecimentos que mais nos marcaram nesse período, relacionando-os, 

geralmente, à outras pesquisas em se constaram situações semelhantes. 

Por fim, fizemos nossas considerações finais a respeito de todo o processo de 

pesquisa e os resultados que encontramos através da observação, de diálogos, aulas, 

relações entre professor e aluno surdo, bem como com os demais colegas e intérprete de 

Língua de Sinais. 

 

2 Preparação Profissional 

  De acordo com a Lei nº10.436, de 24 de abril de 2002, foi sancionado a inclusão 

da disciplina de Libras no ambiente educacional. A legislação também prevê que a libras 

não pode substituir a língua portuguesa, os deficientes auditivos além de aprender a língua 

de libras, tem que aprender a língua portuguesa. De acordo com o Decreto nº 5.626, de 22 

de dezembro de 2005 a educação bilíngue é obrigatória na educação infantil e fundamental 

I e no fundamental II em diante, além da inclusão de professores especializados e 

intérpretes. 

Diante da política nacional de educação que previa a inclusão de estudantes e 

surdos no sistema regular de ensino. Permite ao educador um contato mais próximo, com a 

realidade não aprendida diretamente em instituições. Ao analisar a dissertação de 

REZENDE, Magela Flávia( Lavras, 2016) podemos verificar a defasagem sobre o 

conteúdo libras na formação do professor,  essa falta de preparação do futuro profissional, 

possibilita o lecionar com falhas e com ausências (de quê) que poderiam ser supridas com 

uma pré-preparação. Podemos considerar como as dificuldade em ensinar ou como 

executar o ensinamento prático no cotidiano podem prejudicar no cotidiano escolar e social 

dos infantes. 

A docência nos permite adquirir embasamento teórico e práticos para lecionar. As 

habilidades e especialidades em determinadas situações deve ser de interesse de cada 

profissional, que através de cursos especializados e de maior interesse, se obtém 

conhecimentos extras para melhor efetuação do trabalho. Não basta o professor saber 

apenas estratégias de ensino, ele precisa fazer o aluno aprender. Além de acreditar no 

potencial do aluno, o professor precisa criar estratégias de ensino voltadas para real 

aprendizagem do aluno. O papel do educador é propiciar  situações  em que os educandos 

superem suas dificuldades, indicando recursos necessários para uma real aprendizagem. O 



intuito seria trazer para dentro da sala uma aprendizagem significativa e, sobretudo uma 

aprendizagem que envolva a criatividade dos alunos e que desperte o interesse deles. 

 

3 Como os surdo se comunicam? 

3.1 Breve histórico 

Segundo dados do Portal da Educação1, não há uma origem específica da língua 

brasileira de sinais. Porém sabe-se que em 1760, na cidade de Paris na 

França(FERNANDES, 2000), foi fundada a primeira escola pública para surdos, iniciando 

a multiplicação de profissionais surdos e ouvintes que propagaram o uso da Língua de 

Sinais. No Brasil, esta ganhou espaço em 1857, quando o francês Eduard Huet, que ficara 

surdo aos doze anos de idade, veio ao Brasil a convite de D. Pedro II (que tinha um parente 

surdo) para fundar a primeira escola para meninos surdos, chamada Imperial Instituto de 

Surdos Mudos, hoje conhecido por INES- Instituto Nacional de Educação de Surdos.  

Entretanto, nem tudo transcorreu as mil maravilhas(Portal Educacional, 2017). 

Em 1880, em um Congresso Mundial de Professores Surdos, em Milão, sobre a educação 

de surdos, cujo comitê era constituído em sua maioria por ouvintes, decidiu-se que todos os 

surdos deveriam ser educados sem qualquer forma gestual, como se a surdez fosse algo 

que pudesse ser corrigido. Antes disso, em 1872, no Congresso de Veneza decidiu-se que 

os surdos, se presenciasse aulas orais, a mesma iria favorecer em seu desenvolvimento. 

Diante disso, o oralismo passou a fazer parte da educação dos surdos do final do 

século XIX a uma grande parte do século XX, e se espalhou por todos os continentes, 

fazendo com que professores surdos perdessem sua docência, pois a maioria da população 

surda estava sendo orientada a assistir aulas orais e a comunicação gestual fosse sinônimo 

de marginalidade. 

Somente em 1896, a pedido do Governo Brasileiro(FERNANDES, 2000), A. J. de 

Moura e Silva, que era professor no Instituto de Educação de Surdos – o INES, foi ao 

Instituto Francês de Surdos para avaliar essa decisão e chegaram a conclusão de que o 

método oral não era eficiente para surdos e que a surdez não tem cura.  

