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RESUMO 

 

 

Este estudo teve como objetivo principal, investigar a inclusão de crianças surdas no 

primeiro ano das séries iniciais da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Marechal Castelo Branco, em Jaguarão/RS. Para que esse objetivo fosse atingido, 

buscou-se através de entrevistas e observações perceber o cotidiano dessas 

crianças em sala de aula, onde entrevistei: uma mãe de aluno, uma professora, um 

tradutor e intérprete de Libras e a uma coordenadora da educação especial do 

nosso município, onde pude notar as diversas questões envolvidas no aprendizado 

de crianças surdas no ensino regular. E também, com as observações em sala de 

aula, ficou evidenciado que é possível um convívio normal e agradável entre alunos 

ouvintes e surdos, onde o processo de ensino-aprendizagem se completa com as 

trocas diárias entre todos os indivíduos. 

 

 

Palavras-chave: inclusão, prática pedagógica, criança surda 
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RESUMEN 

 

 

Este estudio tuvo como objetivo investigar la inclusión de los niños sordos en el 

primer año de la serie inicial de la Escuela Municipal de Educación Primaria 

Marechal Castelo Branco, en Yaguarón/RS. Para lograr este objetivo se alcanzó, se 

buscó a través de entrevistas y observaciones de los niños a entender la clase todos 

los días, donde entrevisté, una madre de un estudiante, un profesor, traductor e 

intérprete de libras y un coordinador de educación especial de nuestra ciudad, donde 

pude ver los diversos problemas planteados en el aprendizaje de los niños sordos en 

la educación general. Además, con las observaciones en el aula, se hizo evidente 

que es posible una interacción normal y agradable entre la audiencia y los 

estudiantes sordos donde se completa el proceso de enseñanza-aprendizaje con el 

intercambio diario entre todos los individuos. 

 

 

Palabras claves: la inclusión, la práctica docente, el niño sordo 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A escolha do tema surgiu do convívio com crianças surdas no período 

em que trabalhei na Escola Infantil Ursinho Puff, localizada na Rua dos 

Andradas, 1117, bairro Centro no município de Jaguarão/RS, por essa ser  

uma realidade cada vez mais próxima de nós professores, o que vem sendo 

tema de diversos debates, pois a inclusão de crianças com Necessidades 

Educacionais Especiais (NEE), já é algo real nas escolas de ensino regular, 

porém, podemos observar as necessidades dos professores em receber 

melhor formação,mais informações sobre as dificuldades de cada aluno e de 

uma melhor infraestrutura que auxilie tanto os professores quanto os alunos, 

nessa nova realidade que surge em sala de aula.  

O conceito de NEE refere-se quando uma criança apresenta algum 

problema de aprendizagem, o que requer mais atenção de forma particular e 

específica em relação aos demais alunos. Segundo Carvalho e Barbosa 

(2011), esse conceito foi adaptado em 1994, com a Declaração de 

Salamanca, redefinindo o conceito de NEE, que abrange à todas as crianças 

cujas necessidades referem-se a deficiências ou dificuldades escolares. 

A inclusão de crianças surdas, na rede educacional regular, tem sido 

tema de diversos debates, juntamente com as demais NEE. Observa-se 

diariamente a necessidade de se buscar uma melhor interação entre crianças 

ditas normais e as crianças com NEE, como a preparação do ambiente e dos 

professores.  

As causas da surdez são inúmeras, podendo ser de fundo congênito ou 

adquirido. A criança pode nascer com a ausência desse sentido ou pode 

perdê-la após o nascimento através de acidentes que danifiquem o aparelho 

auditivo. Porém, essa ausência não impede que a criança desenvolva-se 

normalmente, frequentando escolas regulares, onde a comunicação será 

visuo-espacial com o desenvolvimento da leitura labial ou com o aprendizado 

da Língua Brasileira de Sinais (Libras).  
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Há casos em que a criança utiliza aparelhos auditivos, o que não afeta 

o desenvolvimento da sua fala oral, com perfeita dicção. Em diversas 

situações se faz necessário a presença de um intérprete ou do conhecimento 

da professora sobre o idioma da Libras. 

