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Resumo: O presente trabalho é produto de um conjunto de refl exões realizadas 
a partir das práticas docentes e diálogos com os profi ssionais que trabalham nas 
salas do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e sala comum. Consi-
derando todo o processo de ensino-aprendizagem do aluno surdo no AEE e as 
metodologias adotadas para ensiná-lo, questionaremos o perfi l desse profi ssio-
nal, o qual necessita ser fl uente nas duas línguas envolvidas, Língua Brasileira 
de Sinais e Língua Portuguesa. Iremos investigar como a política de educação 
inclusiva e o seu processo de implementação têm sido percebidos e colocados 
em práticas pelo profi ssional bilíngue do AEE. Apresentaremos os seguintes ob-
jetivos: Situar a Libras no contexto histórico nacional; conhecer os aspectos le-
gais que respaldam o uso, o ensino e a aprendizagem da libras no AEE; analisar 
os materiais utilizados, tendo em vista o uso dos mesmos como instrumentos de 
ensino-aprendizagem e verifi car qual infl uência e colaboração do professor bilín-
gue do AEE para o aluno surdo, pois é necessário considerar todas as implica-
ções do conceito de educação bilíngue para surdos, os quais têm a necessidade 
de utilizar as duas línguas envolvidas (libras/português) no seu cotidiano, assim 
favorecendo o seu desenvolvimento integral. A refl exão levantada até o presente 
momento permite verifi car o quanto é importante à inserção de uma metodologia 
bilíngue para o desenvolvimento do surdo. Contudo, a falta de formação desse 
profi ssional acarreta uma perda signifi cativa para o desenvolvimento do aluno, 
sendo de suma importância para articular às exigências concretas do ensinoes-
colar. 
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Living the SES for the deaf: training of bilingual professionals

Abstract: This paper is the product of a set of refl ections made from teaching 
practices and dialogues with professionals who work in the halls of Specialized 
Educational Service (SES) and common room. Considering the whole process of 
teaching and learning of deaf students in SES and methodologies used to teach 
it, shall question the profi le of this work, which needs to be fl uent in both langua-
ges involved, the Brazilian Sign Language and English Language. We will inves-
tigate how the inclusive education policy and it’s implementation process have 
been realized and put into practice by bilingual professional SES. Present the 
following objectives: Locate the Pounds in the national historical context; know 
the legal aspects that support the use, teaching and learning of pounds in SES; 
analyze the materials used in order to use the same as teaching-learning and fi nd 
what infl uence and collaboration of the SES bilingual teacher for deaf students, 
because it’s necessary to consider all the implications of the concept of bilingual 
education for deaf, the which have the need to use the two languages involved 
(pounds/portuguese) in their daily lives, thus favoring the integral development. 
The refl ection raised to date allows you to check how important the inclusion of 
a bilingual methodology for the development of the deaf is. However, the lack of 
professional training that leads to a signifi cant loss for the student’s development, 
which is extremely important to articulate the specifi c requirements of schooling.

Keywords: Pounds. Specialized Educational Service. Bilingualism.