A partir de então, foi criada a Língua Brasileira de Sinais(Portal Educacional, 

2017), derivada da Língua Francesa de Sinais trazida pelo surdo francês Eduard Huet. Em 

                                                 
1 Disponível em http://www.portaleducacao.com.br/fonoaudiologia/artigos/61951/lingua-de-sinais-origem-
e-historia. Acesso em: 29 out 2017 



meados do século XX, já havia mais de cento e cinquenta escolas europeias e vinte e seis 

nos EUA que utilizavam a língua de sinais nas escolas.  

Sacks (1998), neurologista, professor, escritor e químico, foi um dos principais 

pesquisadores que buscaram entender melhor a situação dos surdos. Para tanto, ele 

resolveu fazer uma jornada para conhecer as pessoas surdas e suas famílias. Foi a 

universidades para surdos e lugares cujos habitantes possuíam surdez hereditária e todos 

usavam a língua de sinais, inclusive os ouvintes; conduziu-se as cidades em que havia uma 

comunicação admirável entre surdos e ouvintes e dirigiu-se a grandes pesquisadores da 

língua de sinais. Com isso o mesmo pesquisador pôde ver a linguagem, a conversa e o 

ensino, o desenvolvimento e funcionamento do sistema nervoso, a formação de 

comunidades, mundos e culturas diferentes. Assim descobriu que muitos surdos nunca 

adquirem as habilidades de uma boa linguagem ou pensamento e que não é somente o grau 

de surdez que importa, mas também é importante analisar o estágio e a idade em que ela 

ocorre. 

Desse modo, Sacks (1998) passou a ver os surdos como “uma luz nova” como um 

povo com uma língua caracterizada, com sensibilidade e cultura próprias. Com relação à 

capacidade que o ser humano tem de linguagem, pensamento, comunicação e cultura ele 

percebeu que em pessoas surdas essas capacidades não se desenvolvem de forma 

automática.  

O autor traz também a importância de se descobrir o diagnóstico de surdez o mais 

rápido possível. Ele apresenta casos de pessoas que descobriram tardiamente o que 

complicou muito sua capacidade de comunicação, inclusive a aprendizagem da Língua de 

Sinais. Vigotsky apud Sacks afirma a importância de Língua de Sinais para a pessoa surda, 

ao dizer que 

A língua de sinais está voltada para as funções, as funções visuais, 
que ainda se encontram intactas; constitui o modo mais direto de 
atingir as crianças surdas, o meio mais simples de lhes permitir o 
desenvolvimento pleno, e o único que respeita sua diferença, sua 
singularidade. (1998, p.63) 

A forma de comunicação entre surdos e ouvintes realmente fica mais restrita, pois 

ainda vivemos em um país em que é muito limitada a aprendizagem de LIBRAS, limitando 

sua interação. Muitos ainda acham que quem não tem a fala é mentalmente incapaz. Para 



Sacks (1998), entretanto a ausência da fala não restringe o desenvolvimento mental do ser 

humano, porém restringe seus pensamentos, limitando o alcance dos seus pensamentos. 

A partir desses referenciais, debruçar-nos nessa temática e ver as interações 

emergentes do contato de alunos surdos e outras pessoas de convívio na escola para 

responder as questões como: há realmente interações entre o aluno surdo e os demais 

atores da escola? Eles se comunicam? Há dificuldades? Essa é uma escola bilíngue ou 

inclusiva? Dentre outros questionamentos que possam vir a surgir. 

As autoras Ramirez e Masutti (2009), contribuíram para a nossa discussão ao 

refletir sobre a mudança e a inserção do bilinguismo nos currículos escolares, colocando a 

LIBRAS como a primeira língua para o surdo. Isso aconteceu em 1970 nos Estados Unidos 

onde foi proposta uma educação para os surdos na perspectiva bilíngue através de um 

software que permite a tradução de diálogos em sinais para a Língua Portuguesa como 

forma de inserir essa língua nos currículos como segunda língua e não primeira. E assim 

inserindo os alunos no meio social, respeitando suas identidades e culturas. 

Silva (2016), nos mostra em sua dissertação que não é bem assim, que os alunos 

surdos serão respeitados de acordo com suas identidades e culturas, e não através do 

bilinguismo. Ela ressalta que a proposta de uma educação inclusiva, foi de certificar que o 

aluno surdo seja parte integrante do sistema educacional, e assim ter o direito ao acesso e 

permanência na escola, da mesma forma que os alunos ouvintes, e o bilinguismo muitas 

vezes é utilizado como um “oralismo disfarçado”, usando a língua de sinais para a prática 

da língua oral, fazendo com que a língua de sinais seja uma ferramenta de instrução. 

É preciso repensar as atitudes e posturas dos educadores de hoje, no que diz 

respeito à inclusão educacional, algumas atitudes simples podem auxiliar o 

desenvolvimento desses alunos. Ampliar os conhecimentos no direito à diversidade, a 

conscientização de valores, projetos educacionais mais bem elaborados, entre outras 

possibilidades, atendendo assim essas diferenças. 