 Porém, nem todas as escolas possuem esse conhecimento ou 

recursos humanos nas classes, o que dificulta o desenvolvimento de um bom 

trabalho que complete o processo de ensino-aprendizagem de todas as 

crianças presentes em sala de aula, independente de sua necessidade 

auditiva ou não. 

Nas séries iniciais é onde a criança começa a interagir com os demais 

colegas, de forma mais independente, através do convívio diário percebe que 

cada um tem seu modo de ser, pensar, agir, brincar e interagir. E que, cada 

um tem seu espaço dentro de um grupo escolar, enquanto sala de aula, 

escola, família e comunidade.  

O presente Trabalho de Conclusão de Curso teve como objetivo 

investigar a inclusão de crianças surdas do primeiro ano das séries iniciais da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Marechal Castelo Branco, em 

Jaguarão/RS, onde buscou-se analisar os planos de aula desenvolvidos nessa 

série, observando o cotidiano das crianças surdas do ensino regular que 

frequentam o primeiro ano, foi possível perceber e identificar a inclusão dos 

alunos surdos  com os demais. 

A Inclusão como política propõe a simples inserção dos alunos em 

contextos escolares. A fragilidade das propostas dessa política, reside no 

discurso que contradiz a realidade educacional brasileira, caracterizando por 

classes superlotadas, instalações físicas insuficientes, quadros docentes cuja 

formação, deixa a desejar. Para Lacerda (2006), a inclusão mostra-se como 

uma proposta adequada para a comunidade escolar, que apresenta-se 

disposta ao contato com as diferenças, porém não satisfatória para quem tem 

necessidades especiais, necessitam de algumas condições especiais. 

A Inclusão Escolar é percebida como um processo dinâmico e gradual, 

que pode tomar formas diversas, de acordo com as necessidades dos alunos, 

pressupondo que essa integração possibilite a construção de processos 
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linguísticos adequados, de aprendizagem de conteúdos acadêmicos e de uso 

social da leitura e da escrita. 

A Declaração de Salamanca de 1994 defendeu o compromisso que a 

escola deve ter em educar cada estudante com a pedagogia da diversidade, 

de modo que todos os alunos estejam dentro da escola regular, 

independentemente da sua origem social, étnica ou linguística. Lacerda 

(2006). 

A Lei 10.436/02 de 24 de abril de 2002, define em seu artigo 58, 

parágrafo único: que a Língua Brasileiras de Sinais (Libras), é a forma de 

comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza 

visualmotora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema 

linguístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunidades de 

pessoas do Brasil. 

 As informações coletadas na pesquisa, depois de processadas e 

analisadas, permitiu no final deste trabalho: investigar a inclusão  de crianças 

surdas no primeiro ano das séries iniciais da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Marechal Castelo Branco, em Jaguarão/RS. 

Os objetivos específicos que permitem atingir o objetivo geral 

delimitado acima  foram: 

1 Efetuar uma revisão preliminar de literatura para identificar as dimensões 

teóricas sobre inclusão da criança surda ; 

2 Evidenciar, por meio de pesquisa no contexto escolar, a inclusão da criança 

portadora de surdez na escola em estudo; 

3 Analisar e apresentar as conclusões, obtidas diante do levantamento realizado, 

assim, subsidiar o processo pedagógico da criança surda neste processo de 

ensino. 

   Neste contexto entende-se que a Libras é a língua oficial utilizada na 

comunidade surda. No Brasil, foi reconhecida como língua com a aprovação 

da Lei nº 10.436/02, sendo regulamentada pelo Decreto nº 5626/05. A Lei nº 

9.394/96 das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seu artigo 

58 estabelece que “a educação especial como modalidade de educação 

escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para os 

educandos com necessidades especiais”. Tendo seu propósito 
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complementado pelo artigo 59, em que diz que a escola deve assegurar que 

os currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específica deverão estar organizados de modo que atendam as  

necessidades educacionais dessas crianças. Com a possibilidade de avanço 

nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado e de acordo 

com o artigo 24 da LDB. 

