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“Deficiente é aquele que não consegue modificar sua vida, aceitando as imposições 

de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono 

do seu destino”. 

 “Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo, ou apelo 

de um irmão. Pois está sempre apressado para o trabalho e que garantir seus 

tostões no fim do mês”. 

“Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da 

máscara da hipocrisia”. 

E, finalmente, a pior das deficiências é ser miserável, pois “Miseráveis” são todos 

que não conseguem falar com Deus. A amizade é um amor que nunca morre.  

 

                                                                                                       (Mário Quintana) 



5 
 

                                   SUMÁRIOS 

 

 

RESUMO...............................................................................................   6 

ABSTRACT...........................................................................................   7 

INTRODUÇÃO......................................................................................   8 

A EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL.............................................    9 

O DEFICIENTE AUDITIVO E A ESCOLA...........................................   11 

A HISTÓRIA PESSOAL DA AUTORA...............................................    15 

CONCLUSÕES....................................................................................   16 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................    17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

RESUMO 

 

 

Este artigo tem como objetivo discutir a inclusão do indivíduo deficiente auditivo no 

espaço escolar, fazendo um retrospectivo sócio- histórico da educação especial no 

Brasil. Fala também de questões emergentes que tem servido de barreira, 

impedindo que o indivíduo deficiente auditivo tenha uma educação acessível e de 

qualidade, contribuindo para uma aprendizagem significativa. Por fim, utiliza o relato 

de caso da autora para analisar a questão da educação inclusiva no nosso estado. 

Palavras-chave: Inclusão. Deficiente auditivo. Educação 
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  ABSTRACT 

 

This article aims to discuss the inclusion of hearing impaired individuals in the school, 

making a socio-historical retrospective of special education in Brazil. It speaks of 

emerging issues that cause barriers which prevent the hearing impaired student from 

access to a quality education and meaningful learning. Finally using the case report 

of the author to analyze the issue of inclusive education in our state. 

Key Word: Inclusion. Hearing impaired. Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

A linguagem é responsável pela regulação da atividade psíquica humana, 

pois é ela que permeia a estruturação dos processos cognitivos. É assumida como 

constitutiva do sujeito, pois possibilita interações fundamentais para a construção do 

conhecimento (Vygotsky, 2001). 

Assim, os sujeitos com defasagem auditiva enfrentam dificuldades para entrar 

em contato com a língua do grupo social no qual estão inseridos (Góes, 1996). No 

caso de crianças surdas, o atraso de linguagem pode trazer consequências 

emocionais, sociais e cognitivas, mesmo que realizem aprendizado tardio de uma 

língua. 

Discutir a educação de deficientes auditivos implica discutir também o tema 

inclusão escolar, tratado mundialmente. Na década de 1990, muitos países 

assumiram a inclusão como tarefa fundamental da educação pública e diferentes 

tentativas foram colocadas em prática buscando viabilizá-la. Estudiosos como Bunch 

(1994), no exterior, e Silveira Bueno (1994), Massota (1996) e Sassaki (1997), no 

Brasil, argumentam que todos os alunos devem ter as mesmas oportunidades de 

frequentar classes regulares próximas à sua moradia, defendem a necessidade de 

um programa educacional adequado às capacidades dos diferentes alunos, e que 

promova desafios a todas as crianças atendidas. 

A defesa deste modelo educacional se contrapõe ao modelo anterior de 

educação especial, que favorecia a discriminação. O modelo inclusivo sustenta-se 

em uma filosofia que prega a solidariedade e o respeito mútuo às diferenças 

individuais, cujo ponto central está na importância de a sociedade aprender a 

conviver com as diferenças. 