3.2 Algumas pesquisas já realizadas sobre a interação dos surdos 

Na pesquisa intitulada “A inclusão do aluno surdo no ensino médio e ensino 

profissionalizante: um olhar para os discursos dos educadores”, Mallmann, Conto, 

Bagarollo e França (2014) realizam uma investigação para saber como está acontecendo a 

inclusão de alunos surdos em nível de Ensino Médio e Profissionalizante a partir do olhar 

da equipe educacional de uma escola estadual. Para isso, foi realizada uma pesquisa de 



campo qualitativa e uma entrevista não estruturada com dois professores, dois pedagogos e 

um intérprete de LIBRAS. Os autores chegaram à conclusão que a inclusão está presente 

sim, mas, que não está garantindo a aprendizagem dos alunos devido a falta de 

comunicação desta equipe educacional e os alunos surdos.  Dentre os autores abordados, 

destacamos nessa pesquisa Vigotsky (1994) e Bakthin (2004) que salientam a importância 

da comunicação e Lacerda (2007) trazendo a visão dos próprios alunos surdos sobre a 

inclusão.  

A pesquisa de Silva; Silva e Silva (2003), “Inclusão e processos de escolarização: 

narrativas de surdos sobre estratégias pedagógicas docentes” visa entender o que os alunos 

surdos têm a dizer sobre seus processos de escolarização. Utilizando metodologicamente 

uma entrevista semiestruturada com seis alunos surdos do Ensino Médio de uma escola 

pública do Distrito Federal, pediu-se que eles escrevessem sobre as estratégias pedagógicas 

empregadas ao longo de sua escolarização; quais docentes marcaram esse processo e o 

porquê da importância deles. Através desses relatos, os pesquisadores puderam identificar 

essas estratégias e expectativas em relação aos seus processos de escolarização, bem como  

a importância da difusão de LIBRAS para a comunicação com outros sujeitos da escola. 

Destacamos como referencial teórico dessa pesquisa, dentre outros, Lacerda (2006) que 

questiona o contexto em que o intérprete está inserido e Quadros (2006) que defende a 

presença do intérprete desde o ato da matrícula. 

O artigo de Lodi (2014) tem o objetivo de desvendar os diferentes sentidos da 

educação bilíngue e da inclusão, à luz de Bakhtin. Para tanto, a autora pesquisou afundo 

documentos como o Decreto nº 5.626/05 e a Declaração de Salamanca. Como 

considerações finais, a autora ressalta a importância de aceitar o diferente colocando-se no 

seu lugar.  

A pesquisa de Eyng (2014), com o título “A inclusão do sujeito surdo no ensino 

regular do ponto de vista de alunos surdos, familiares, professores e intérpretes”, teve 

como objetivo apresentar a prática de inclusão de surdos, matriculados no ensino regular 

do município de Medianeira/PR, sob a percepção de professores, intérpretes, familiares e 

alunos surdos, além de apontar sugestões desses grupos para a melhoria desse processo. 

Para tal, a autora utilizou questionários a fim de ver como se dá a inclusão desses alunos no 

ensino regular. Os resultados da pesquisa demonstraram contradições entre a proposta de 

inclusão escolar de surdos e a prática realizada nas escolas, onde a pesquisa foi realizada. 



As autoras Oliveira e Costa (2013), desenvolveram a pesquisa intitulada “Com as 

palavras a gente consegue pouco: o letramento do aluno surdo em final de escolarização”, 

optando pelo viés metodológico de pesquisa qualitativa, envolvendo observação, 

entrevistas e uma análise da prática social de escrita na rede social, o Facebook. Diante dos 

resultados, elas concluíram que os alunos surdos se encontram excluídos do processo de 

aprendizagem e atividades propostas na escola, porém, mesmo com suas limitações na 

escrita da Língua Portuguesa, eles se comunicam pela rede social, ou seja, essas limitações 

não os impede de escrever e participar das práticas sociais de leitura e escrita. 

Na pesquisa de Tartuci (2002) intitulada “Alunos surdos na escola inclusiva: 

ocorrências interativas e construção de conhecimento” encontra-se uma observação de 

nove alunos surdos de diferentes escolas do ensino regular, em relação à interação e a 

construção do conhecimento. A autora observou que os alunos têm muita dificuldade para 

se comunicarem com os outros alunos ouvintes, uma vez que o professor conduz 

normalmente a aula, e não se importa se os alunos estão acompanhando ou não. Uma das 

grandes dificuldades observadas é a falta de preparo e de conhecimento por parte dos 

professores e da escola em lidar com essa situação, e a falta de interesse em lidar com as 

questões relacionadas com a construção da identidade e da subjetividade. 