Segundo Jordão (2010), nessa regulamentação ficou garantido ao 

surdo o direito de ter aulas ministradas no idioma de Libras e com a presença 

de um Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais (TILS). Podemos dizer que a 

Libras utiliza uma linguagem própria, pois utilizamos a linguagem corporal e 

facial para uma melhor comunicação. Para os ouvintes as maiores 

dificuldades encontradas na aquisição da Libras são as marcações e 

configurações de mãos, uma vez que esse idioma utiliza um conjunto 

diversificado com a linguagem gestual, corporal e facial.  

Por isso Souza (2008) ressalta algumas das diferenças básicas, como 

nas frases em que se utiliza expressões como: exclamações, interrogações, 

afirmações, negações e outras, para um melhor reconhecimento do idioma. A 

Libras, foi desenvolvida a partir da língua de sinais francesa, e possui 

estrutura gramatical própria com os seus componentes das línguas orais, em 

contato com essa língua, desde a mais tenra idade, a criança surda 

desenvolve sem nenhuma instrução especial, já que ela começará a sinalizar 

com a mesma idade que começaria a falar (Karnopp apud Carvalho, 2010). 

A família é o primeiro grupo social que a criança é inserida, por esse 

motivo é importante que a família tenha esses primeiros contatos com a 

Libras e adquira o conhecimento dessa língua como um segundo idioma, pois 

a Libras será a língua materna da criança surda, podendo em alguns casos, 

adquirir o conhecimento da Língua Portuguesa oral, em casos que a criança 

apresente um quadro clínico em que seja possível a utilização de um aparelho 

auditivo. Silva (2010), busca mostrar a importância de iniciar o contato com a 

Libras já na família, visto ser esse o primeiro grupo social em que a criança é 

inserida. Em algumas escolas onde o surdo já está sendo incluído, há a 

presença de um TILS. 
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Devido essa realidade estar chegando as salas de aula do ensino 

regular, as professoras sentem-se despreparadas para a recepção desses 

alunos, pois o conhecimento sobre a Libras não está sendo desenvolvido 

plenamente para que possa haver uma comunicação entre professores, 

alunos e alunos surdos (Kelman, 2005). 

A Inclusão Escolar é um processo dinâmico e gradual, por esse motivo 

é necessário que todos estejam preparados para participar desse momento, 

pois o aluno surdo para estar incluso não basta estar em sala de aula ou estar 

na mesma em companhia de um TILS, pois é o que tem ocorrido, aquele 

aluno surdo mantém comunicação apenas com o seu intérprete enquanto que 

a professora titular desenvolve a sua aula, sem ter contato ou tendo pouco 

contato com o aluno surdo, e com isso os demais alunos ouvintes, também 

mantém esse vínculo pouco desenvolvido com o aluno surdo. 

Devido a essas desigualdades no convívio escolar, é que surge a 

necessidade de que todos conheçam a Libras e a desenvolvam como uma 

segunda língua e com isso começará o processo efetivo da inclusão escolar e 

social do surdo (Lacerda, 2006). 

No Brasil, o reconhecimento das necessidades do surdo vêm 

acontecendo desde o surgimento do Instituto Nacional de Surdos-Mudos 

(INSM), atual Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) no Rio de 

Janeiro, através da Lei 839, assinado ainda no tempo do Império, por Dom 

Pedro II, em 26 de setembro de 1857.  

Esta legislação é reconhecida como o início oficial da educação dos 

surdos no país. O INSM surgiu a partir de projeto de lei de 1853, que criou o 

cargo de “professor de primeiras letras para o ensino de cegos e surdo-

mudos” (Reis apud Ramos, 2006). Desde então vêm sendo posto em debates 

os tema de inclusão de crianças surdas no ensino regular. Pantaleão (2010) 

ressalta para o fato do processo de inclusão das pessoas com NEE ter 

passado por diversas denominações ao longo da história da educação 

brasileira. De início, a educação era mais segregada, onde os alunos 

matriculados na escola formal tinham poucas intervenções realizadas de fato. 
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Portanto, este trabalho de conclusão de curso busca também  auxiliar 

as futuras professoras no convívio com crianças portadoras de NEE, em 

especial, surdos, tanto pela revisão da literatura confrontada, como pela 

investigação de campo na identificação e construção da identificação desta 

problemática no contexto escolar.  Assim como, na formatação de estratégias 

de ação sugeridas na escola objeto do estudo acadêmico. 
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 2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para um melhor desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem 

do aluno surdo em escola regular, Jordão (2010), mostra como acontece a 

formação e atuação de intérpretes em sala de aula, já que a língua de sinais 

se faz como parte fundamental no processo de escolarização e inclusão do 

surdo em sala de aula. 

