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RESUMO 

 
O estudo “A Educação de Surdos e a Formação Docente na Perspectiva Inclusiva - 
o caso concreto do Paraguay” teve como objetivo analisar como vem sendo 
desenvolvida a formação docente na educação de surdos do Paraguay. O campo de 
pesquisa abrangeu diferentes escolas: Regular, Especial e Inclusiva. Entrevistou-se 
26 professores e diretores do Paraguay. A Análise Textual Discursiva norteou a 
metodologia do estudo quali-quantitativo ancorado em MORAES & GALIAZZI 
(2011). Percebe-se a escassez e desatualização de dados quantitativos e 
qualitativos tanto do Ministério de Educação, como das organizações e instituições 
educacionais. Ficou evidente a pouca ou nenhuma oferta de formação e capacitação 
por parte dos centros de formação ou pelo governo do Paraguay em língua de 
sinais. Os fatores “dificuldade financeira” e necessidade de oferta de “cursos de 
capacitação” foram lembrados pelos professores que afirmaram desconhecer como 
educar e se comunicar com as pessoas surdas. Estes dados descaracterizam a 
efetivação da educação escolar inclusiva. Este estudo indica a necessidade de 
formação e capacitação de professores e de um levantamento nacional quantitativo 
e qualitativo quanto à localização e inserção dos surdos na vida escolar e no 
mercado de trabalho e contribui com o reconhecimento da língua de sinais e ao 
acesso e permanência dos surdos na sociedade para uma melhor qualidade de vida. 

 

 
 

Palavras chave: Inclusão; Educação de Surdos, Formação Docente 



 
 

 
RESUMEN 

 

El estudio “La Educación para Sordos y la Formación Docente en la Perspectiva 
Inclusiva – el caso concreto de Paraguay” tuvo como objetivo analizar la formación 
docente en la educación de sordos de Paraguay. El campo de investigación abarcó 
diferentes escuelas: Regular, Especial, Inclusiva. Se entrevistó 26 profesores y 
directores de Paraguay en Lengua de Señas. El Análisis Textual Discursivo orientó 
la metodología del estudio cuali-cuantitativo con base en MORAES & GALIAZZI 
(2011). Se ha percibido la falta de datos cuantitativos y cualitativos del Ministerio de 
Educación, así como de otras organizaciones e instituciones educativas. Además, 
los datos existentes ya no eran actuales. Queda clara la poca o ninguna oferta de 
formación y capacitación por parte de los centros de formación o por el gobierno de 
Paraguay. Los factores “dificultad financiera” y necesidad de oferta de “cursos de 
capacitación” han sido destacados por los profesores que mencionaron desconocer 
cómo se educa y comunica con personas sordas. Estos datos quitan la 
caracterización  a la realización de la educación escolar inclusiva. Esta investigación 
indica la necesidad de capacitación y formación docente y de un estudio nacional 
cuantitativo y cualitativo sobre la localización e inserción de sordos en la vida escolar 
y en el mercado laboral y contribuye al reconocimiento de la lengua de señas y el 
acceso a personas sordas y la permanencia de la sociedad para una mejor calidad 
la vida.  
 
 
 
Palabras Clave: Educación Inclusiva; Educación de Sordos, Formación Docente. 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 
The Study “Deaf Education and The Teacher Educator’s Formation in the Inclusive 
Perspective –The Concrete Case of Paraguay” aimed to analyze formation has been 
developed in the deaf education area in Paraguay. The research approached 
different schools: Regular, Special, Inclusive. A total of 26 teachers, educators and 
school headmasters from Paraguay were interviewed. The Textual/Discursive 
Analysis guided the methodology of the quali-quantitative research, supported by 
MORAES & GALIAZZI (2011). It was evident these matters were hampered by the 
lack and the downgrade of quantitative data either from the Education Ministry, as 
the educational institutions and organizations, as well as the lack or absence, from 
the offering of formation and training from the formation centers or from the Paraguay 
Government in sign language. The factors “economical difficulties” and the public 
necessity offering “training courses” were remarked by the teachers educators who 
confirmed unknowing of how to communicate or educate deaf people. This data 
mischaracterizes the achievement of the inclusive school education. This study 
indicates the necessity of teachers formation and a nationwide quantitative and 
qualitative survey, regarding the placing and the insertion of deaf people in the 
school life and in the labor market and contributes to the recognition of sign language 
and deaf access and permanence of the society for quality life better. 
  
 
Key words: Deaf Education; Inclusive Education; Teacher Educator’s Formation.             
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INTRODUÇÃO 

 

 

Neste período de transição paradigmática e de crise mundial de valores, 

significados e qualidade de vida em que se (re) estrutura a pós-modernidade diante 

de um mundo globalizado tecnologicamente, são necessárias reconstruções, no que 

diz respeito às decisões, mudanças e transformações qualitativas em todas as áreas 

do conhecimento, numa perspectiva mais humanizante e acolhedora de todos com 

semelhanças e diferenças na humanidade. O sentido é de tornarem-se mais 

sensíveis, criativos, livres, reflexivos, críticos, autônomos e conscientes do seu papel 

pessoal e social, de suas responsabilidades coletivas com o outro, também atores 

ativos, autoconscientes do seu existir, em interrelação e interconexão com a 

natureza e com todos os demais sistemas vivos. 

A educação humana, em todas as suas dimensões, mostra-se como o 

único caminho para esta reconstrução qualitativa. Embora muito ainda precise 

explorar e aprender a convivência, o respeito e a tolerância, é possível imprimir 

novos significados ao cotidiano da formação escolar básica até ao nível profissional 

onde caibam todos os sujeitos, surdos e ouvintes, cegos e videntes em uma plena 

convivência, autônoma, independente, solidária e socialmente responsável.  

Os princípios do Programa Educação para todos permeiam todas as 

relações na teia da vida nas quais está envolvido o homem contemporâneo, tanto 

nos âmbitos nacional como internacional no cenário dos países membros da 

Organização das Nações Unidas, com o reconhecimento da DECLARAÇÃO DE 

SALAMANCA (UNESCO, 1994). Tal declaração representou um marco diferencial 

na busca, pelo menos, teoricamente tratando, de minimizar as desigualdades 

sociais, justamente por defender que a escola regular é o melhor espaço de 

aprendizagem para todas as pessoas, inclusive aquelas que apresentam 

necessidades de atendimentos especiais em função de suas condições individuais e 

características específicas, físicas, mentais e sensoriais, que necessariamente e 

positivamente não significam incapacidade nem dependência. 

Ainda, diante das políticas públicas mundiais, as quais norteiam a 

CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS HUMANOS DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (UNESCO, 2006), diante da escassez de literatura e 
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estudos que fundamentem o modelo da educação acessível e inclusiva no Paraguay 

e, principalmente, no tocante ao objetivo de conhecer a qualificação dos professores 

em como lidar com a educação dos surdos e no manejo/domínio da Língua de 

Sinais deste país, resolveu-se desenvolver este estudo tendo como foco as 

reflexões quanto à realidade escolar atual que ora está dividida na bipolaridade entre 

a educação regular e a educação especial, conforme os dados preliminares 

levantados em 2010 no Ministério da Educação (MEC-PY), e assim poder contribuir 

com a efetivação desta formação e da inclusão como atributo social humanitário 

Nacional, no MERCOSUL e no mundo. 