Silva e Pereira (2003) desenvolveram a pesquisa “A escola regular e a surdez” a 

partir de um dos grandes problemas que os alunos surdos enfrentam no processo da 

inclusão nas escolas regulares que é o tratamento diferenciado em relação à capacidade de 

aprendizagem. Apesar da deficiência auditiva, a capacidade do aluno surdo em assimilar 

conhecimentos é a mesma de um aluno ouvinte, e isso não é levado em consideração. Em 

geral, as escolas tem uma visão diferenciada no tratamento de alunos surdos. Elas 

entendem que devido à surdez, a capacidade deles de aprender os conteúdos é diferente dos 

demais alunos ouvintes. Uma dificuldade que os alunos enfrentam na inclusão em escolas 

regulares é o despreparo de professores, gestores da equipe escolar de forma geral em 

recebê-los. Esses professores muitas vezes, não têm conhecimento da Língua de Sinais, e 

acham que os alunos têm que aprender a falar, a adaptar-se ao meio escolar. E não é bem 

assim, a escola deve adaptar-se ao aluno, e assim proporcionar maior comodidade para que 

ele realmente aprenda os conteúdos considerando sua forma de comunicação. 

Ramirez e Masutti (2009), organizadores do livro “A educação de surdos em uma 

perspectiva bilíngue – Uma experiência de elaboração de softwares e suas implicações 

pedagógicas” tiveram como objetivo mostrar uma educação dos surdos na perspectiva 



bilíngue através de um software que permite a tradução de diálogos em sinais para a 

Língua Portuguesa como forma de inserir essa língua nos currículos como segunda língua 

e não primeira, como era usada nas escolas para surdos. E assim inserindo os alunos no 

meio social, respeitando suas identidades e culturas. Com isso, segundo os alunos surdos, 

eles podem aprender mais do que somente os conteúdos de Biologia e de Língua 

Portuguesa, como também conhecer melhor o português e a informática.  

O artigo de Lacerda (2006), com o título “A inclusão escolar de alunos surdos: o 

que dizem alunos, professores e intérpretes sobre esta experiência” foca na inclusão do 

aluno surdo no ensino regular com o apoio de um intérprete de língua de sinais. Ela 

utilizou a entrevista com os alunos e com os professores, e analisou suas repostas. A autora 

conclui que um dos maiores problemas identificados por parte dos professores em relação 

ao desconhecimento sobre a surdez e sobre suas implicações e a dificuldade de interação 

entre o professor e o intérprete. 

A pesquisa de Franchin (2013) intitulada “A integração do aluno deficiente 

auditivo e surdo do ensino regular, segundo os professores da escola Rui Barbosa” 

objetivou a investigação da integração do aluno deficiente auditivo e surdo no ensino 

regular, segundo os professores. Para esta pesquisa foram utilizados métodos indutivo, 

monográfico, estatístico, observação direta extensiva e um questionário estruturado com 

perguntas abertas e fechadas.  Com o resultado da pesquisa observou-se que a interação do 

aluno surdo vem acontecendo gradativamente e que mais uma vez os profissionais não 

estão preparados para essa integração. 

Kamilos (2012), em sua dissertação “O processo de inclusão educacional do surdo 

para os profissionais que atuam em uma escola da rede municipal de ensino”, discorre 

sobre questões relacionadas à inclusão do aluno surdo em uma escola de rede municipal e 

uma de rede estadual, da cidade de São Paulo e a importância do profissional que está 

lidando diretamente com esse aluno na escola. Como metodologia, a autora entrevista 

cinco professoras acerca do que elas pensam sobre a inclusão de alunos surdos. Conclui-se 

através das respostas que as professoras têm duvidas em relação ao trabalho que elas 

exercem, porém, fazem o melhor que podem para melhor acolher os alunos surdos. 

Na dissertação de Silva (2016) intitulada “O olhar do surdo sobre si e sobre os 

outros: identidade e alteridade nos processos de interação presentes na educação dos 

surdos” aborda o olhar do sujeito surdo sobre si e sobre os outros, com um breve histórico 



sobre a educação dos surdos, bilinguismo e a educação inclusiva de forma que favoreçam a 

aprendizagem do aluno surdo. Ela cita vários autores, entre eles Bakhtin para falar dos 

processos de interação entre os sujeitos surdos e os sujeitos ouvintes, no qual ela traz a 

discussão sobre cultura e identidade surda. 

Nesse sentido, é possível afirmar que, na maioria das pesquisas evidencia-se a 

dificuldade de interação do aluno surdo, o desconhecimento do professor sobre a Língua de 

Sinais e o distanciamento entre professores e intérpretes. Contudo, nenhuma das pesquisas, 

descarta a importância da LIBRA como primeira língua dos surdos e principais meios de 

comunicação entre eles e ouvintes.  