Contudo, muitos problemas são enfrentados na implementação desta 

proposta, já que a criança com necessidades especiais é diferente, e o atendimento 

às suas características particulares implica formação, cuidados individualizados e 

revisões curriculares que não ocorrem apenas pelo empenho do professor, mas que 

dependem de um trabalho de discussão e formação que envolve custos e que tem 

sido muito pouco realizado. 
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A EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL 

 

A Educação Especial se constituiu originalmente como campo de saber e 

área de atuação a partir de um modelo médico ou clínico. Embora hoje bastante 

criticado, é preciso resgatar que, como lembra Fernandes (1999), os médicos foram 

os primeiros que despertaram para a necessidade de escolarização dessa clientela 

que se encontrava “misturada” nos hospitais psiquiátricos, sem distinção de idade, 

principalmente no caso da deficiência mental.  

Nas instituições especializadas o trabalho era organizado com base em um 

conjunto de terapias individuais (fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, 

psicopedagogia, etc.) e pouca ênfase era dada à atividade acadêmica, que não 

ocupava mais do que uma pequena fração do horário dos alunos (GLAT, 1989). 

Os anos 70 representaram a institucionalização da Educação Especial em 

nosso país, com a preocupação do sistema educacional público em garantir o 

acesso à escola aos portadores de deficiências. 

Deu-se então uma mudança do “modelo médico” para o “modelo 

educacional”, onde a ênfase não era mais a deficiência intrínseca do indivíduo, mas 

sim a falha do meio em proporcionar condições adequadas que promovessem a 

aprendizagem e o desenvolvimento (KADLEC & GLAT, 1984). 

Apesar dos avanços, este modelo não representou a garantia de ingresso de 

alunos com deficiências no sistema de ensino. A Educação Especial funcionava 

como um serviço paralelo, com métodos ainda de forte ênfase clínica e currículos 

próprios. 

 As classes especiais implantadas nas décadas de 70 e 80 serviram mais 

como espaços de segregação para aqueles que não se enquadravam no sistema 

regular de ensino, do que uma possibilidade para ingresso na rede pública de alunos 

com deficiências, cuja maioria ainda continuava em instituições privadas (BUENO, 

1993; FERNANDES, 1999). 

BUENO (1996) diz que a Educação Especial não nasceu para dar 

oportunidade a crianças que, por anormalidades específicas, apresentavam 
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dificuldades na escola regular e sim para oferta de escolarização a crianças cujas 

anormalidades foram determinadas como prejudiciais ou impeditivas para sua 

inserção em processos regulares de ensino. 

Acompanhando a tendência mundial da luta contra a marginalização das 

minorias, começou a se consolidar em nosso país, no inicio da década de 80, a 

filosofia da Integração e Normalização. A ideia básica desse conceito é que pessoas 

com deficiências têm o direito de usufruir as condições de vida o mais comuns ou 

normais possíveis na comunidade onde vivem, participando das mesmas atividades 

sociais, educacionais e de lazer que os demais (GLAT, 1989; 1995; PEREIRA, 

1990). 

O modelo segregado de Educação Especial passou a ser severamente 

questionado, desencadeando a busca por alternativas pedagógicas para a inserção 

de todos os alunos, mesmo os portadores de deficiências severas, 

preferencialmente no sistema rede regular de ensino (como recomendado no artigo 

208 da Constituição Federal de 1988). 

 Foi assim instituída, no âmbito das políticas educacionais, a Integração. Este 

modelo, que até hoje ainda é o mais prevalente em nossos sistemas escolares, visa 

preparar alunos oriundos das classes e escolas especiais para serem integrados em 

classes regulares recebendo, na medida de suas necessidades, atendimento 

paralelo em salas de recursos ou outras modalidades especializadas (CENESP, 

1984). 