Trazendo como enfoque os processos comunicativos do conhecimento, 

Carvalho (2008), debate a importância de uma educação bilíngue e reflete 

sobre a relevância da Libras e do intérprete em sala de aula. Para ela, 

compete ao intérprete tornar compreensível o conteúdo para o aluno, 

atentando para a fidelidade em relação à escrita da língua portuguesa formal. 

Fazendo com que, o intérprete deixe de ser somente aquele que traduz 

conteúdos. 

O que nos leva a compreender que estar em uma sala de aula não 

significa estar incluso e sim estar frequentando um espaço físico, enquanto 

sala de aula. O ato de incluir significa participar ativamente de um grupo, estar 

interagindo com os demais sujeitos.  

Estar em uma sala de aula, onde somente os demais interagem, 

enquanto que a professora procura alguma coisa para o aluno surdo fazer, 

diferente das atividades dos demais alunos, pode ser visto como um modo de 

segregação ou exclusão silenciosa, pois o aluno surdo pode compreender as 

atividades propostas pela professora e realizá-las normalmente com os 

demais colegas, é necessário somente algumas adaptações como o 

conhecimento da Libras por parte do professor e dos alunos, e se for o caso 

um intérprete em sala de aula, mas com a verdadeira intenção de incluir o 

surdo no ambiente escolar e não apenas colocá-lo na sala de aula.  

Para Dorziat (2004) esse fator refere-se como uma “exclusão sutil 

diferente da exclusão física de antes”, pois também às vezes isso acontece, 
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não com a intenção de excluir ou diferenciar o aluno surdo, mas pela 

desinformação, despreparo e desconhecimento dos professores e dos alunos 

sobre o fato de que o aluno surdo, pode ter comunicação e que possui na 

Libras o seu idioma de interação com o mundo. 

Um dos grandes problemas que impedem a inclusão é reconhecido 

pelos professores, como o despreparo para recepcionar o aluno com 

necessidades educacionais especiais, no caso o aluno surdo, pois eles 

reconhecem a Libras como o “meio de comunicação” utilizados por esses 

alunos, porém não há o conhecimento aprofundado do idioma, uma vez que 

os cursos que são oferecidos não preparam para o convívio com o surdo, 

apenas mostram algumas sinalizações básicas. 

Devido as dificuldades para lidar com as diferenças e com os 

sentimentos de medo do desconhecido, ocorre toda uma mudança de 

comportamento dos professores que, diante do fato do aluno surdo não se 

comunicar oralmente, pode ocorrer tanto a aceitação quanto a rejeição por 

parte dos professores (Lorenzzetti, 2003). 

Na busca da inclusão, atualmente já estão sendo desenvolvidos 

programas para computadores onde são incluídos vocábulos da Libras, para a 

tradução. Porém, ainda são poucas as expressões expostas para consulta: 

“São somente 9500 verbetes registrados oficialmente, conforme verifica-se no 

Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngüe da Língua de Sinais Brasileira 

Volume I e II, 2ª edição, sendo o único compêndio disponível até o presente 

momento” (Biagi, 2006). 

A inclusão, como uma proposta adequada para a comunidade escolar, 

a qual mostra-se disposta a desenvolver o contato com as diferenças, não é 

necessariamente satisfatória para aqueles que possuem necessidades 

especiais e que necessitam de uma série de condições que não têm sido 

propiciadas pela escola (Lacerda, 2006). 

O processo de inclusão acontece, de certa forma, no dia-a-dia de 

convívio entre professores, família, surdos e demais componentes da 

sociedade. 
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Segundo Carvalho e Barbosa (2008), um ambiente de colaboração em 

que as atividades são compartilhadas entre surdos e ouvintes, é o ideal para 

que aconteça o processo de inclusão, pois assim estará sendo respeitada e 

aceita as diferenças individuais. 