 

4 Metodologia da pesquisa 

O presente trabalho constituiu-se numa pesquisa qualitativa, de caráter 

exploratório. Buscamos nos inserir no cotidiano escolar do aluno surdo, da maneira mais 

discreta possível, pois não queríamos que os alunos, inclusive esse aluno surdo, soubessem 

do real motivo da nossa presença na sala de aula, para que isso não interferisse nos 

resultados de nossa observação. Para os alunos dessa sala, estávamos ali somente para 

observar o cotidiano deles como um todo e não especificamente suas relações de interação 

com o aluno surdo.  Somente a gestão da escola e os professores sabiam do nosso objetivo 

dentro e fora da sala. A fim de, captar o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das 

pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes (GODOY, 1995, 

p. 21), é que optamos pela pesquisa qualitativa, permitindo-nos adentrar no meio em que o 

aluno está inserido, onde ocorrem as interações que pretendíamos observar. 

Devido a essa importância de conhecer o meio de pesquisa como ele realmente é 

nos apropriamos das técnicas de observação do tipo estruturada que segundo Laville e 

Dionne (1999), é um modo privilegiado de contato com o real. Esse tipo de observação nos 

permite ter um foco a ser observado, pautado no que é realmente o centro da pesquisa que 

no nosso caso serão as relações de interação do aluno surdo com o meio escolar.  

Para registro de dados, empregamos o Diário de Campo onde foram anotados, da 

forma mais minuciosa possível, todos os acontecimentos referentes ao cotidiano escolar do 

aluno surdo. Anotamos as aulas ministradas, sua relações pessoais com cada professor, 

intérprete, colegas e demais profissionais da escola. Tomamos nota também de seus 

momentos fora da sala de aula como no recreio, no horário da merenda (uma vez que essa 



é feita no refeitório com todos os alunos da escola em conjunto), na educação física e na 

aula de literatura que, em um dia da observação, foi feita na sala de vídeo.  

O Diário de Campo é um recurso que nos permitirá descrever, aula por aula, as 

impressões, sentimentos e questionamentos decorrentes de nossa observação. Por isso, 

tomamos o maior cuidado possível nessa descrição para que não houvesse mais elementos 

a serem analisados sobre o que presenciaremos durante o tempo em que ficarmos na 

escola.   

A seguir, destacaremos algumas características dos alunos, da escola, da sala de 

aula e do processo de observação.     

 

4.1 O aluno 

O aluno surdo é aluno do 9ª ano, do turno da manhã, de uma Escola Estadual do 

Ensino Fundamental de São João Del-Rei.  Ele tem 15 anos, e ainda não desenvolveu 

completamente a leitura. Seu contato com a LIBRAS se deu mais tardiamente (para ser 

mais exata somente no ano de 2016/2017), o que prejudicou um pouco a aprendizagem 

desta que é a principal forma de comunicação das pessoas surdas. Segundo a intérprete ele 

sabe ler apenas 40 palavras. Em conversa com a intérprete, ela diz ser ele de uma família 

de pais mais velhos que não sabem a LIBRAS, o que torna a comunicação entre eles 

precária. Ele não tem históricos de surdez na família. Mesmo tendo tido o contato com a 

língua de sinais um pouco tarde, ele já sabe um pouco, embora muitos sinais ele ainda 

esteja aprendendo. Sua comunicação com os demais alunos e professores é por meio da 

intérprete, que interpreta os sinais que ele sinaliza para os demais. 

 

4.2 A escola 

Escolhemos a E. E. Inácio Passos, na cidade de São João Del-Rei por esta ser uma 

escola referência no quesito inclusão de alunos que necessitam de um atendimento 

diferenciado. Lá estudam alunos com síndrome de Down, paralisia cerebral, surdez, 

deficiência motora e altas habilidades, e para tantos alunos com necessidades diferentes, 

eles contam com professoras apoio e intérprete (para o caso do aluno surdo), atendendo 

assim a demanda de cada um.  

A escola possui 10 salas de aula, uma sala recurso onde é trabalhada atividades 

diferenciadas para esse público de alunos, biblioteca, cozinha, refeitório, uma quadra de 



esportes, rampas de acesso e banheiros para alunos com dificuldade motora. É uma escola 

pequena, com atendimento no período matinal e vespertino. 

 

 4.3 A sala de aula 

Nessa mesma turma em que estuda o aluno surdo, tem um aluno com paralisia 

cerebral; um aluno que ouve, mas não fala; e uma aluna da Casa Lar que é uma instituição 

destinada a abrigar crianças e adolescentes de 0 a 18 anos por determinação judicial devido 

algum problema grave familiar. É uma turma bem agitada e os professores têm dificuldade 

em ministrar as aulas. Para o acesso à sala tem escadas e rampa.  É uma sala pequena com 

26 alunos ao todo. Ela possui três janelas quebra vento, bem altas e uma porta. Seu interior 

é escuro e pouco ventilado. Possui cadeira e carteira para todos os alunos, porém já estão 

um pouco antigas e deterioradas.  A sala possui uma lâmpada vermelha que, ao soar a 

sirene para troca das aulas, acende para melhor percepção pelo aluno surdo.  