Introdução 

 A idealização de um ensino bilíngue no AEE para pessoas com surdez, 
numa perspectiva inclusiva, tem encontrado difi culdades para se efetivar, em 
virtude de problemas relacionados a decisões que interferiram durante anos no 
ensino aprendizagem do aluno surdo, diante de conceitos pedagógicos, políti-
cos, metodológicas e de gestão e planejamento da escola brasileira. Conforme 
Alvez, Ferreira e Damázio (2010) no que diz respeito ao cotidiano pedagógico, 
precisa ser redirecionado, construindo melhores possibilidades que levem ao 
aluno a uma aprendizagem contextualizada e signifi cativa, valorizando sua po-
tencialidade e desenvolvimento de suas habilidades cognitivas, linguísticas, pois 
as pessoas surdas enfrentam difi culdades no espaço educacional, em grande 
parte, decorrentes das barreiras comunicativas, como o despreparo dos profes-
sores e o desconhecimento da Língua Brasileira de Sinais. 
 A Lei n. 10.436/2002 em seu artigo 1° diz o seguinte: “É reconhecida 
como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais (Li-
bras) e outros recursos de expressão a ela associados”.
 No conjunto, o não conhecimento da língua materna do surdo difi culta a 
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realização de práticas educativas signifi cativas ao processo de escolarização 
dos alunos com surdez, nas quais também acabam por restringir à participação 
das pessoas surdas na sociedade.
 A educação escolar das pessoas com surdez nos reporta aproximada-
mente há dois séculos, quando se instaurou um embate político e epistemológi-
co entre os gestualista e oralista. Este confronto tem ocupado um lugar de des-
taque nas políticas públicas, nos debates e nas pesquisas científi cas, bem como 
nas ações pedagógicas empreendidas em prol da educação desses alunos, seja 
na escola comum ou especial.
 Uma das inovações trazidas pela Política Nacional de Educação Especial 
na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) é o AEE, um serviço da educa-
ção especial que “(...) identifi ca, elabora e organiza recursos pedagógicos e de 
acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, 
considerando suas necessidades específi cas” (SEESP/MEC, 2008), o qual apre-
senta novas possibilidades às pessoas surdas através do serviço complementar 
do AEE na escola, onde a língua de sinais e a língua portuguesa escrita são 
línguas de comunicação e instrução.
 A partir das percepções das práticas docentes, as quais estamos inse-
ridos, surgiu a necessidade de refl etir sobre a proposta descrita na atual políti-
ca de educação especial, cujo atendimento educacional especializado se dá na 
sala de Recursos Multifuncionais. Assim, percebendo uma necessidade urgente 
de atender à demanda de preparação de profi ssionais para trabalhar com os 
aprendizes surdos, o processo de educação das pessoas surdas exige muita 
dedicação e uma formação adequada dos profi ssionais envolvidos no cotidiano 
escolar.
 Damázio (2007, p.25) destaca os três momentos didático-pedagógicos à 
execução do AEE aos alunos com surdez:

Momento do Atendimento Educacional Especializado em Libras na 
escola comum. Momento do Atendimento Educacional Especializado 
para o ensino de Libras na escola comum. Momento do Atendimento 
Educacional Especializado para o ensino da Língua Portuguesa.

 No entanto, possibilitar aos professores conhecer e aprofundar os conhe-
cimentos referentes ao AEE voltado aos alunos surdos faz-se necessário para 
efetivar o direito de acesso ao conhecimento, à acessibilidade e ao ensino de 
qualidade.
 Outro ponto a ser destacado é que o aluno está alheio às informações, 
histórias e conceitos construídos socialmente, devido à barreira linguística. Es-
ses conhecimentos não são fornecidos pela família e destaca-se, que muitos 
dos sujeitos surdos não têm uma língua (nem a Língua de Sinais e nem a Língua 
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Portuguesa) e, portanto, não sabem ler ou escrever. 
 Nesse sentido, é necessário fazer uma refl exão permanente a acerca da 
inclusão escolar das pessoas com surdez, tem em vista a capacidade dos pro-
fi ssionais bilíngues, as práticas pedagógicas constituem o maior problema na 
escolarização do alunado com surdez. 

1- Processo histórico sobre a educação de surdos no Brasil

 A história da educação dos surdos no Brasil tem sido marcada por uma 
discussão polêmica sobre qual a melhor maneira de educá-los. E essa trajetória 
no Brasil é um pequeno capítulo da longa história em todo mundo.
 Segundo Salles (2004, p.51)

No Brasil, a educação dos surdos é iniciada com a chegada do francês 
Ernest Huet, em 1855, no Rio de Janeiro. O professor Ernest organiza-
va a escola para educandos surdos, num momento social em que tais 
indivíduos não eram reconhecidos como cidadãos.

 O francês Ernest Huet foi um dos grandes personagens na história brasi-
leira em relação à educação dos surdos. Emigrou para o Brasil em 1855, fundan-
do em 26 de setembro de 1857, com o apoio de D. Pedro II, o Imperial Instituto 
de Surdos e Mudos, atual Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). 
Começou alfabetizando crianças de sete anos, utilizando como metodologia de 
ensino a língua de sinais. Mas a partir do Congresso em Milão, 1880, a fi loso-
fi a educacional começou a mudar na Europa e, consequentemente, em todo 
mundo. O método combinado, que utilizava tanto sinais como o treinamento em 
língua oral, foi substituído em muitas escolas pelo método oral puro, oralismo.
 O instituto em 1911 passou a adotar o oralismo puro, seguindo a deter-
minação do Congresso Internacional de Surdos Mudos de Milão que proibia o 
uso da língua de sinais. Monteiro (2006, p.5) afi rma que “como consequência 
dessa proibição, teve o declínio do número de professores surdos nas escolas 
para surdos e aumentaram os professores ouvintes”.Com isso, provocou muitas 
perdas para os surdos, pois as estratégias de ensino não eram transmitidas em 
sinais.
 Diante dessas raízes históricas, veem surgindo revelações trazendo à luz 
as discussões educacionais das diferentes metodologias. Perlin (2006, p.9) ar-
gumenta que:

Não podemos deixar de reconhecer que a história do povo surdo mos-
tra que por muitos séculosde existência, a pedagogia, as políticas e 
muitos outros aspectos próprios do povo surdo têm sido organizados 
geralmente no ponto de vista dos sujeitos ouvintes e não dos sujeitos 
surdos.
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 No princípio da história, os surdos eram considerados intelectualmente in-
feriores, desse modo, não tinham oportunidades de participar na política educa-
cional para estabelecer seus direitos linguísticos, com isso,havia difi culdadesno 
desenvolvimento da competência comunicativa.
 Em 1951, assume a direção do Instituto, a Professora Ana Rímoli de Faria 
Dória. O interessante é que após 100 anos de existência, essa era a primeira 
vez que um profi ssional da educação estava na direção deste Instituto. A grande 
inovação do período de sua gestão foi à implementação do Curso Normal de 
Formação de Professores para Surdos.A metodologia usada era toda voltada 
para o oralismo.
 Outros Institutos fi zeram parte da história da educação dos surdos no Bra-
sil, como o Instituto Santa Terezinha, fundado em 1929, inicialmente em Campi-
nas e transferido para São Paulo em 1933. Até o ano de 1970, funcionou como 
internato para meninas surdas, passando depois desta data a aceitar meninos 
surdos e trabalhar com o conceito de integração no ensino regular. Em 1957, foi 
fundada a Escola de Surdos em Vitória, Espírito Santo, e várias outras iniciativas 
vieram a surgir. Já na década de 1970, houve a tentativa de organização dos 
profi ssionais de educação dos surdos no Brasil com a fundação, em 23 de junho 
de 1977, da Federação Nacional de Educação e Integração de Defi cientes Audi-
tivos (FENEIDA), atual Feneis. A diretoria da Feneis, desde sua origem, sempre 
foi composta, em sua maioria, por representantes surdos, com o objetivo de ga-
rantir a diferença cultural dos surdos e evitar a predominância dos ouvintes. Com 
o passar dos anos, a Feneis cresceu e expandiu seu trabalho em nível nacional. 
Nas lutas pelos direitos surdos, pela educação e pela diferença, foi surgindo e 
solidifi cando a consciência surda. 
 A história da educação dos surdos percorreu um longo caminho, com vá-
rios impasses educacionais, discussões ideológicas, condicionamentos históri-
cos que acabaram por determinar as ações educativas adotadas. Assim como 
no mundo, a educação de surdos, aqui no país, passou por fases distintas. His-
toricamente, as concepções desenvolvidas sobre a educação de pessoas com 
surdez se fundamentaram em três abordagens diferentes: a oralista, a comuni-
cação total e a abordagem por meio do bilinguismo. Os dois enfoques – oralista e 
comunicação total – defl agraram um processo que não favoreceu o pleno desen-
volvimento das pessoas com surdez. Por outro lado, a abordagem educacional 
por meio do bilinguismo visa capacitar a pessoa com surdez para a utilização 
de duas línguas no cotidiano escolar e na vida social, quais sejam: a língua de 
sinais e a língua da comunidade ouvinte.
 No Brasil, a língua de sinais é ofi cial como língua de uso dos surdos. É 
garantida pela Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002. Contudo, a mais importante 
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contribuição trouxe o Decreto n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005 que institui 
o ensino aos surdos na língua de sinais, inclusive tornando obrigatório o uso de 
língua de sinais não somente aos surdos, mas também aos professores que os 
atendem bem como motivando a presença de intérprete de libras.