Analisar através do discurso dos profissionais da educação como vem 

sendo desenvolvida a organização escolar no tocante à educação de surdos e à 

formação docente na perspectiva inclusiva no Paraguay passou a ser uma proposta 

desafiadora e que permeia o respeito aos princípios dos direitos humanos. Portanto, 

necessária, emergente e contemporânea.  

Não se pretende, a partir do estudo, encontrar uma verdade absoluta, 

mas verdades presentes e vividas pelos professores, sujeitos do mesmo, os quais 

se dispuseram a compartilhar conhecimentos, informações, emoções e sentimentos 

de prazer, frustração, saudades e lembranças; sempre alicerçado no respeito e na 

solidariedade sistêmica. Na realidade, em cada contato inicial e por repetidas vezes, 

estabeleceram-se laços de confiança entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa.  

Ao buscar as concepções dos professores no que diz respeito à – 

formação de professores e educação de surdos – torna-se importante e salutar para 

a investigação, descortinar aspectos referentes ao modelo educacional deste país, 

conhecer como estão caracterizadas a organização pedagógica e a formação 

docente em educação de surdos, compreender até que ponto as concepções 

implícitas no discurso desses profissionais são coerentes com os pressupostos 

nacionais e mundiais no tocante ao modelo de acessibilidade e também identificar 

até que ponto os diferentes docentes entrevistados caracterizam e diferenciam na 

diversidade, a especificidade do processo de ensino-aprendizagem para/com os 

surdos.  

A Tese, resultado deste estudo, está assim estruturada: 

Capítulo I: Introdução; Antecedentes e Formulação do Problema; 

Justificativa; Objetivos e Questões Investigativas, procurando contextualizar e inserir 

a pesquisa no momento histórico, político, educacional e social; 
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Capítulo II: Revisão da Literatura inicia com um olhar sobre a 

transdisciplinaridade nos tempos da pós-modernidade, permeando os conceitos de 

acessibilidade e inclusão escolar e social, inerentes às especificidades linguística, 

comunicacional e educacional requeridas na interação com as pessoas surdas. O 

processo de ensino-aprendizagem através da cognição visual e da Língua de Sinais. 

Tratou-se ainda da organização educacional e pedagógica inerente à educação das 

pessoas surdas segundo as correntes pedagógicas que regem esses princípios e 

algumas das políticas educacionais inclusivas da atualidade, tanto no âmbito 

nacional quanto internacional. Dando continuidade aos pressupostos, buscou-se 

conhecer alguns saberes, conflitos e tensões que permeiam a cultura escolar e o 

cotidiano educacional com surdos.  

Capítulo III: A Metodologia percorre uma trajetória investigativa definindo 

o tipo de pesquisa quali-quantitativa exploratória e descritiva. A descrição do 

trabalho com definição da amostra e do instrumento para coleta dos dados se deu 

tanto com o questionário em papel e tinta como posteriormente com uso da 

videogravação com aqueles sujeitos experientes em educação inclusiva e/ou 

educação de surdos há mais de um ano. Complementando os procedimentos de 

coleta e análise dos dados, utilizou-se a Técnica da Análise Textual Discursiva – 

ATD, a partir da qual, as informações foram desconstruídas e reorganizadas  em 

categorias de unidades de análise, subunidades e emergentes.   

Capítulo IV: A análise e discussão dos resultados tiveram como norte a 

ATD com o compilado das respostas distribuídas em unidades de análise e 

subunidades que deram cabo ao metatexto para então mergulhar no discurso dos 

teóricos que subsidiaram a Revisão da Literatura e que neste capítulo tomam corpo 

contribuindo com o surgimento das respostas aos objetivos do estudo.  

No Capítulo V- Conclusão e recomendações, são apresentadas a 

comprovação dos objetivos propostos, bem como, respostas às questões de 

investigação; foram também, elencadas, sugestões e contribuições do estudo. 
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CAPÍTULO I – O PROBLEMA 
 

 

1.1 Justificativa 

Compreendendo que toda prática pedagógica assume uma ação ampla e 

intencional, imbuída de significados, gerida e desenvolvida a partir da co-

participação ativa, consciente e compartilhada com educandos, todos sujeitos 

históricos, sociais, culturais, constatou-se com esta investigação: “o caso concreto 

do Paraguay”, a existência de políticas nacionais que discutem e elaboram diretrizes 

para o cotidiano escolar voltados para a educação de todos os alunos o que reflete, 

de modo particular e impreciso, sobre a especificidade cognitiva inerente aos 

sujeitos com deficiência sensorial, muito menos ainda, referente às pessoas com 

surdez uma vez que, apenas o discurso inclusivo, por si só, não é suficiente para 

que todos os participantes da comunidade escolar vivenciem uma prática orientada 

na dimensão de um ambiente humanizado de respeito, acolhedor e universalmente 

inclusivo, a começar pelas barreiras atitudinais, conflitos comunicacionais, 

educacionais e comportamentais. 

A formação em Língua de Sinais e a especificidade pedagógica e 

andragógica de/para/com os surdos requerem argumentos metodológicos e 

estruturais diferenciados que não estão sendo trabalhados de forma minimamente 

satisfatória na formação inicial nem nos breves momentos de capacitação docente 

(WERNECK, 1997; SASSAKI, 1999, 2006; FALCÃO, 2011).  

Considerou-se ser conveniente e pertinente a realização desta 

investigação exploratória por entender que a “escassez de dados” de acordo com 

SAMPIERI, COLLADO, LUCIO (2006, p. 27), é mais uma barreira ao processo de 

democratização da escola e que impacta a proposta da inclusão, bem como, 

vislumbrar a possibilidade de colaborar com a sistematização de saberes que 

culminem com benefícios a ser derivados, o que se demonstra a preocupação com a 

qualidade da formação docente na especificidade educacional e formativa inerente 

aos sujeitos surdos nos países que compõem o bloco do MERCOSUL e mais 

especificamente no vizinho Paraguay.  

Tem-se o conhecimento de que o ensino público oficialmente denominado 

especial e/ou bilíngue oferecido aos alunos surdos, quer em escola específica, quer 
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nas salas especiais, regulares e inclusivas com surdos1 em diversos países do 

mundo, produz um grupo de pessoas surdas com pensamento de massa, alienadas, 

iletradas, que não aprendem a escrita da língua oficial do país, portanto, analfabetas 

funcionais ou simplesmente não sabem ler, permanecem mantidas na 

superficialidade dos saberes como se fossem incapazes de apreender o 

conhecimento na dinâmica da coexistência social, produtiva e laboral.  

É notória a existência de um temor, de muitos docentes, em receber os 

alunos com deficiência auditiva, temor este, por certo, decorrente da falta de 

informação, de formação teórica e prática, não presentes durante os anos da 

formação inicial ou mesmo em programas de capacitações.  Cabe ainda ressaltar 

que a seleção do tipo de aluno desejado e/ou idealizado ou mesmo, a falta de 

socialização de experiências exitosas e pró-ativas são elementos que alimentam e 

geram o temor por parte de alguns docentes em lidar com o desconhecido.  