 

4.4 Observações  

Foram observados cinco dias, ao todo 25 aulas e as disciplinas foram: 

Matemática, Português, História, Geografia, Educação Física, Ciências, Artes e Inglês. A 

turma escolhida para observação foi a do 9º ano do ensino fundamental devido esta ser a 

única sala com um aluno surdo na escola.  O período de observação foi do dia 02 a 06 de 

novembro de 2017. Observamos também o horário do recreio e da merenda. Tomando nota 

no Diário de Campo, registramos toda a rotina escolar do aluno surdo em cada momento 

do seu período na escola. 

 

1ª DIA 

01/11/2017 – 7h às 11h30 

O aluno chega à escola em cima da hora e vai direto para o seu lugar, na primeira 

carteira no canto da sala. Dá uma olhada para os colegas, mas eles parecem não perceber 

sua chegada, pois estão distraídos conversando. A intérprete chega logo depois e se 

acomoda em uma cadeira à frente da carteira do aluno surdo. Mas não há qualquer sinal de 

cumprimento entre os dois, o aluno tira o material e a interprete se acomoda para iniciar 

seu trabalho. 



O professor entra na sala, será aula de História, a turma está bem agitada e ele 

chama a atenção, o aluno surdo, se vira para a intérprete e faz um sinal querendo saber o 

que está acontecendo, ela sinaliza para ele. Até esse momento ela não havia sinalizado 

nada. 

A aula tem início, o aluno surdo com o caderno e o livro didático sobre a mesa, a 

intérprete sinaliza tudo o que o professor diz. O aluno surdo fica muito atento. Durante a 

aula ele olha somente para a intérprete, quase não olha para seus colegas. O professor 

regente conduz a aula normalmente.  

Segunda aula, de matemática, a professora, entra na sala para iniciar sua aula. No 

intervalo o aluno surdo não interage com os outros alunos e nem com a intérprete. Percebo 

que a relação dos dois, aluno e intérprete, é somente de traduzir/sinalizar as aulas, até o 

momento. A intérprete não interpreta a aula de matemática, pois o aluno surdo não sabe 

matemática, diz ela que ele fica ali só mesmo para passar o tempo. Nessa aula ele não faz 

nada, fica somente olhando para os lados e para o professor. A intérprete não sinaliza nada. 

Ao final da aula, a professora regente, separa uns 10 minutos finais para sentar com o 

aluno surdo e passar uma folha de exercícios diferenciados, pois ele está começando a 

aprender matemática agora.  

Inicia a terceira aula, Português. Os professores sempre utilizam o livro didático. 

O aluno surdo não consegue acompanhar as aulas pelo livro, a intérprete sinaliza tudo para 

ele. Diz ela que de tudo que ela sinaliza 60% ele consegue pegar (absorver). A professora 

lê um texto e depois pede para os alunos fazerem os exercícios do livro. O aluno surdo não 

gosta muito, ele pega o livro, fecha, e o guarda na mochila. A intérprete parece brava, pede 

o livro e sinaliza para ele dizendo que é para fazer os exercícios. Ele muito a contra gosto 

abre o livro e o caderno que ele é preguiçoso, por isso têm dificuldade em aprender, e sabe 

pouco de Libras até hoje.  

Hora do recreio, todos saem correndo. O aluno surdo entra na fila para pegar a 

merenda como todos os alunos. Come a merenda e fica o tempo todo com seus colegas de 

sala. Eles não o deixam sozinho, mas em momento nenhum eu vi eles se comunicando com 

o aluno surdo. 

Terminado o recreio eles voltam para a sala, para a quarta aula. O aluno surdo 

entra rapidinho, senta-se e aguarda a intérprete que chega logo atrás. São duas aulas 

geminadas de Ciências, eles foram para a sala de vídeo, assistiram um filme, que não foi 



sinalizado para o aluno surdo, a sala estava com a luzes apagadas, o vídeo era legendado, 

mas, isso não faz diferença para ele, pois não sabe ler.  

Acabado o filme eles voltaram para a sala e a professora distribuiu uma folha de 

exercício para ser feito na sala e terminar em casa. E aula terminou.  

 

2ª DIA 

02/11/2017 – 7h às 11h30 

Os alunos entram para a sala, o aluno surdo chega atrasado só poderá entrar para a 

sala no segundo horário, é uma exigência da escola com todos os alunos que chegam 

atrasados, para não atrapalharem a aula do professor. A intérprete dirige-se até ele e 

pergunta o porquê do atraso, ele diz que perdeu a hora. Os dois aguardam a próxima aula.   

Na segunda aula ele entra para a sala. É aula de Geografia.  O aluno surdo pega o 

livro e entrega para a intérprete, que vai sinalizando a explicação e a leitura da professora. 