2- Marcos políticos legais

 Na busca da garantia dos direitos dos surdos, e na luta pelo reconheci-
mento dos diferentes aspectos culturais e sociais da comunidade surda, a legis-
lação foi uma aliada na repercussão e legitimidade destes direitos. 
 Vários foram os decretos e leis importantes que, em determinadas épo-
cas históricas, regulamentaram esses direitos.A Lei n. 10.436, de 24 de abril 
de 2002, reconheceu a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como meio legal de 
comunicação e expressão das comunidades surdas brasileiras, portanto, como 
minoria linguística, os surdos têm o direito de participar efetivamente no plane-
jamento e execução das políticas e programas nacionais, levando devidamente 
em conta seus interesses legítimos. Assim,trazendo um marco importante para 
esta comunidade linguística que durante anos foram privadas de sua língua ma-
terna. A Declaração Universal dos Direitos Linguísticos (1996) diz o seguinte em 
seus artigos:

Art. 1º. 1. Esta Declaração entende por comunidade linguística toda 
a sociedade humana que, radicada historicamente num determina-
do espaço territorial, reconhecido ou não, se identifi ca como povo e 
desenvolveu uma língua comum como meio de comunicação natural 
e de coesão cultural entre os seus membros. A denominação língua 
própria de um território refere-se ao idioma da comunidade historica-
mente estabelecida neste espaço.(...) Art. 7º.1. Todas as línguas são 
a expressão de uma identidade coletiva e de uma maneira distinta de 
apreender e descrever a realidade, pelo que devem poder benefi ciar 
das condições necessárias ao seu desenvolvimento em todas as fun-
ções. 2. Cada língua é uma realidade constituída coletivamente e é no 
seio de uma comunidade que ela está disponível para o uso individual 
como instrumento de coesão, identifi cação, comunicação e expressão 
criadora.

 Em se tratando do espaço educacional, Salles (2004, p.54) argumenta 
sobre a importância da Declaração de Salamanca, “cabe acrescentar que um 
marco na educação da pessoa surda encontra-se na Declaração de Salamanca, 
de 1994, documento de referência mundial e orientador do processo de inclu-
são”. Esta declaração traz os princípios, políticas e práticas nas áreas de ne-
cessidades educativas especiais, assegurandoque a educação de pessoas com 
defi ciências seja parte integrante do sistema educacional. No item 19 da parte 
da Política e Organização das Linhas de Ação em nível Nacional tem a seguinte 
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declaração: 

Políticas educacionais deveriam levar em total consideração as dife-
renças e situações individuais. A importância da linguagem de signos 
como meio de comunicação entre os surdos, por exemplo, deveria ser 
reconhecida e provisão deveria ser feita no sentido de garantir que 
todas as pessoas surdas tenham acesso à educação em sua língua 
nacional de signos. Devido às necessidades particulares de comunica-
ção dos surdos e das pessoas surdas/cegas, a educação deles pode 
ser mais adequadamente provida em escolas especiais ou classes es-
peciais e unidades em escolas regulares.

Já na Declaração Mundial sobre Educação para Todos: Satisfação das neces-
sidades básicas de aprendizagemJomtien, 1990, no seu art. 3°. Universalizar o 
acesso à Educação e promover a Equidade, itens 4 e 5, dispõe que: 

Um compromisso efetivo para superar as disparidades educacionais 
deve ser assumido. Os grupos excluídos - os pobres: os meninos e 
meninas de rua ou trabalhadores; as populações das periferias urba-
nas e zonas rurais, os nômades e os trabalhadores migrantes; os po-
vos indígenas; as minorias étnicas, raciais e linguísticas: os refugiados; 
os deslocados pela guerra; e os povos submetidos a um regime de 
ocupação - não devem sofrer qualquer tipo de discriminação no acesso 
às oportunidades educacionais. As necessidades básicas de apren-
dizagem das pessoas portadoras de defi ciências requerem atenção 
especial. É preciso tomar medidas que garantam a igualdade de aces-
so à educação aos portadores de todo e qualquer tipo de defi ciência, 
como parte integrante do sistema educativo.

 Mas para Perlin (2006, p.54) há um impasse em relação ao tratamento 
dos alunos surdos “o problema é que os governos não respeitam essa ressalva 
e tratam os surdos como os demais alunos”.
 Em um dos artigos da Lei n. 9.394/96estabelece o seguinte:

Art. 59º. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com ne-
cessidades especiais: I - currículos, métodos, técnicas, recursos edu-
cativos e organização específi ca, para atender às suas necessidades; 
II - terminalidade específi ca para aqueles que não puderem atingir o 
nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de 
suas defi ciências, e aceleração para concluir em menor tempo o pro-
grama escolar para os superdotados; III - professores com especiali-
zação adequada em nível médio ou superior, para atendimento espe-
cializado, bem como professores do ensino regular capacitados para 
a integração desses educandos nas classes comuns; IV - educação 
especial para o trabalho, visando à sua efetiva integração na vida em 
sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem 
capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação 
com os órgãos ofi ciais afi ns, bem como para aqueles que apresentam 
uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora.