Focar com o tema: “O Caso Concreto do Paraguay” justifica-se como 

território para a realização deste estudo para identificar elementos das práticas 

pedagógica e docente que contribuam para a compreensão política e social de como 

está estruturado o cotidiano escolar diante da concepção, implantação e 

implementação das políticas e diretrizes educacionais inclusivas do país. 

Sabe-se que a educação de surdos requer comunicação e um modelo de 

ensino-aprendizagem diferenciado. Através do uso das mãos, expressões e gestos 

pode-se constituir dialogenia sinalizada com caminhos mentais que estimulem a 

interação cognitiva visuogestual. Na relação com surdos, principalmente do tipo 

severo e profundo2, tanto a língua como a cognição são distintos e diferenciados do 

oroauditivo que é o comum aos ouvintes. Mas isto não implica em necessidade de 

separar nem segregar da convivência entre surdos e ouvintes, de manterem-se em 

ambientes escolares exclusivos que não valoram a convivência com as diferenças. 

FALCÃO (2011) sai em defesa da utilização de estratégias educacionais 

diferenciadas e inclusivas que comunguem vivências e aprendizagens 

compartilhadas e colaborativas em comum na perspectiva da autonomia e da 

                                                
1 Embora no modelo da escola inclusiva estejam inseridas todas as pessoas, muitos gestores e 
professores excluem as pessoas surdas deste ambiente de ensino-aprendizagem porque o processo 
comunicacional e as estratégias educacionais são diferenciadas e nem todos os educadores estão 
preparados ou interessados em acrescentar esta demanda no cotidiano escolar.    
2 As pessoas com deficiência auditiva em níveis leve e moderado apresentam residual auditivo, 
geralmente não necessitam do uso da Língua de Sinais para a comunicação. Conseguem oralizar e 
quando com próteses auditivas interagem sem problemas. Ver capítulo 2.2.2.2  
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independência onde a Língua de Sinais seja veículo e meio de comunicação, de 

ensinagens e aprendizagens significativas para/com todos. Para tanto, diante da 

relação ensino-aprendizagem de uma pessoa surda, principalmente do tipo severo e 

profundo é preciso um tempo pedagógico maior inerente à sua especificidade 

cognitiva com a utilização da Língua de Sinais como instrumento de acesso ao 

mundo do conhecimento. O autor considera que a inclusão escolar em sua forma 

plena, cidadã e universal devem, os professores, conhecer a comunicação 

sinalizada em Língua de Sinais e também serem capacitados em educação de 

surdos. Assumir uma sala de aula sem estas formações é incorrer no 

espontaneísmo e no abismo pedagógico para o infortúnio dos educandos, dos 

familiares e da sociedade como um todo.  

Segundo TARDIF (2002), falhas na formação docente quer no período 

inicial, em decorrência do déficit estruturante dos saberes curriculares durante a 

graduação, ou pela falta de vivências e saberes experienciais  ou ainda pela falta de 

interesse ou medo de errar por parte do profissional, impactam e muitas vezes 

inviabilizam o processo de formação humana, de abertura e adequação dos espaços 

públicos para inclusão plena de todos os aluno, inclusive os surdos. Por outro lado, 

colocar intermediadores entre pais e crianças surdas, entre professores e alunos 

surdos não garante aprendizagem, inclusão nem interação social, tão pouco prepara 

a sociedade para a convivência com as diferenças o que aprofunda preconceitos e 

desencadeia conflitos de ordem afetiva e comportamental intra e interpessoal de 

dependência.   

A existência de preconceitos sobre a educação de surdos e a 

comunicação em língua de sinais, tanto nos espaços familiares quanto nos espaços 

escolares, é segundo FALCÃO (2011), um complicador ao processo educacional 

inclusivo em sua plenitude. Diversos conflitos comunicacionais e comportamentais 

instalam-se desde os espaços familiares até aos espaços escolares, o que pode 

desencadear desordens e agitações existenciais, além de déficits na qualidade da 

aprendizagem, da relação com a vida pessoal, social e produtiva do educando com 

outras pessoas, a natureza e a humanidade.  

No tocante à formação humana pessoal e social como preparação dos 

surdos para a vida produtiva em relação à sua qualificação e competência 

acadêmica, social e linguística, necessárias á inserção no mercado de trabalho que 

se torna competitivo, seletivo e excludente, deve haver preparação escolar 
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formativa. A conquista de espaços no mercado de trabalho se dá por competência 

ou por medidas protetivas e assistivas através da legislação. Mas mesmo assim, 

deve existir o mínimo de conhecimento e competências em diferentes áreas dos 

saberes, o que torna indispensável, também, a formação docente.  

Ainda segundo o autor, o preconceito estigmatiza, como se a deficiência 

auditiva fosse sinônimo de incapacidade mental, e a pessoa surda não oferecesse 

condições efetivas de desenvolver habilidades semelhantes aos ouvintes em 

diferentes atividades e atribuições da vida pessoal, profissional e produtiva. Existem 

limites, mas não incapacidade.  

O autor ainda argumenta que a questão da não correspondência às 

necessidades cotidianas de sala de aula nos cursos de formação de professores, 

quer em língua de sinais, quer na especificidade da educação dos surdos, quer na 

maneira de como lidar com a cognição visual, bem como, à falta de adequação de 

estratégias educacionais pertinentes e coerentes às condições individuais cognitivas 

e sensoriais dos educandos surdos interferem diretamente, e muitas vezes 

negativamente, na condução do ensino-aprendizagem.  

Ainda no contexto das argumentações do autor, as pessoas com 

deficiência auditiva ou simplesmente surdas, usuárias e dependentes da língua de 

sinais são consideradas de categoria inferior, como se a condição cognitiva 

estivesse estruturada apenas pela linguagem superficial através de mímicas e 

gestos comuns que, por sua vez, dificulta ao surdo o processamento de uma 

comunicação mais elaborada e compreensiva, que garanta a aquisição do 

conhecimento na sua plenitude.  

A qualidade da formação docente diante do modelo de acessibilidade e 

inclusão é um aspecto de conflito escolar. Para CARVALHO (1998), a maioria dos 

professores do ensino fundamental alega que “não se sentem preparados e 

motivados para a docência de grupos tão diversificados, consideram-na difícil, pois 

ganham muito mal não tendo recursos para compra de livros ou para fazerem cursos 

de atualização” (p.10), o autor esclarece ainda que as condições em que os 

professores trabalham são muito adversas.  

A mesma questão, tratada por (FALCÃO, 2011), é que, além da falha no 

processo de comunicação comum entre professor e aluno, a situação ainda se 

agrava diante de tantas outras necessidades, tais como: sala de aula, onde se 

acumulam conflitos sociais, culturais, além de ambientes de ensino superlotados ou 



23 
 

sem estrutura pedagógica; professores mal remunerados, desrespeitados e sem 

reconhecimento profissional, altos custos de formação e qualificação profissional 

que refletem no despreparo e na desistência de acolher e educar uma criança surda, 

ou ainda, em casos extremos, o abandono da sala de aula por parte do professor 

que se sente incapaz de gerenciar tanta diversidade em um único ambiente. Poucos 

são os casos em que docentes se aventuram e aceitam o desafio de educar uma 

criança surda com responsabilidade e qualidade na direção da sua formação 

humana para a vida na perspectiva da cidadania produtiva.  