No Brasil a tendência para inserção de alunos com necessidades especiais 

na rede regular de ensino já anunciada desde o final dos anos 70, tomou vulto na 

década de 80 com as discussões sobre os direitos sociais, que precederam a 

Constituinte, as quais enfatizavam reivindicações populares e demandas de grupos 

ou categorias até então excluídos dos espaços sociais. Neste movimento, a luta pela 

ampliação do acesso e da qualidade da educação das pessoas portadoras de 

deficiência culminou, no inicio dos anos 90, com a proposta de Educação Inclusiva, 

hoje amparada e fomentada pela legislação em vigor, e determinante das políticas 

públicas educacionais a nível federal, estadual e municipal (FERREIRA & GLAT, 

2003). 
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 O DEFICIENTE AUDITIVO E A ESCOLA 

 

A sociedade tem registrado ao longo da história da educação uma prática de 

exclusão que atinge todo e qualquer ser desviante do padrão social estabelecido. 

Essa exclusão social avançou posteriormente para o atendimento dentro das 

instituições de forma segregado, passando pela prática da integração social e, 

atualmente, pela filosofia da inclusão social (SASSAKI, 2003). 

Segundo Skliar (1998, p.11), “a surdez constitui uma diferença a ser 

politicamente reconhecida; a surdez é uma experiência visual; a surdez é uma 

identidade múltipla ou multifacetada e, finalmente, a surdez está localizada dentro do 

discurso sobre a deficiência”. 

É importante destacar que o respeito à língua de sinais e o seu 

reconhecimento possibilitaram que o deficiente auditivo tivesse acesso à linguagem 

em tempo real, mediante a apreensão e expressão de uma língua que se lhe 

apresenta de forma natural, devido a sua estrutura viso espacial.  

Os direitos dos deficientes auditivos começaram a ser vistos e viabilizados a 

partir da Constituição Federal de 1988 que define, no artigo 205, a educação como 

um direito de todos e, no artigo 206, inciso I, estabelece a igualdade de condições 

de acesso e permanência na escola como um dos princípios para o ensino. 

Outros importantes documentos internacionais como a Declaração Mundial 

sobre Educação para Todos (1990), a Declaração de Salamanca (1994) e a 

Convenção de Guatemala (1999), passaram a influenciar no Brasil a elaboração de 

leis e ações relacionadas às políticas públicas de educação inclusiva. 

A declaração de Salamanca merece destaque especial por defender que o 

princípio norteador da escola deve ser o de propiciar a mesma educação a todas as 

crianças, adaptando-as às demandas delas. Reconhece, também, a importância da 

língua de sinais e a necessidade de garantir que todas as pessoas surdas tenham 

acesso ao ensino na língua de sinais de seu país.  
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A declaração de Salamanca aponta princípios norteadores para um ensino de 

qualidade para o surdo, tendo como eixo principal uma língua acessível, condição 

primordial para uma aprendizagem significativa.  

Elaborada com base nesses documentos internacionais, a atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDBEN, Lei nº 9394/96, estabelece no 

capítulo V, art. 58, que a educação dos “alunos com necessidades especiais” deve 

acontecer preferencialmente na rede regular de ensino. 

 Esse mesmo artigo diz também que, nos casos em que as necessidades 

específicas do aluno impeçam que ele se desenvolva satisfatoriamente nas classes 

existentes, este teria o direito de ser educado em classe ou serviço especializado. 

Para Souza e Góes (1999), o surdo faz parte desses casos. 

Uma das maiores barreiras constatadas na inserção de alunos surdos em 

sala de aula regular diz respeito ao tipo de comunicação predominantemente usada 

nesses ambientes – a comunicação oral –, no nosso caso através da língua 

portuguesa. 

Na opinião de pesquisadores como Lopes (2005) e Strobel (2008), a escola 

regular acaba privando o surdo do importante contato com seus pares. 

 Por isso, constantemente, deparamo-nos com relatos de surdos que militam 

em prol da inclusão social, mas rejeitam a inclusão educacional no modelo 

desenhado. Ou seja, marcado por configurações ideológicas que desconsideram as 

peculiaridades inscritas no “jeito surdo de ser”, no dizer de Strobel (2008), presente 

na forma como batem palmas, no uso da língua de sinais ou como são nomeados, 

através de sinais. 