 Gladis Perlin (2006, p.55) continua argumentando sobre as propostas dos 
governantes:
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Sabemos que a proposta governamental é colocar o sujeito surdo na 
sala de aula junto com professores sem capacitação para trabalhar 
com surdos. Vemos muitos sujeitos surdos concluírem o Ensino Médio 
sem saber escrever um bilhete.

 A educação escolar, que garante aos surdos à igualdade de direitos e 
condições precisa ser diferenciada com um currículo completo adequado que 
embasa suas especifi cidades culturais e linguísticas.
 Para garantir escolas bilíngues para os surdos, o Decreto n. 5.626/2005, 
determina a obrigatoriedade da disciplina Libras na matriz curricular dos cursos 
de formação de professores. A inclusão dessa disciplina permitirá que os egres-
sos desses cursos tenham mais qualifi cação, a fi m de trabalhar com os surdos. 
Porém, é necessário que busquem uma formação continuada para realizar esse 
trabalho, pois a Libras vai além da utilização dessa língua, sendo assim, uma-
língua de instrução e inclusão de conteúdos que envolvam a história, a cultura 
surda, o espaço cultural na escola onde essa língua é o meio de comunicação, 
de interação e de apreensão do mundo.
 Hoje, o Brasil conta com várias classes especiais, e por meio doDecreto 
n. 6.571/2008, há atendimento educacional especializado no contra turno, ou 
seja,há espaços educacionais para surdos dentro de escolas regulares para ga-
rantir o atendimento de alunos surdos matriculados nas diferentes escolas brasi-
leiras.

3- Sala do AEE para surdos: metodologia e possibilidades

 Diante as observações realizadas pelos níveis de conhecimento da língua 
portuguesa escrita pelos surdos, foram demonstrados o baixo rendimento esco-
lar e pouco conhecimento da língua. Compreendemos que o fracasso do proces-
so educativo das pessoas com surdez é um problema da qualidade das práticas 
pedagógicas em decorrência da falta de profi ssionais bilíngues qualifi cados. O 
Decreto n. 6.571/2008 prevê condições de acesso, garantia de ações educativas 
efomentar o desenvolvimento de recursos didáticos para eliminar as difi culdades 
encontradas pelos alunos com necessidades especiais na sala de aula comum 
como a doAEE.
 Em todo Brasil, é comum haver surdos com anos de vida escolar sem ne-
nhuma produção escrita compatível a série de estudo. Abaixo um trecho de um 
relato de um aluno:

(...) um amigo surdo estudante de uma escola x, o qual frequenta o 2° 
ano do ensino médio e, ao iniciar seus estudos na sala do AEE, fi cava 
apenas brincando com jogos, alguns bilíngues, mas sem nenhum de-
safi o, pois já domina a libras e as respectivas palavras, vaca, cachorro, 



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 3, nº 3, jan. 2015.ISSN: 2317-7284

30

mãe, pai, irmão (...) correspondente aos jogos. E a professora não es-
timulava nenhum contexto linguístico e o desejo do aluno era aprender 
a língua portuguesa escrita e aprimorar sua fl uência em libras. 

 Há muitos casos semelhantes que ocorre na sala do AEE e Alves et al 
(2010, p.9) orienta que:

As práticas de sala de aula comum e do AEE devem ser articuladas por 
metodologias de ensino que estimulem vivências e que levem o aluno 
a aprender a aprender, propiciando condições essenciais da aprendi-
zagem dos alunos com surdez na abordagem bilíngue.