Ao compreender que a ciência e o conhecimento não estão livres de 

valores e de interesses sociais, educacionais, políticos, ideológicos, que esses 

saberes se estruturam no confronto de ideias diante da complexidade da 

aprendizagem da vida, é preciso refletir que é justamente nas vertentes que são 

estabelecidas entre o poder e o conhecimento que surgem tendências à liberdade 

de ideias e da comunicação reflexiva, crítica e criativa. Comungar o momento 

histórico da pós-modernidade como precursor da interação interpessoal sem limites 

intercontinentais corresponde a oportunizar a geração de um novo olhar, de um novo 

desenho social que está sendo reestruturado no modelo de uma sociedade mais 

humana, sem fronteiras para o conhecimento, e que pode tornar-se, toda a 

sociedade, universalmente inclusiva e cidadã por compartilhar sentimentos, 

reflexões e saberes em prol da autoconscência planetária (MATURANA & VARELA, 

2001).  

Novos caminhos educacionais estão surgindo, consequência da 

emergência de novos valores, novas necessidades e novos princípios, os quais 

concorrerão para a transformação do mundo globalizado, imerso na rede das 

tecnologias da informação e comunicação, no qual, é preciso imprimir um novo 

significado, em especial, ao cotidiano da escola tradicional, que não pode mais se 

aventurar com práticas pedagógica e docente retóricas, sem um propósito/ação de 

inovações paradigmáticas, epistemológicas, teóricas, metodológicas e inclusivas.  

O uso de ferramentas mais adequadas a cada necessidade individual de 

cada educando como sujeito e ator do conhecimento gera motivação e entusiasmo 

no que diz respeito aos processos de vivências e aprendizagens, por estas razões, 

necessário se faz (re)conhecer que as práticas pedagógica e docente é uma forma 

de regulação social e que a tomada de consciência histórica, reflexiva e crítica 



24 
 

podem levar a sociedade às mudanças atitudinais como principio de acolhimento, 

qualidade de vida e harmonia entre diferentes que respeitam as diferenças. 

1.2 Situação - Problema 

A corrente mundial que embasa o paradigma da inclusão social, escolar, 

profissional se justifica na valoração e valorização da vida, cujos aspectos 

educacionais estão estruturados a partir do Programa Educação para Todos 

(UNESCO, 1990) e da DECLARAÇÃO DE SALAMANCA Sobre Princípios, Políticas 

e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais (UNESCO, 1994), na 

perspectiva da valoração do indivíduo nas diferentes relações com o outro. Tal 

corrente pode favorecer o despertar para uma consciência coletiva, no sentido da 

geração de atitudes e valores humanizantes em defesa de um novo paradigma mais 

reestruturado e consciente da humanidade planetária. Contudo, em muitos casos, a 

corrida para a sobrevivência não tem considerado, e por vezes, respeitado as 

pessoas com necessidades educacionais individuais favorecendo requisitos 

pedagógicos e andragógicos diferenciados, como prerrogativa cognoscitiva, a 

exemplo dos sujeitos surdos, em todos os aspectos da sua formação humana: 

econômica, social, política, espiritual, energética, afetiva, ética, estética e cultural. 

Passados mais de vinte anos do marco internacional da Declaração de 

Salamanca que inovou e mudou, ao menos teoricamente, o olhar e algumas ações 

para/com as pessoas com deficiências no mundo, um dos maiores problemas, ainda 

é o estigma da deficiência como sinônimo de invalidez e dependência, mais 

especificamente a condição de ser surdo(a) que requer interação visuogestual, bem 

como, formação docente diferenciada com uso de estratégias educacionais em 

Língua de Sinais. Mas a qualidade da formação inicial e continuada de professores 

deixa muito a desejar. Muitos profissionais que lidam com a educação especial na 

perspectiva do vir a ser inclusiva mascaram o processo escolhendo para sua sala de 

aula aquele que se apresenta menos “deficiente”. Os demais são excluídos por 

diversos motivos: “dá mais trabalho”, “não sei como educá-los”, “não conseguem 

aprender”, “não vão precisar disso para a vida” etc (FALCÃO, 2011). 

Diante de um mundo que corre contra o tempo, em que as pessoas 

clamam por mais praticidade e eficácia, competência e produtividade, dedicar um 

período a mais ao estudo da língua de sinais e da cognição visual torna-se, muitas 

vezes, uma tarefa árdua e que nem sempre confere oportunidade, interesse, 

responsabilidade e compromisso de buscar formação fora do processo curricular. 
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Desta forma, no coletivo escolar com surdos comumente os professores, sem 

capacitação em língua de sinais nem educação de surdos, repassam para terceiros 

intermediarem o que é de sua responsabilidade profissional, mas que para o qual 

não foram formados.  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Geral 

Analisar, através do discurso dos sujeitos envolvidos na investigação, 

como vem sendo desenvolvida a educação de surdos e a formação docente na 

perspectiva inclusiva no Paraguay. 

1.3.2 Específicos 

1. Identificar através da pesquisa de campo como vem sendo 

desenvolvida a prática docente na perspectiva inclusiva para com as 

pessoas surdas do Paraguay; 

2. Constatar, a partir do discurso dos professores, as concepções de 

formação em educação de surdos na perspectiva inclusiva; 

3. Distinguir no discurso dos professores a especificidade educacional da 

pessoa surda e o que isto diferencia do processo de ensino-

aprendizagem em geral. 

1.4 Questões Investigativas 

Tanto as características da formação acadêmica dos profissionais da 

educação como a qualidade do acolhimento aos alunos com deficiência auditiva nas 

escolas interferem diretamente no modelo de sociedade contemporânea. A 

qualidade de vida com satisfação e plenitude está diretamente relacionada com o 

nível de desenvolvimento social, educacional, intelectual, tecnológico e cultural.  

A escola como território, estrutura e instituição informadora e formadora 

humana para a vida em sociedade e a academia, como espaço de formação 

profissional, passam a ser o palco das ações de intervenção, mudanças e 

transformações que valoram e valorizam as diferenças como princípio de 

interrelações inclusivas. Enquanto educadores autoconscientes e inclusivos, o 

compromisso humano confere o despertar do potencial cognitivo e produtivo do 

educando repercutindo favoravelmente na autoestima e no projeto de vida de cada 

um.  
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Assim, diante da necessidade de conhecer a realidade paraguaya, no que 

diz respeito ao desenvolvimento da educação de surdos e a formação docente na 

perspectiva inclusiva questiona-se: 

1. Como vem sendo desenvolvida a prática docente na perspectiva 

inclusiva para com as pessoas surdas do Paraguay? 

2. Até que ponto as concepções implícitas no discurso dos professores 

são coerentes com os pressupostos nacionais e mundiais da educação 

inclusiva? 