E assim até o final da aula. 

Aula de artes, os alunos irão confeccionar um porta- retrato com material 

reciclável. O aluno surdo levou o material e confeccionou o seu todo animado, com a ajuda 

da intérprete e sempre mostrando para seus colegas do lado. Ao final, conforme os alunos 

foram terminando uns foram mostrando para os outros, foi o momento que o aluno surdo 

mais interagiu com os colegas de sala.  

Hora do recreio, todos saem juntos para merendar e o aluno surdo permanece 

junto de seus colegas, interagindo com o português sinalizado.  

Logo depois, inicia a aula de Português, A professora fez a correção de um 

exercício dado na aula anterior, sobre um texto. O aluno surdo parece não conseguir 

acompanhar a correção, afinal ele não sabe ler. A intérprete sinaliza tudo que a professora 

diz. 

Em seguida, aula de Literatura a professora pediu para que os alunos fizessem 

uma leitura do texto que ela distribuiu e depois cada aluno reescrevesse com suas palavras 

o que entendeu para ser entregue no final da aula. O aluno surdo ficou começou a fazer, 

como ele precisava de auxilio na leitura levou para terminar em casa e entregar na próxima 

aula. 

 

3ª DIA 

03/11/2017 – 7h às 11h30 



Aula de Ciências, a professora explica a matéria e vai passando no quadro. A 

intérprete fala para o aluno surdo copiar. Ele copia a matéria do quadro, e vai intercalando 

com a sinalização da intérprete e a cópia do quadro.  

Aula de História, a sala está muito agitada, o professor entra na sala e não 

consegue iniciar a aula. Ele sai muito nervoso e volta com a diretora e a vice-diretora. Elas 

ficam um bom tempo na sala chamando a atenção, depois aproveitaram para dar um recado 

sobre a escola e notificar os alunos que estão com muitas faltas. Durante esse tempo a 

intérprete não sinaliza e ao final o aluno surdo sinaliza para ela perguntando o que era, o 

que estava acontecendo, ela sinalizou, ele riu e olhou para os colegas que estavam sendo 

notificados. Nesse dia, o professor não deu aula.  

Aula de Educação Física, o aluno surdo interagiu bastante com outros alunos 

jogando futebol com eles. O professor diz que ele gosta muito de futebol e que é o único 

esporte que ele pratica, mesmo observando que há algumas dificuldades físicas e 

respiratórias que não permite ficar muito tempo se exercitando fisicamente. A relação entre 

ele e o professor é bem favorável à interação, mesmo ele (o professor) não sabendo Libras. 

Percebe-se também que os outros alunos também estabelecem uma relação de confiança 

bem forte com esse professor, confidenciando até mesmo segredos da vida pessoal deles, 

pedindo conselhos e explicações sobre transformações corporais que acontecem nessa fase 

da vida. 

No recreio, ocorreu o mesmo de nos outros dias. O aluno surdo tenta interagir 

com os outros alunos e em nenhum momento eles o deixam sozinho, vão tentando se 

relacionar. 

Após o recreio, foram duas aulas geminadas de Matemática, onde a professora continuou 

dando o conteúdo para os outros alunos e passando exercícios separados para o aluno 

surdo. 

 

4º DIA 

06/11/2017 – 7h às 11h 

Primeira aula, Matemática, novamente a professora adotou a mesma postura 

perante o aluno surdo. Na aula de Geografia, a professora levou os alunos para a quadra da 

escola para explicar um texto sobre Globalização. Eles sentaram em roda e cada aluno foi 

lendo um parágrafo desse texto. A professora intérprete estava presente e o aluno surdo 

não se manifestou em momento nenhum sobre o assunto. Por isso, nos veio à indagação de 



como ele vê esse mundo globalizado e daí, pensamos em fazer uma entrevista com esse 

aluno surdo sobre questões referente às tecnologias, família e escola. 

Novamente Matemática, com a mesma metodologia das aulas anteriores e recreio. 

Devido ao mau comportamento dos alunos da sala, uma das gestoras da escola, 

teve uma conversa mais rígida com eles, tomando o tempo restante de nossa observação. 

 
5º DIA 

07/11/2017 - 7h às 09h30 

A intérprete não esteva presente o dia todo. A primeira aula, de Inglês, ele passou 

dormindo. Na aula, de Matemática, o aluno surdo ficou a aula quase toda sem fazer nada 

da matéria, só observando os outros alunos e nesse espaço de tempo, se comunicou um 

pouco com os outros alunos através da Libras, que foram gesticulando como forma de 

comunicação com ele. Nos últimos 15 minutos a professora regente passou os exercícios 

separados para o aluno surdo. 