 Para efetivar o cotidiano escolar do atendimento educacional especializa-
do às pessoas com surdez, aplicamos a metodologia vivencial, que leva ao aluno 
a necessidade da aprendizagem. Essa metodologia é compreendida como um 
caminho a ser percorrido pelo professor, para favorecer condições essenciais de 
aprendizagem do aluno surdo, numa abordagem bilíngue. 
 Quadros (2006, p.10) sugere atividades para ensinar língua portuguesa 
ao aluno surdo, mas faz a seguinte observação:

Muitas ideias apresentadas foram criadas a partir de jogos e brincadei-
ras infantis ou adaptadas de dinâmicas utilizadas no ensino da língua 
portuguesa para crianças ouvintes e outras ainda foram criadas espe-
cifi camente para as crianças surdas. No entanto, sempre tive a preo-
cupação de contextualizar todo o processo na perspectiva do ensino 
da segunda língua. Assim, as atividades propostas estão planejadas 
considerando o contexto bilíngue da criança surda.

 Nesse sentido, o professor do AEE precisa adotar princípios básicos para 
o ato de aprender a aprender. Necessita questionar, levantar ideias sobre todas 
as coisas, buscar respostas, investigar o conhecimento do seu aluno, descobrir 
sobre o saber investigado, construir uma aprendizagem signifi cativa organizada 
por meio de contextos nas representações sociais, culturais e científi cas da hu-
manidade. Surgindo assim, as possibilidades de conectar e relacionar todos os 
saberes, buscando o avanço conceitual do aluno surdo. 
 Esses conceitos devem ser defi nidos e escolhidos, observando a signifi -
cância, a representatividade conceitual e a obrigatoriedade do programa curricu-
lar. 
 O AEE para alunos com surdez, na perspectiva inclusiva, deve ser visto 
como uma construção e reconstrução de experiências e vivências conceituais, 
em que a organização do conteúdo curricular não deve ser pautada numa visão 
linear, hierarquizada e fragmentada do conhecimento. O conhecimento precisa 
ser compreendido como uma teia de relações, na qual as informações se pro-
cessam como interlocução e diálogo.
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 No trabalho pedagógico com os alunos com surdez nas escolas comuns, 
em um ambiente bilíngue, é indicado um tempo diáriode estudo para a execução 
do atendimento. 
 De acordo com Damázio (2007, p.25), destacam-se importantes momen-
tos-pedagógicos neste atendimento:

AEE em Libras – esse atendimento ocorre em turno contrário ao da 
sala de aula comum, é trabalhado os conteúdos ensinados no ensi-
no comum em libras, articulamente com o professor regente da sala. 
O atendimento contribui para que o aluno participe das aulas, com-
preendendo o que é trabalhado pelo professor. AEE de Libras – no 
atendimento, os alunos com surdez terão aulas de Libras, favorecendo 
o conhecimento e a aquisição da aprendizagem. Este trabalho deve 
ser realizado pelo professor ou instrutor de Libras (preferencialmente 
surdo). AEE para o ensino da Língua Portuguesa – o objetivo desse 
atendimento é desenvolver a competência linguística, bem como tex-
tualdos alunos surdos.

 Na educação bilíngue, os alunos e professores utilizam as duas línguas 
em diversas situações do cotidiano e das práticas discursivas. São trabalhadas 
as especifi cidades dessas línguasàs pessoas com surdez. O trabalho é realiza-
do todos os dias para os alunos, à parte das aulas da turma comum, por umpro-
fessor de Língua Portuguesa, graduado nesta área, preferencialmente.
 Ainda conforme Damázio (2007), o plano de atendimento educacional es-
pecializado deve ser elaborado em conjunto pelos profi ssionais envolvidos no 
processo educativo.
 O ensino da língua portuguesa escrita é de extrema importância para o 
desenvolvimento e aprendizagem do aluno surdo em sala de aula comum e na 
vida social. A escola tem uma contribuição muito importante na inclusão de pes-
soas com surdez na sociedade e, nesse sentido, o aprendizado do português 
escrito tem sua parte, por ser mais um instrumento que essa pessoa terá para se 
integrar à sociedade. Desse modo, o aprendizado não restringe à alfabetização 
das pessoas com surdez. Portanto, todos os níveis de letramento, desde o início 
desse aprendizado até o ensino superior, são necessários para serem desen-
volvidos e, nesse sentido, o AEE para o ensino da língua portuguesa escrita é 
indispensável.
 Para Quadros (2006, p.19) a educação bilíngue depende da presença de 
professores bilíngues, “assim, pensar em ensinar uma segunda língua, pressu-
põe a existência de uma primeira língua. O professor que assumir essa tarefa 
estará embutido da necessidade de aprender a língua brasileira de sinais”.
 Entretanto, é necessário dominar tais relações, pois para explorar toda a 
criatividade do aluno e tornar possível o amadurecimento da capacidade lógica 
cognitiva em aprender uma segunda língua e estabelecer relações professor/
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aluno é preciso uma comunicação fl uente do professor e reinvenções de suas 
práticas pedagógicas. Vê-se, com urgência iniciativas de qualidade que propor-
cione ao surdo aprimoramento da sua língua materna e a aquisição da segunda 
língua.