3. Como estão caracterizadas a organização pedagógica e a formação 

docente na perspectiva inclusiva diante da especificidade do processo de 

ensino-aprendizagem para com os surdos?  
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CAPÍTULO II – REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 A Globalização, a Pós-modernidade e a Modernidade líquida  

A globalização é um fenômeno que internacionaliza, expande e elimina 

barreiras territoriais sendo impossível chegar a um consenso sobre um conceito em 

comum. Na realidade, é fruto da civilização e dos tempos modernos. Consiste em 

um fenômeno que promove a integração dos povos nas diferentes áreas do 

conhecimento humano, dentre elas, a sociologia e, principalmente, da política e da 

economia sendo amplamente disseminada pelas inovações Tecnológicas da 

Informação e Comunicação - TIC.  

Fala-se que a globalização se apresenta como fenômeno de libertação do 

ser humano do isolamento e dos limites territoriais tornando-o, efetivamente, 

copartícipe das informações em tempo real, das ações e inovações mundiais, das 

notícias e acontecimentos que envolvem o planeta, a natureza e o ambiente através 

da interação homem-tecnologia. As informações e a oferta de mercadorias chegam 

em rede virtual às pessoas de diversas regiões do mundo em decorrência dos 

avanços tecnológicos e do aperfeiçoamento dos meios de transporte expandindo o 

mercado com interação sociocultural, econômica e política. Mas também produzindo 

exploração de mão de obra, pulverização e limitação do poder social do Estado em 

detrimento da economia das grandes corporações. E a cultura passa a ter um 

correspondente gerencial “medida por normas não inerentes a ela e que nada têm a 

ver com a qualidade do objeto, mas sim com alguns tipos de padrões abstratos 

impostos de fora” (BAUMAN, 2009, p. 73). 

Segundo FALCÃO (2011), tanto a educação humana como a formação de 

professores na perspectiva inclusiva devem manter-se atualizadas na rede de 

informações virtuais como mecanismo de troca de informações e produção de 

conhecimentos em defesa da melhoria da qualidade de vida, da comunicação e 

interação com o mundo pós-moderno. 

Diante da exploração econômica e política, uma nova ordem social está 

sendo estabelecida à medida que a “velha ordem” se encontra na agenda por 

transformações diretivas à humanização dos humanos. Trata-se da modernização 

da modernidade ou mesmo da pós-modernidade como princípio à autonomia e 

liberdade como modelo da nova cidadania (UNESCO, 2006). Para BAUMAN (2001), 
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“estamos passando de uma era de “grupos de referência” predeterminados a uma 

outra de “comparação universal” como um “novo arranjo do convívio humano e nas 

condições sociais sob a qual a política-vida é hoje levada [...] O poder pode se 

mover com a velocidade do sinal eletrônico” (p. 17). O autor entende que este 

período pós-moderno ou da “segunda modernidade” se apresenta como “sociedade 

da modernidade fluida” (p. 31). Esta distingue-se de todas as outras formas de 

convívio humano pela característica compulsiva e obsessiva, “contínua, irrefreável e 

sempre incompleta modernização, a opressiva e inerradicável, insaciável sede de 

destruição criativa [...] em nome de um novo e aperfeiçoado projeto” (p. 36). Isto nos 

leva, segundo o autor, a uma condição “por nossa própria conta”, sem limites “ao 

aperfeiçoamento além das limitações de nossos próprios dons herdados ou 

adquiridos, de nossos recursos, coragem, vontade e determinação” (p.37), como 

modelo de auto-afirmação do indivíduo com riscos da manutenção irrefletida de 

como viver em sociedade. 

 
Essa importante alteração se reflete na realocação do discurso ético/político 
do quadro da ‘sociedade justa’ para o dos ‘direitos humanos’, isto é, 
voltando o foco daquele discurso ao direito de os indivíduos permanecerem 
diferentes e de escolherem à vontade seus próprios modelos de felicidade e 
de modo de vida adequado (p. 38) [...] A sociedade dando forma à 
individualidade de seus membros, e os indivíduos formando a sociedade a 
partir de suas ações na vida. (p. 39)  

  

Este modelo emergente pós-moderno, segundo TORRE & MORAES 

(2008) vai além do individualismo, do cognitivismo e do utilitarismo do conhecimento, 

conquista-se respeito à natureza (ecologia), levando sempre em consideração os 

outros (alteridade) e transcendendo a realidade sensível (transpersonalidade).   

No mundo da pós-modernidade a globalização permite que o 

conhecimento navegue através das Tecnologias da Informação e Comunicação –

TIC acelerando a divulgação e a popularização de informações disponíveis no 

espaço virtual e, invariavelmente, transformando-se numa cultura de massa com 

diferentes cenários e valores. Diante dessa complexa realidade virtual inovadora, 

mas também conflituosa, a condição do sujeito com deficiência é de sentir-se 

incapaz de gerir seus próprios passos com altivez, autonomia, liberdade, 

independência, responsabilidade e determinação. Sem conhecimento nem 

apropriação adequada de saberes curriculares e experienciais o cenário que se 
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reproduz é de insegurança, dependência e exclusão produzindo territórios adversos 

e conflituosos.  

A falta de informação e formação daqueles que, na condição de 

mediadores dos saberes universais, estariam envolvidos com a formação da 

sociedade global, não percebem nem valoram a visão planetária do humano. A 

dimensão física, mental e espiritual de cada educando como sujeito aprendente 

carece de oportunidades e possibilidades diferenciadas diante da diversidade que é, 

segundo O´SULLIVAN (2004) um dos ingredientes necessários à espiritualidade 

saudável. 
  

Somos pessoas não em nós mesmos, mas em comunidade [...] Somos 
membros da comunidade universal, da comunidade terrestre, da 
comunidade animal e da comunidade humana (p.377) [...] Antes de sermos 
humanos somos criaturas terrestres. Nossa alma é alimentada pela matriz 
da Terra, dotada de incrível variedade e de grandeza inigualável. A 
Paisagem da Terra é um rico alimento para o espírito humano [...] Enquanto 
seres terrestres somos uma espécie entre as espécies. (p. 379) 

 

Estas reflexões promovem o entendimento de que, segundo MORIN 

(2003), as pessoas necessitam formação e capacitação em gestão, participação, 

colaboração, empreendedorismo, decisão e inovação quando inseridas no processo 

industrial, produtivo, comercial, e mais atualmente, no processo tecnológico e 

ambiental, mas antes de tudo, necessitam apreender a conviver com a diversidade, 

com as pessoas diferentes com suas diferenças em se considerando, a sociedade, 

ao mesmo tempo indivíduo, espécie e natureza imersos num sistema em unidades 

complexas enquanto ser indivíduo em sociedade. “Dessa forma, o ser humano é ao 

mesmo tempo biológico, social, afetivo e racional. A sociedade comporta as 

dimensões histórica, econômica, sociológica, religiosa” (p. 38).  

O conceito de modernidade líquida apresenta-se, segundo BAUMAN 

(2009, p. 88) na transitoriedade da duração da informação e dos acontecimentos. 