A esse respeito, é interessante refletir no que Sá (2005, p. 188) defende ao 

afirmar que “escola inclusiva não é sinônimo de escola regular”. Na opinião dessa 

autora a escola passa a ser inclusiva quando ela se constitui significativa, 

possibilitando que a aprendizagem efetivamente aconteça. 

A LDBEN/96, no artigo 59, preconiza que os sistemas de ensino devem 

assegurar aos alunos currículo, métodos, recursos e organização específicos para 

atender às suas necessidades. Contudo, a realidade do aluno surdo é outra, a 
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escola continua oferecendo programas educacionais voltados para ouvintes e 

elaborados, na maioria, por ouvintes. São mínimos ou inexistentes os programas 

que têm a participação de surdos e, portanto, consideram o seu modo de viver: sua 

cultura, sua língua, suas necessidades e seus interesses. 

O currículo escolar, que deverá incluir os conteúdos desenvolvidos nas 

escolas regulares, alterando apenas a forma de serem trabalhados, que deve ser na 

Libras (QUADROS, 1997). 

É importante destacar que parece haver uma tendência de pensamento dos 

ouvintes que para ser efetivada esta alteração curricular, seja necessária uma 

“simplificação” de currículos, especialmente na Língua Portuguesa, entendendo que 

estes indivíduos precisam de um ensino mais fácil, presumindo que a capacidade 

cognitiva seja alterada. 

Houve o reconhecimento das Libras como meio legal de comunicação e 

expressão de pessoas surdas brasileiras, através da assinatura da Lei nº 10.436, de 

24 de abril de 2002. Posteriormente, essa lei foi regulamentada pelo Decreto nº 

5.626, de 22 de dezembro de 2005, definindo as formas institucionais para o uso e a 

difusão das Libras e da Língua Portuguesa, objetivando o acesso das pessoas 

surdas à educação. 

Essas medidas viabilizam um contexto bilíngue para os surdos, à medida que 

considera a Libras como primeira língua (L1) e a Língua Portuguesa como segunda 

língua (L2), conforme determina o Decreto nº 5.626. 

Contudo, a inclusão almejada e descrita na legislação não é atingida 

plenamente, nem com a presença de um intérprete. Lacerda (2000) mostra isso 

através de um estudo realizado com o objetivo de investigar a dinâmica e as 

peculiaridades das relações pedagógicas em uma sala de aula inclusiva. 

 

BUFFA (2002) desenvolveu um estudo com 196 professores, da primeira à 

quarta série no ensino particular e público, escolhidos de forma aleatória, para 

descrever e analisar a visão de professores de ensino regular a respeito da inclusão 

de criança deficiente auditiva em classe comum. 
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Como resultados, obteve que 81,62% (160) dos professores participantes 

sentem-se despreparados para atuar com criança deficiente auditiva, apesar de 

45,91% (90) já terem atuado com as mesmas e de 30,61% (60) serem formados em 

pedagogia. 

 

Mesmos nas escolas de surdos há um despreparo dos professores para lidar 

com os deficientes auditivos, como mostrado no trabalho de GEMIGNANI e CHIARI 

(2000) que teve por objetivo avaliar o nível de maturidade perceptiva viso motora, 

para aprendizagem escolar, de um grupo de crianças deficientes auditivas, e 

compará-las com as ouvintes. 

 

O estudo de Capellini (2001) que objetivou avaliar a inclusão com base no 

rendimento escolar de 26 alunos com deficiência auditiva, inseridos em classes de 

1ª a 4ª séries de escolas publicas confirma essa ideia. Foram coletadas e analisadas 

medidas de rendimento ao longo de 3 semestres. O rendimento acadêmico ficou 

abaixo da média esperada para 88% da amostra. Constatou-se ainda, que não 

houve diferença significativa no desempenho dos participantes que receberam 

suplementação do ensino especial, comparados com aqueles que só frequentavam 

a classe comum. Escolaridade anterior no ensino especial também não trouxe 

benefícios substanciais para todos os alunos que tiveram este tipo de experiência. 