4- Sala do AEE para surdos: formação dos profi ssionais bilíngues

 Segundo o documento que apresenta a Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva Inclusiva, determina que: 

Para atuar na educação especial, o professor deve ter como base da 
sua formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exer-
cício da docência e conhecimentos gerais para o exercício da docência 
e conhecimento específi co da área. Essa formação possibilita a sua 
atuação no atendimento educacional especializado (MEC, 2008).

 E considerando o aluno surdo que irá frequentar a sala do AEE, ele ne-
cessita de uma pedagogia bilíngue, onde duas línguas serão envolvidas, libras e 
português, a fi m de atender à sua especifi cidade, tornar-se-á imprescindível um 
profi ssional bilíngue qualifi cado para estabelecer a relação da L1(Libras)/L2(Por-
tuguês) para que os objetivos de um atendimento educacional inclusivo sejam 
realmente alcançados.
 Segundo Damázio et al (2010, p.15), o atendimento educacional especia-
lizado para o ensino da Libras, deve ser preferencialmente por um profi ssional 
surdo e essa “habilitação pode ser obtida por meio do exame PROLIBRAS pro-
movido pelo MEC/INEP, ou por meio de curso de licenciatura Letras/Libras”.
 Desta forma, a proposta de realização do exame PROLIBRAS deveria 
acontecer juntamente com um aperfeiçoamento do profi ssional da área, uma vez 
que a legislação em vigor vincula o exercício da profi ssão na área à formação es-
pecífi ca em educação especial, que se caracteriza a existência de uma necessi-
dade real da fl uência em Libras, buscando oferecer aos profi ssionais que atuam 
nas salas multifuncionais instaladas pelo país, formação e informação acerca do 
mundo do surdo. 
 Slomski (2010, p.64) afi rma que

Um projeto de educação bilíngue para surdos deverá basear-se na 
utilização plena da Língua de Sinais para garantir o desenvolvimento 
intelectual e da linguagem, para ampliar o aproveitamento da instrução 
escolar e facilitar a aprendizagem da Língua Portuguesa em suas mo-
dalidades escrita e oral.

 É preciso tomar o maior cuidado possível na seleção de um professor 
para o surdo, seja para o ensino da Libras, em Libras ou Língua Portuguesa 
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como segunda língua, pois grandes atribuições serão exigidas e as mais impor-
tantes qualifi cações, assim sabendo do processo de formação, aprofundamento 
teórico para um perfeito conhecimento e extensa prática da língua de sinais.
 O INES, referência na educação dos surdos, dá um passo importante ao 
criar um curso inédito no Brasil, o Curso Bilíngue de Graduação em Pedagogia 
(Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa Escrita), o qual visa formar 
profi ssionais surdos e ouvintes para atuarem na educação infantil. Uma propos-
ta importante para futuros professores que também poderão atuar no AEE, os 
quais terão condições e serão mais bem preparados para entenderem as carac-
terísticas linguísticas e culturais dos envolvidos. 
 Nesse prisma, Salles (2004, p.31) faz a seguinte consideração:

Essas considerações nos conduzem a entender que os obstáculos ou 
impedimentos que difi cultam ou limitam a liberdade de acesso à comu-
nicação e a informação são desafi os e não barreiras especialmente em 
se tratando de ensino de língua portuguesa a falantes de Libras. Para 
esses fi ns de uma aprendizagem efi ciente, é preciso considerar os 
avanços técnicos, oferecidos pelas novas tecnologias para o ensino, 
desde que o produto destas observe que os surdos possuem língua 
própria, costumes e objetivos comuns.