Para o autor, “não estabelece objetivos nem traça uma linha terminal” e “só atribui a 

qualidade de permanência ao estado da transitoriedade. O tempo flui – não marcha 

mais”. Sua característica é a constante mudança de ideias, valores e interesses que 

geram necessidades constantemente renovadas que levam à síndrome do 

consumismo, do desperdício, da instabilidade e da insegurança. 

Uma sociedade que prima pela cidadania inclusiva e produtiva reorganiza 

o modelo educacional primário: família e escola, em defesa de uma educação 
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pessoal, social, escolar, profissional e tecnológica cidadã, segundo demandas de 

perspectivas humanizantes da pessoa consciente da sua integralidade e dos riscos 

de se manter líquido-moderno. Tal reorganização deve ser estruturada desde o 

período da infância até a profissionalização, quando se capacita e habilita o homem 

a conviver em sociedade, a perceber e atender ao que se propõe o paradigma 

emergente, no bojo do qual, constam renovados os direitos e as responsabilidades, 

dentre os quais, aquelas que envolvem as pessoas com deficiência. Contudo, em se 

tratando de aprendizagem na perspectiva da valoração humana construída nas 

relações interpessoais, MORAES (1996) entende que o modelo sociointeracionista 

reconhece sujeito e objeto como organismos vivos, ativos, abertos, em constante 

intercâmbio com o meio ambiente, mediante processos interativos indissociáveis e 

modificadores das relações sujeito-objeto e sujeito-sujeito, a partir dos quais um 

modifica o outro, e os sujeitos se modificam entre si, ou seja: 

 
Uma educação centrada no "sujeito coletivo" que reconhece a importância 
do outro, a existência de processos coletivos de construção do saber e a 
relevância de se criar ambientes de aprendizagens que favoreçam o 
desenvolvimento do conhecimento interdisciplinar, da intuição e da 
criatividade, para que possamos receber o legado natural de criatividade 
existente no mundo c oferecer a nossa parcela de contribuição para a 
evolução da humanidade. (p. 64) 

 

A partir do que afirma a autora o "ser" se constrói nas relações e o 

conhecimento “é produzido na interação com o mundo físico e social, a partir do 

contato do indivíduo com a sua realidade, com os outros, incluindo aqui sua 

dimensão social e dialógica, inerente à própria construção do pensamento” (idem). 

O “ser dialógico” é, portanto, a própria projeção de si mesmo. A 

compreensão do ser e das relações que estabelece com o outro contribuem para 

tomada de consciência da interdependência e inseparabilidade do todo cósmico, “o 

que nos leva a compreender que somos andarilhos nesta jornada, numa caminhada 

individual e, ao mesmo tempo, coletiva” (p.66).  

Para a autora, essa nova ordem humanizante produz a “compreensão do 

nosso encaixamento no cosmo amplia a nossa consciência, acentuando os 

sentimentos de humildade, fraternidade, solidariedade e compaixão, contribuindo 

para a construção de um mundo mais harmonioso, com um pouco mais de paz e 

felicidade que todos buscam” (idem). 
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Esta composição do tecido social educacional humanizado integra todo o 

ambiente planetário numa cosmovisão de mundo como aldeia global diante da visão 

de totalidade o que torna possível denominar de novo paradigma cuja aplicação em 

educação é apresentado por MORAES (2004, p.14) 

 
O pensamento sistêmico aplicado em educação nos impõe a tarefa de 
substituir compartimentação por integração, desarticulação por articulação, 
descontinuidade por continuidade, tanto na parte teórica quanto na práxis 
da educação. Em termos de macroplanejamento, esse pensamento evita a 
concepção de uma política fragmentada, desarticulada, descontínua e 
compartimentada. Pressupõe novos estilos de diagnósticos, procedimentos 
metodológicos adequados e que permitam apreender o real, com suas 
múltiplas dimensões, em toda a sua complexidade, para que se possa 
identificar necessidades concretas, capazes de subsidiarem a construção 
de uma política educacional congruente com a realidade.  
 

Para a autora esse novo paradigma educacional se constitui 

contemporâneo porque redireciona a sociedade e a escola a uma mudança de foco 

e de perspectiva do processo educativo e integrativo da formação humana 

constituído “de corpo, mente, sentimento e espírito” (2008, p. 08), e também se 

complementa e se amplia nas interrelações quando se apropria da subjetividade 

com atitudes e valores integrativos que se agigantam diante da 

multidimensionalidade pessoal e social na perspectiva do ser pessoa diferente com 

diferenças como sujeito ativo e participativo que ocorre, segundo MATURANA & 

VARELA (2001), na convivência com outros sujeitos também diferentes e produtivos. 

Imersos nesta responsabilidade social, cada um passa a assumir sua 

autoconsciência solidária, colaborativa e compartilhada. 

É a partir desse reconhecimento e crescimento interior, do 

“autoconhecimento” com autoconsciência que cada indivíduo apresentará condições 

de se reconhecer como pessoa e sujeito autônomo e livre, porque se apropria e 

aprende a lidar com a sua cidadania, em consequência, passa a compreender e 

respeitar regras sociais, limites, oportunidades e possibilidades, tornando-se 

consciente do seu potencial e das qualidades humanas que possui e daquelas que 

são construídas nas relações que, segundo MORAES (2008), autoconhecendo-se, o 

sujeito poderá compartilhar e colaborar, para a transformação da realidade, de forma 

ativa e efetiva, daquilo que é exterior, do outro, compreendendo, inclusive, além de 

si mesmo, ou seja, as relações com “a natureza do outro”, condição fundamental 

para criar o futuro, num presente de paz e harmonia.  
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A autora esclarece que o território definido pela modernidade para a 

formação humana transcende o processo caórdico do capitalismo na era da pós-

modernidade e da globalização, para se reencontrar com a sociedade e com a 

natureza, a partir de uma “visão ecológica” e planetária dos ambientes educacionais, 

o que leva a entender, que neste contexto, a missão da escola mudou, no sentido da 

compreensão, que ao invés de uma massa amorfa de alunos, despersonalizados, é 

preciso focalizar o indivíduo, aquele sujeito original, singular, diferente e único, 

dotado de inteligências múltiplas, que possui diferentes estilos de aprendizagem e, 

consequentemente, diferentes habilidades de resolver problemas.  

Ainda segundo a autora, no bojo desse novo paradigma emergente, surge 

um novo conceito de sujeito. O "sujeito coletivo", inserido numa “ecologia cognitiva” 

da qual fazem parte outros humanos, todos os sujeitos, atores, aprendentes, cujos 

valores, sentimentos, emoções e pensamentos são influenciados pelas relações 

estabelecidas com as diferentes pessoas, as quais passam a interagir e integrar 

cada um dos ambientes de convivência, a partir de relações contínuas existentes 

entre o pensamento, ações e o ambiente em geral, “aspectos inseparáveis de um 

único processo, cuja análise em partes distintas não tem mais sentido” (p. 08). 

Na percepção de MORAES (1996), o conjunto de elementos integrantes 

das novas pautas educacionais, pode-se considerar como um paradigma 

educacional emergente, sendo construtivista, interacionista, sociocultural e 

transcendente. A autora esclarece que o conhecimento, estando sempre em 

processo de construção, transforma-se mediante a ação do indivíduo no mundo, da 

ação do sujeito sobre o objeto de sua transformação.  