Na aula de Português, novamente houve uma conversa bem rígida da gestora com 

os alunos, o que tomou grande parte da aula. No tempo restante, foi comentado sobre o 

filme que assistiram e pela falta da intérprete, o aluno surdo não se manifestou em 

momento nenhum. Quando fomos nos despedir dela e agradecer pela acolhida, explicamos 

novamente o objetivo de nossa observação e ela nos disse que era uma pena que o aluno 

surdo não esteve presente na aula naquele dia, sendo que ele esteve sim presente a todo o 

momento, na primeira carteira em frente a ela, e ele tinha saído da sala somente porque 

soou o sinal do recreio. Quem não esteve presente foi à intérprete de Libras e não o aluno 

surdo, o que nos levou a ver que sua presença está condicionada à intérprete. 

Concluindo nosso período de observação, agradecemos à gestão da escola pela 

acolhida que tiveram conosco e nos prontificamos a sermos úteis no que for preciso. 

 

6. Considerações Finais 

Ao final desta pesquisa, pudemos refletir o quanto é importante a Língua de Sinais 

para a comunicação entre surdos e ouvintes. E no ambiente escolar não é diferente, pois ela 

favorece a interação entre o aluno surdo e todos os outros atores da escola. Porém, 

concluímos que é muito difícil a verdadeira inclusão desse aluno na escola porque sabemos 

que não basta ter somente a intérprete para representá-lo, é preciso que ele tenha “voz” 



própria, que manifeste suas ideias, diálogos e reflexões e que ele se comunique através de 

sua primeira língua que é a LIBRAS. 

A participação ativa do intérprete e seu interesse em orientar ou dar sugestões ao 

professor, é de extrema importância para o progresso educacional do infante. Lacerda 

(2018), afirma que pesquisas apontam o quanto é difícil o intérprete se ater apenas a 

sinalizar para o aluno surdo. Por isso é necessário que o intérprete também participe das 

atividades, que dê sugestões aos professores de forma a facilitar o aprendizado e a 

interação do aluno surdo. Não conseguimos ver muita interação entre a intérprete e o 

aluno. Um dos motivos pode ser o pouco tempo em que eles estejam trabalhando juntos. 

No curto espaço de tempo da observação, não vimos uma aproximação que permita não 

apenas traduzir conteúdos e torná-los compreensíveis, fazê-los ter sentido para ele, 

tornando o saber e o aprender indissolúveis. 

Por parte da escola, vemos que a gestão se esforça para levar o aluno surdo e 

demais alunos com alguma necessidade especial ao máximo de socialização e 

aprendizagem, utilizando de planejamentos, reuniões. A escola procura melhorar sempre a 

infraestrutura para que eles sejam melhores atendidos. Entretanto, sabemos que ainda é 

difícil a inclusão efetiva por falta de preparo dos professores em sala de aula para lidar com 

alunos que exigem uma atenção diferenciada, sendo também difícil o diálogo entre 

intérprete e professores, bem como com as professoras apoio presentes na escola. 

Diante de todo processo de pesquisa, não podemos dizer que não há uma interação 

entre o aluno surdo e os demais alunos, professores e outros sujeitos da escola, uma vez 

que ele está sempre tentando entrosar com outros alunos e estes procuram também 

participar de conversas, de jogos e atividades com o aluno surdo. Além disso, vimos que 

eles se empenham em aprender alguns sinais. Entretanto, esse entrosamento ainda não é o 

suficiente para que haja uma verdadeira interação/comunicação do aluno surdo, ficando ele 

ainda restrito à presença da intérprete que o acompanha somente na sala de aula, deixando 

falha a comunicação do aluno surdo em outras atividades extraclasse. 

O surdo está sempre procurando interagir com os outros colegas, que por sua vez 

foram as pessoas da escola que mais faziam questão de garantir (ou pelo menos tentar) a 

inserção do aluno surdo. Esperávamos que houvesse um comprometimento maior dos 

professores e da intérprete para que o aluno surdo realmente se sentisse incluído no 

ambiente escolar e que os conteúdos realmente fizessem sentido para ele. O que vimos, 

porém, foi o contrário, como já foi dito, as pessoas que realmente se  mais se esforçam para 



que haja uma interação um pouco maior são os próprios colegas de sala, mesmo com quase 

nenhum domínio da LIBRAS, tentam sempre fazê-lo sentir-se incluído, participando de 

rodas de conversa nos intervalos, diálogos dentro da sala de aula, nas atividades e jogos 

fora da sala. 

 Sabemos que o Brasil deu grandes passos a respeito da inclusão do aluno surdo, 

como explicitamos no segundo capítulo dessa pesquisa, porém, saímos da escola com a 

certeza de que muito ainda precisa ser feito a respeito desse assunto. Garantir a inclusão da 

pessoa surda não é o mesmo que garantir sua interação no ambiente escolar, 

principalmente quando vemos o quanto essa falta de diálogo entre a intérprete e os 

professores interfere na compreensão de mundo pelo aluno surdo que é o sujeito mais 

afetado. 
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