 

A amostra estudada foi constituída de 116 crianças, sendo 91 ouvintes e 25 

deficientes auditivas com perda neurossensorial bilateral profunda, com idades entre 

6 e 8 anos, de ambos os sexos, sem outros comprometimentos orgânicos ou 

mentais evidentes, em processo de alfabetização. A análise estatística dos 

resultados obtidos entre os dois grupos estudados (crianças ouvintes x crianças 

deficientes auditivas) revelou que as crianças deficientes auditivas apresentaram-se 

mais imaturas para a aprendizagem escolar do que as crianças ouvintes. 
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A HISTÓRIA PESSOAL DA AUTORA 

 

 

Sou portadora de deficiência auditiva com perda neurossensorial bilateral 

profunda, embora o uso de aparelhos auditivos me permita um ganho auditivo que 

se aproxima a 60% da audição de uma pessoa normal.  

Logo quando pequena, entre meus 2 ou 3 anos minha família percebeu que 

havia algo de errado com minha audição, pela demora em responder aos seus 

chamados e pela dificuldade em falar corretamente.  

Foram feitos diversos exames e consultas médicas para diagnosticar minha 

condição acima citada. 

Conta meu irmão que logo após a descoberta da minha patologia, minha 

finada mãe decidiu que eu ingressaria numa escola para ouvintes. Então 

começaram a procurar uma escola que aceitasse o desafio que era a educação de 

uma criança deficiente auditiva, nos idos de 1987. 

Num colégio particular tive a oportunidade de iniciar meus estudos pré-

primários e lembro-me que todo ano havia reuniões entre a Diretoria da escola e os 

professores para informá-las da presença de uma criança portadora de deficiência 

na sala, a menina apelidada de “surdinha” entre os coleguinhas. 

A fase de alfabetização foi complicada, tive aulas de reforço escolar e 

fonoaudiologia quase minha infância e adolescência quase toda. 

Com muito esforço pessoal e de minha família, atravessando as barreiras da 

deficiência e do preconceito concluí meu segundo grau em tempo normal. 

Ingressei no curso superior em 2006, mas pelas adversidades da vida tive 

que começar a trabalhar em período integral, trancou a faculdade por um ano, 

infelizmente tive muitas dificuldades e venci barreiras, por me sentir literalmente um 

peixe fora d’água, um indivíduo não pertencente ao mundo que o rodeia. Não é à toa 

que meus melhores amigos são surdos: nós “falamos a mesma língua”. 

Venho de uma família de ouvintes, estudei em escolas de ouvintes, me 

formarei em uma faculdade para ouvintes (se Deus permitir) e posso afirmar que, 

nem minha família, nem a escola e nem a faculdade estão preparados para lidar 

com as especificidades dos deficientes auditivos! 

Na verdade, o mundo não está preparado para a diferença. 
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CONCLUSÕES 

 

 

Parece haver uma contradição entre os princípios inspiradores da inclusão e a 

sua prática. No que diz respeito à inclusão, os surdos sentem-se excluídos do 

processo de ensino-aprendizagem. É necessário que a escola crie espaços para que 

a pessoa deficiente auditiva possa manifestar-se culturalmente, nas suas formas 

particulares de expressão. 

É preciso um olhar atento às especificidades na inclusão escolar da pessoa 

surda, para que ela usufrua de uma educação de qualidade na atual política 

educacional brasileira que proclama o direito igualitário à educação. 

Foi possível perceber pela experiência desta autora que as escolas 

particulares de ensino primário, secundário e superior não se apresentaram prontas 

para a inclusão escolar de um indivíduo deficiente auditivo. 

 Ainda que a experiência desta autora possa parecer bem sucedida, é preciso 

pensar num modelo novo de escola, e não fazer caber o aluno deficiente auditivo no 

modelo que já está aí.  

Fica claro também que o modelo atual foi concebido para a semelhança e não 

para o acolhimento das diferenças ou deficiências. 
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