Esta análise, de acordo com o que afirmam MATURANA & VARELA 

(2001), pauta-se na multidimensionalidade, e no caráter aberto do processo de 

construção da identidade os quais apresentam-se com plasticidade e flexibilidade 

dos processos de autorenovação. O território da construção e reconstrução da 

identidade não é, portanto, a única conquista da síndrome do consumo. Segundo 

BAUMAN (2009, p. 114) “de forma gradual, mas incansável, toma conta das 

relações e dos vínculos entre os seres humanos”. 

A melhoria na qualidade de vida ultrapassa a perspectiva da autonomia e 

independência prevista pela nova cidadania (UNESCO, 1994), a qual permite 

liberdade com responsabilidade social pela autoconsciência reflexiva e crítica. O 

“cidadão autônomo”, com ou sem deficiência, assume a capacidade produtiva de 
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empreendedorismo, sustentabilidade e empregabilidade com criticidade e 

criatividade; assume com dignidade seu papel pessoal, social, político, econômico, 

espiritual e cósmico, interrelacionado, interconectado e interdependente, diante do 

mundo globalizado, porque este lhe oferece condições e oportunidades 

diferenciadas de aprendência do/para/com o mundo, pois como afirma MORAES 

(2008, p. 67): “o conhecimento é o produto de uma rede indissociável entre sujeito, 

objeto e processo” e como “sistemas vivos, somos seres multidimensionais, onde as 

dimensões físicas, biológicas, psicossociais, culturais e espirituais se entrelaçam 

para que cada um cumpra a finalidade de sua existência”.  

Conforme CAPRA (1988, p. 49) “a existência da consciência, junto com a 

de todos os outros aspectos da natureza, é necessária para a autoconsciência do 

todo”. Essa visão de mundo “como uma teia dinâmica de relações” atribui um papel 

central à noção de ordem social, pois utiliza matrizes para representar “mudança” e 

“transformação”. Justamente como HEISENBERG & BATESON (1975 apud CAPRA, 

1988) afirmaram que aquilo que se observa não é a natureza em si, mas sim a sua 

exposição ao método de observação, e que nunca deve ser tomado como 

conhecimento absoluto e que a relação deveria ser a base para toda definição numa 

“visão sistêmica da vida”, sendo o que MATAURANA & VARELA (2001) vem a 

ressignificar este conceito como autoconsciência.   

A complexidade da vida, da coexistência com o cosmo é um fator que se 

manifesta na multidimensionalidade das relações afetando diretamente o que se 

pensa, se faz, se sente e está presente na maneira como são organizadas as ideias, 

pensamentos e ações que, segundo MORAES (2008, p. 70), “afeta nossos 

esquemas mentais, nossa capacidade reflexiva e nos leva a repensar o 

conhecimento do conhecimento” como processo e advir.  

Este nível de consciência é, portanto, ecológico e ecoformativo no seu 

conceito mais profundo, e está descrito por STANISLAV GROF (1977 apud CAPRA, 

1988, p. 75) como “o reconhecimento intuitivo da unicidade de toda a vida, da 

interdependência de suas múltiplas manifestações e de seus ciclos de mudança e 

transformação”. O “padrão que une” a humanidade e a natureza interconectada 

perpassa por uma “visão sistêmica da vida” que atribui às diferenças aspectos da 

realidade como “um tecido constituído de múltiplos níveis interrelacionados” (p. 56), 

do qual “as pessoas começam a sentir que a única coisa sensata a fazer é 

concentrarem-se na própria mudança, que é o único aspecto constante da 
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existência” (p. 87), e que BAUMAN (2004, p. 38) conceitua como “auto-afirmação do 

indivíduo”.  

Este estado de consciência permite ao ser humano vivenciar, 

experimentar, compreender e apreender aspectos ou a totalidade de seu mundo 

interior, bem como o sentido ou percepção que o ser humano possui do que é 

moralmente coerente com a vida, como o presumido certo ou errado em atos e 

motivos individuais, e a refletir recursivamente no individual e no coletivo o conceito 

da ética na vida.  

Essa consciência pode ser compreendida segundo HOUAISS, VILLAR & 

FRANCO (2001), como conjunto de ideias, atitudes e crenças o qual leva ao 

conhecimento do mundo que o cerca com convicção, discernimento, compreensão, 

entendimento acerca de algo. Mas a autoconsciência mergulha na condição do 

sujeito reflexivo, ativo, criativo, transformador, com responsabilidades pessoais, 

sociais, com a natureza e a vida planetária. Requer uma educação pautada na 

ecologia compartilhada com todos os seres interconectados com a vida. Esta 

educação humana na perspectiva transdisciplinar vale para todos, mas está em fase 

de transição, de aprendência do “como fazer”, no sentido de se transformar e ao 

transformar-se, também o mundo, o “acesso” em caráter universal e igualitário dos 

bens, direitos e responsabilidades sociais. Este, sem sombra de dúvidas, é um dos 

maiores desafios ainda não conquistados pela humanidade de cada país, de cada 

cidade, pela escola e pela família. Para MORAES (2004, p. 12), a humanidade 

encontra-se na 

 
Era das relações, onde a informação, o conhecimento, a criatividade e as 
inteligências constituem os verdadeiros capitais [...] O poder está sendo 
transferido para o indivíduo e para as sociedades [...] Daí a importância 
fundamental de focalizarmos o desenvolvimento humano como o fator 
preponderante deste momento de transição, como a argamassa principal de 
um processo de transformação que não significa apenas uma grande 
mudança, mas, sim, uma transformação radical que afetará cada um de nós 
e as próximas gerações. Daí porque Teilhard de Chardin (1989) nos 
assevera que o desenvolvimento humano depende de nossa capacidade de 
reflexão, do aprimoramento de nossas habilidades de pensar e saber, o que 
significa saber que se sabe. É o aprendiz quem escolhe e decide a sua 
experiência diante das possibilidades que se apresentam. É o ser que 
constrói a sua própria identidade a partir de sua liberdade e autonomia para 
tornar-se sujeito. Daí a importância de adotarmos o enfoque reflexivo na 
prática pedagógica e, desta forma, estaremos resgatando os pensamentos 
de grandes educadores, tais como Dewey, Paulo Freire, Schӧn e Papert, 
para quem a educação é um diálogo aberto do indivíduo consigo mesmo, 
com os outros e com os instrumentos oferecidos pela cultura e pelo 
ambiente.  
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Ainda considerando o processo da globalização e da autoconsciência 

diante da concepção de seres de relações interdependentes e inseparáveis de um 

todo, que interferem no processo educacional da formação humana, MORAES 

(1996, p. 17) defende a transcendência como “a capacidade de ir mais além, de 

ultrapassar-se, de superar-se, de entrar em comunhão com a totalidade indivisível, 

de compreender-se como parte integrante do universo, onde todas as coisas se 

tocam uma na outra”.  