 No ano de 1948, a ONU proclamou a “Declaração Universal dos 

Direitos do Homem”, citando em seu primeiro artigo que “todos os seres 

humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos...”. O decreto-lei 

nº 319/91 é, juntamente com a Declaração de Salamanca, um marco 

importante no sentido de esclarecer que a “normalização”, permite o convívio, 

igualitário entre crianças portadoras de NEE e crianças não portadoras de 

NEE, no Ensino Regular, assegurando os direitos iguais as todas as crianças 

e jovens, sendo que esse decreto foi revogado pelo Decreto-lei nº3/2008. 

(Carvalho e Barbosa, 2008) 

 Nessas citações fica evidenciado, que todos são iguais perante a lei, 

com seus direitos e deveres. 

 Na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no Capítulo V Da 

Educação Especial, no artigo 58, paragrafo 1º, fica claro a oferta de “serviços 

de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da 

clientela de educação especial”. Nisso está incluso o auxilio de TILS para os 

surdos, material didático e conhecimento da Libras por parte dos professores. 

No dia-a-dia entre o convívio estabelecido entre ouvintes e surdos, há 

uma importante troca de aprendizado entre todos os envolvidos, pois 

geralmente ouvintes não conhecem Libras, e nessa realidade que se 

apresenta, com o tempo todos irão conhecer esse novo idioma, para tanto, 

todos os autores estudados, declaram essa troca como fator de mais 

benefício, em que trocam informações constantemente, como cita a mãe de 

aluno: “com a chegada do intérprete, ele já aprendeu mais sinais e a 

professora interage e mostra muito interesse em aperfeiçoar a Libras em sala 

de aula”. 

Fica assim evidenciado a preocupação, em desenvolver um bom 

trabalho educacional, em que todos sejam beneficiados no processo ensino-

aprendizagem e que isso está sendo buscado diariamente, em que cada um 

busca suprir as ausência e dificuldades de cada um.  
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3. METODOLOGIA 

 

Neste contexto, foi realizada uma pesquisa qualitativa, que pretendeu 

apresentar e identificar alguns aspectos referentes ao  processo de inclusão 

das crianças surdas no primeiro ano das séries iniciais. Caracteriza-se como 

uma pesquisa exploratória, realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica, 

e descritiva onde se procura conhecer mais aprofundadamente o tema 

estudado.  

Num primeiro momento foram levantadas fontes secundárias pesquisa 

bibliográfica e documental, num segundo momento, foram aplicadas 

entrevistas com profissionais que trabalham com crianças surdas numa 

escola municipal. 

Segundo Malhotra (2001, p.128), devemos analisar as especificações 

ou a metodologia utilizada na coleta de dados afim de identificar  possíveis 

fontes de tendenciosidade. Incluindo o tamanho e a natureza da amostra, o 

índice das respostas e sua qualidade, a criação e a administração do 

questionário, os procedimentos utilizados para o trabalho de campo e os 

procedimentos de analise dos dados e elaboração dos resultados. 

Foi realizada uma pesquisa para levantamento de informação para a 

coleta de dados. O universo compõe-se dos professores titular e intérprete, 

coordenadora da Educação Especial da Secretária Municipal de Educação e 

a mãe de um aluno.  

Quanto ao procedimento da coleta de dados, a escola e os 

entrevistados autorizaram a realização da mesma. Esta entrevista foi 

realizada junto com as observações de sala de aula, este instrumento de 

pesquisa teve dezenove perguntas direcionadas aos professores, oito 

perguntas direcionadas à mãe do aluno e seis perguntas direcionadas a 

coordenadora da Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação, 

com o objetivo principal de colher dados para identificar o processo de 

inclusão da criança portadora de surdez. 

O período de aplicação do instrumento de pesquisa, a entrevista com 

perguntas abertas, envolvendo 33 perguntas ocorreu entre os dias 27 do mês 

de  junho e 04 do mês de julho de 2011. 
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O tratamento e análise dos dados deu-se pela descrição das 

informações obtidas nas entrevistas.  Foram priorizadas para análise 

informações como: dificuldades de aprendizagem dos surdos, convívio diário 

de surdos e ouvintes, atuação do TILS em sala de aula e importância do 

conhecimento da Libras. 