 Sobre as atribuições desse profi ssional,Rinaldi et al (1997, p. 18-19) des-
creve:

- Oferecer apoio pedagógico a alunos integrados em classe comum;
- manter intercâmbio com a comunidade escolar para um trabalho de
conscientização sobre as potencialidades do aluno surdo;- atender 
diariamente, na sala de recursos, alunos surdos integrados,individual-
mente ou em pequenos grupos, de no máximo seis alunos;- oferecer, 
na sala de recursos, complementação curricular específi ca, visando, 
principalmente, ao aprendizado da Língua Portuguesa (leitura, inter-
pretação e redação de textos variados);- organizar um cronograma de 
atendimento às necessidades e às condições de cada aluno surdo;- 
reunir sistematicamente os pais dos alunos surdos para orientações 
e incentivos à participação em reuniões da escola e no processo de 
integração dos alunos;- elaborar material pedagógico, visando a sanar 
as difi culdades encontradas pelos alunos integrados em classes co-
muns, nas diferentes áreas do conhecimento;- atuar como professor 
de ensino dirigido de todas as disciplinas, visando ao aprendizado do 
vocabulário e mensagem ali expressos em Língua Portuguesa;- regis-
trar a frequência dos alunos da sala de recursos, bem como contatar 
os pais, quando houver faltas consecutivas;

 A integração do aluno surdo é um desafi o que deve ser enfrentado por 
profi ssionais de coragem, determinação e segurança, ademais, esses profi s-
sionais têm que possuir conhecimentos das novas tecnologias. Esse meio de 
comunicação está presente entre os surdos, sendo extremamente dinâmico e 
torna-se uma prática pedagógica importante, uma vez que oportuniza e estimula 



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 3, nº 3, jan. 2015.ISSN: 2317-7284

34

o funcionamento de processos no tratamento da informação, além de construir 
um ambiente atrativo e de amplitude indeterminado, pois, a cada novo contato 
ou mensagem, cria-se uma mudança ambiental de nível cognitivo e psicossocial.
 O fator de incluir o surdo na escola regular envolve vários profi ssionais, 
não apenas do AEE e sobre esta inclusão Strobel (2006, p.8) no seu artigo “A 
visão histórica da in (ex) clusão dos surdos nas Escolas”, observa que:

Nestes casos, o ideal sobre a inclusão nas escolas de ouvintes, é que 
as mesmas se preparem para dar aos alunos surdos os conteúdos 
pela língua de sinais, através de recursos visuais, tais como fi guras, 
língua portuguesa e leitura, a fi m de desenvolver nos alunos a memória 
visual o hábito de leitura, que recebam apoio de professor especialista 
conhecedor da língua de sinais e enfi m, proporcionando intérpretes de 
língua de sinais, para o maior acompanhamento das aulas. Outra pos-
sibilidade é contar com a ajuda de professores, instrutores e monitores 
surdos, que auxiliem o professor e trabalhem com a língua de sinais 
nas escolas.

 Contudo, dessa forma torna-se possível identifi car o avanço do aluno sur-
do e que os profi ssionais estejam conscientes da realidade e predisponham a 
discutir constantemente esse ensino e sua formação, buscando alternativas que 
permitam ao surdo usufruir do seu direito de aprender com igualdade.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Em nossa prática como docente, observamos que alguns professores da 
sala comum e da sala do AEE tendem a adotar uma concepção tradicional de 
aprendizagem. Além de demonstrar claramente uma baixa expectativa em rela-
ção à escolarização do surdo, ressalta-se também a falta de preparo e as difi cul-
dades encontradas para ensiná-lo. No entanto, mais uma vez, os participantes 
parecem não se dar conta de que essas difi culdades advêm da não existência 
de uma língua comum a ser compartilhada com esse aluno. Muitos surdos são 
privados do prazer de conversar sobre quaisquer assuntos do cotidiano ou par-
ticipar da atividade de contar histórias, por exemplo. 
 Dessa forma, essas condições do sistema educacional põem em questão 
a própria ideia de inclusão política que, simplesmente, propõe a inserção dos 
alunos nos contextos escolares presentes.
 É fundamental criar situações didáticas para surdos, que levem à refl exão 
sobre a língua, em situações de produção e interpretação e não em atividades 
mecânicas e descontextualizadas. Portanto,a inclusão das pessoas surdas na 
escola comum requer que se busquem meios para benefi ciar a participação e 
aprendizagem tanto na sala de aula como no AEEcom profi ssionais bilíngues 
fl uentes em Libras/Língua Portuguesa,pois grandes atribuições serão exigidas 
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e as mais importantes qualifi cações, assim sabendo do processo de formação, 
aprofundamento teórico para um perfeito conhecimento e extensa prática da lín-
gua de sinais.
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