As limitações que surgiram foi o tempo muito curto para realização de 

mais entrevistas com os pais, pois estes moram longe e se tornou difícil o 

encontro. 
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 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As respostas assinaladas nas entrevistas foram transcritas e, após 

categorizadas que resultaram nas informações  analíticos discutidos a seguir. 

Inicialmente, a ser questionada sobre “ O que é inclusão, como agir 

perante essa nova realidade nas salas de aula, o que é necessário para que 

aconteça o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula com crianças 

surdas e ouvintes, atingindo o verdadeiro sentido de inclusão foram os 

aspectos destacados nas entrevistas e observações”. 

 A professora entrevistada menciona que a Inclusão está sendo 

alcançada aos poucos, nessa escola observada e pesquisada, nota-se o 

profundo engajamento de todos na busca de um mesmo objetivo, há um 

trabalho de equipe, em que cada um contribui com o pouco conhecimento que 

já possui para adquirir um conhecimento maior e formar um convívio diário 

onde todos possam participar ativamente, independente de sua dificuldade. 

A resposta mostrou que tanto professores, quanto alunos estão 

buscando adquirir ou aperfeiçoar o seu conhecimento em Libras e que, 

apesar da ausência de formação e preparo dos professores para essa nova 

realidade que se apresenta, todos buscam no dia-a-dia a superação de suas 

dificuldades, suprindo a falta de recursos como materiais didáticos. 

Tais resultados permitiram inferir  que  referente a esses materiais 

didáticos o intérprete refere-se a sites que são direcionados a adultos e que 

não encontramos sites direcionados para crianças, que mostrem materiais 

lúdicos para ser desenvolvido com alunos surdos, como por exemplo o Site 

Brasil, onde ele foi pesquisar material para seus alunos e encontrou apenas 

três modelos de trabalhos para aplicar com surdos. 

 Já a professora titular, atua no Magistério à 28 anos, dos quais, cinco 

anos letivos com convívio de NEEs em sala de aula, como deficiência mental, 

epilepsia, Síndrome de Crouzon e surdos. Acredita que a inclusão é real e 

necessária, porém deveria haver um melhor preparo dos professores para 

atuar com as mais variadas NEEs, declara ainda que com a chegada do 

intérprete o convívio ficou facilitado, pois cada dia aprende mais com seu 

colega de trabalho. 
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 Quanto ao Intérprete e tradutor, atua no Magistério há três anos, 

sendo que trabalha como TILS a um ano, sua qualificação se deu de forma 

inesperada, pois devido a uma otite grave, ficou por seis meses sem a 

audição, por haver grandes chances de não readquiri-la novamente, procurou 

o auxílio e desenvolveu o conhecimento em Libras, com o tempo a audição foi 

retomada, mas não deixou de utilizar a Libras como uma segunda língua. 

Declara que a proposta de Inclusão é válida, porém, alguns fatores 

interferem, como por exemplo, a percepção do surdo é bastante 

desenvolvida, em contra posição com o que acontece com os ouvintes, toda 

criança poderá se desenvolver intelectualmente, porém algumas deficiências 

de escrita serão superadas somente com o tempo, pois a Libras, por exemplo, 

não conjuga verbos e alguns sinais se repetem para explicar a mesma 

palavra (longe, distante). Busca auxiliar o aluno no entendimento do conteúdo 

e comunicação com a professora e demais alunos. 

Sentem mais dificuldades em passar os conceitos matemáticos, pois 

certas operações não podem serem sinalizadas, por que não existe esse 

sinal, como nas resoluções em que “pede emprestado” ou “sobe um número”. 

Mas, que apesar das dificuldades, sente-se gratificado pelo seu trabalho no 

auxilio dessas crianças. 

Quanto à mãe do aluno, ela convive com pessoas surdas já há algum 

tempo, pois antes do nascimento de seu filho, já havia casos de surdez em 

família, caracterizando assim o quadro clínico da criança como fundo 

congênito ou hereditário. No início, desenvolveu uma linguagem gestual, em 

que seu filho mostrava suas necessidades através de gestos, quando chegou 

a uma idade em que poderia compreender os sinais da Libras, ela passou a 

ensiná-lo. Seu filho poderia, dentro do quadro clínico, utilizar aparelhos 

auditivos, porém nas tentativas de utilização a criança rejeitou o aparelho, 

chorava a cada vez que precisava consultar e também não havia o auxilio de 

fonoaudióloga, impossibilitando ou dificultando o desenvolvimento da fala do 

menino. Esclarece, que no começo foi difícil, mas como já sabia que era 

possível que ele nascesse surdo, ao receber o diagnóstico, tratou de adaptar-

se a nova realidade. E hoje em dia, é uma criança alegre, comunicativa e 

ativa. 
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A coordenadora da Educação Especial da secretaria municipal, atua 

com NEE desde 2005, em que conviveu em sala de aula, com alunos 

especiais e em março de 2011 assumiu seu cargo na secretaria. Possui 

formação como pedagoga, tendo capacitação em Libras, em surdo-cegueira 

(FADRS), especialização em Educação e em Educação Especial/AEE. 

Lembra que seu primeiro contato com NEE, foi quando era criança e 

frequentava a creche, alguns casos em família, mas lamenta que na 

faculdade só foram ofertadas tarefas teóricas, em que não havia contato real 

com alunos especiais. 

 Conta que o município busca ofertar capacitações para incluir crianças 

com NEE que não podem permanecer sozinhas em sala de aula ou na 

escola, sendo crianças com deficiências múltiplas, chamados cuidadores. 

Intérprete de Libras, estágios e instrutor de Libras (surdo), material de 

acessibilidade, permanente (cadeiras de rodas), consumo (material para baixa 

visão, auditiva). Atualmente, está sendo realizado uma Capacitação de 

Educação Inclusiva em Arroio Grande, que não vale como habilitação para 

trabalhar com NEE, mas pontua juntamente com outros cursos, pois devemos 

estar sempre em busca de novos desafios. E para o segundo semestre, o 

município organizará uma capacitação direcionada a comunidade e pais, com 

o intuito de atingir o público diretamente ligado a eles, os surdos. Auxiliamos 

na distribuição das verbas escolares para que as mesmas possam aplicar de 

modo eficaz. 

Comenta que como infraestrutura, é ofertado: sala de atendimento 

educacional especializada (AEE), onde acontece os atendimentos a esses 

alunos e para reuniões utilizamos a Biblioteca Pública (reunião com pais, 

seminários...). Geralmente, a cada semestre realizamos uma ou duas, 

conforme a necessidade. 

No Ensino Regular, nosso município da suporte com a contratação de 

profissionais necessários. Ex: intérprete, instrutor surdo. 

Sobre a expressão “escola pólo”, é incorreto essa referência, pois não 

podemos pôr uma escola nesse patamar, o que podemos fazer, é que devido 

a falta de recursos humanos e materiais, recomendamos que os pais 

procurem a escola onde já possui esses recursos, mas se os pais não 
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aceitam, por diversos motivos, devemos proporcionar esses recursos, pois a 

inclusão é válida para todas as escolas. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 Neste Trabalho de Conclusão de Curso, buscou-se observar a 

Inclusão de crianças surdas na rede educacional de ensino regular no 

município de Jaguarão/RS, onde percebemos a presença de TILS em sala de 

aula, o interesse dos professores em proporcionar o desenvolvimento 

educacional de todas as crianças de forma igualitária e em um ambiente 

agradável. Apesar das dificuldades que surgem no caminho de cada um, seja 

no desenvolvimento de conceitos ou na comunicação, uma vez que todos 

estão aprendendo Libras no convívio diário, mas o engajamento é unânime. 

Observou-se a ausência de materiais didáticos, ficando como sugestão 

a criação de mais atividades, sites, livros, dinâmicas e vídeos que sejam 

voltados às crianças surdas, pois é de grande importância no 

desenvolvimento de toda a criança a utilização de material lúdico, inclusive na 

explanação do intérprete, nota-se a preocupação em como transmitir 

conceitos, sem ter esse suporte como auxilio. Sugiro, também que o 

município busque sempre promover encontros, palestras, seminários e cursos 

que abranjam à todos da comunidade, já que essa realidade influência de 

forma unânime, independente de quem conviva ou não com surdos, o que 

também abrange as demais deficiências.  
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