SILVA & CATALÃO (2010) entendem que desta reflexão é possível 

distinguir diretrizes operacionais setoriais, desde o processo social e cultural que 

rege todo o período da educação familiar e se estende ao escolar até a 

profissionalização, cujo amadurecimento da necessidade de exercer alguma 

atividade profissional confere atributos, tais como: autoconsciência, valor de 

utilidade, interação, colaboratividade e produtividade, todos com abertura ao novo 

com criatividade e imaginação. Ainda a re-construção da relação ser humano-

natureza, associada à valorização dos ambientes, o natural, o construído e o 

ambiente interior (de si mesmo). Para os autores, a consciência desses espaços 

autoformativos passam a fazer parte da abertura aos processos vivenciais, aos 

quais potencializam a criatividade e a imaginação. 

Na perspectiva educacional ecoformativa, segundo MATURANA & 

VARELA (2001), a pós-modernidade confronta-se com a nova cidadania, 

efetivamente libertadora, autônoma, reflexiva, criativa, autoconsciente e, sobretudo, 

inclusiva, sistêmica e global. Esta perspectiva busca a transcendência do indivíduo 

como um sistema aberto de vida, de efervescência energética e espiritual, imerso na 

humanidade planetária. MORAES (1996, p. 11) destaca que, 

 
Em lugar de uma educação que reforça a separação de realidades 
inseparáveis, que vê a mente separada do corpo, pretendemos uma 
educação que implica em abertura, em novo diálogo entre mente e corpo, 
sujeito e objeto, consciente e inconsciente, interior e exterior, indivíduo e 
seu contexto, o ser humano e o mundo da natureza. Em oposição a um 
professor disciplinador, condicionador, que monopoliza a relação, a 
informação e a interpretação dos fatos, que sabe impor e induzir respostas. 
Pretendemos um novo mestre que saiba ouvir mais, observar, refletir, 
problematizar conteúdos e atividades, propor situações-problema, analisar 
"erros", fazer perguntas, formular hipóteses, sistematizar. É ele o mediador 
entre o texto, o contexto e o seu produtor.   
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De forma comparativa quanto às práticas pedagógicas, a autora ressalta 

a ação do professor nos contextos do paradigma tradicional e do paradigma 

emergente, destacando: No paradigma tradicional, o professor tem um compromisso 

com o passado com ênfase na historicidade, enquanto que no paradigma 

emergente, o compromisso do professor, está voltado à estruturação do seu 

discurso e da sua prática na perspectiva do futuro, no presente da sala de aula. 

A defesa da autora é pela valoração da importância do processo 

educacional em defesa de uma metodologia voltada para a qualidade do processo 

de ensinagem e aprendizagem, o qual valoriza a pesquisa, a investigação e os 

trabalhos em grupo, o que implica em flexibilidade e adaptabilidades às condições e 

necessidades dos alunos, dos programas, dos horários e dos currículos, e a 

valoração pelo respeito ao ritmo individual e grupal ao desenvolvimento do trabalho, 

além do processo pessoal de elaboração/assimilação/acomodação/armazenagem 

do conhecimento. 

O conhecimento constituído segundo MORAES & GALIAZZI (2011), 

“precisa ser destruído, desorganizado ou desconstruído para que novos 

conhecimentos possam emergir” (p.193), e o sujeito passa a se envolver “numa 

reconstrução coletiva de discursos sociais que expressam modos de entendimento 

da realidade dos grupos em que está inserido” (idem). “Esse movimento 

desorganizativo é seguido de um esforço de reorganização e reconstrução” (p. 194).  

Esta mudança paradigmática, conforme MORAES (1996) sugere um 

repensar da prática educacional tradicional, a qual valoriza a cópia da cópia que está 

centrada na dependência intelectual do aluno em relação ao professor. Sem revolver 

para a perspectiva renovadora que, reconstrói e imprime novos significados, ao 

buscar e reconhecer a autonomia intelectual, com criatividade e responsabilidade 

social, que permite ao aluno propor projetos, solucionar problemas, compartilhar 

saberes adquiridos, de acordo com os seus interesses pessoais e do coletivos, de 

envolver-se com o conhecimento como parte da história, a escola muitas vezes 

perde sentido e, para muitos, vale como ponto de encontros sociais. Portanto, a 

prática deve estar baseada “na investigação, na solução de problemas, onde este 

passa a ser um mecanismo auto-regulador do processo de pesquisa e de 

aprendizagem” (p.12) compartilhada com o coletivo na individualidade.  

O indivíduo que se torna sujeito de sua aprendizagem, que reconhece sua 

condição de apreendente, compreende da necessidade primária de apreender a 
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aprender; de aprender a pensar, a refletir e a agir utilizando caminhos e estratégias 

adequadas ao seu potencial cognoscitivo que permitam o estudo de alternativas e 

tomadas de decisão com responsabilidade social. A preparação de cada indivíduo 

para aprender a compartilhar, colaborar, investigar, trabalhar em grupo, dominar 

diferentes formas de acesso às informações, desenvolver capacidade crítica de 

avaliar, reunir e organizar informações mais relevantes exige formação técnica e 

planejamento estratégico. Não se dá pelo espontaneísmo nem sem reflexões sobre 

a prática. Trata-se, portanto, de uma metodologia reconstruída pela reflexividade, 

recursividade e autoconsciência, que permite a apropriação do conhecimento e seu 

manejo criativo e crítico na perspectiva de se tornar mais valorada a vida humana na 

convivência de/entre sujeitos diferentes diante da vida (MATURANA & VARELA, 

2001; MORAES, 2008).  

               A biologia ensina que não é a razão que leva à ação, mas, sim, a emoção. 

Ao se observar cada ação é possível reconhecer a emoção que nela está 

subjacente. É isto que MATURANA & VARELA (2001, p. 248) nos ensinam ao dizer 

que “se você quiser conhecer a emoção, observe a ação e se quiser conhecer a 

ação, veja a emoção”.  

Para MORAES (2001, p. 01) a emoção não se expressa somente pela 

fala, ela é vivida com todo o corpo. “É o fluir das emoções que modela o nosso dia a 

dia” e tudo aquilo que é realizado e compõe o cotidiano. “Tanto o pensar como o agir 

ocorrem no espaço determinado pelas emoções que circulam, sinalizando que a 

razão tem por base fundacional a emoção”. 

Essa mudança qualitativa permeia o grande celeiro da formação humana. 

A cidadania inclusiva requer uma educação e todos os ambientes educacionais 

reestruturados e redimensionados nessa perspectiva, na busca da humanização, 

exatamente nas relações reflexivas e recursivas. Diante das pessoas diferentes com 

diferenças existem sentimentos e valores que estabelecem relações com a vida 

local, global e cósmica. O processo de sentir, pensar e agir consciente e reflexivo 

condiz com os princípios defendidos pela autora quando defende que a educação 

deve ter um olhar para o futuro da humanidade pela necessidade desta mudança 

qualitativa em todos os espaços educacionais. 

 
Os ambientes educacionais são espaços de ações e reflexões fundados nas 
emoções e nos sentimentos que circulam, gerados na convivência de uns 
com os outros. São ambientes em que nos transformamos de acordo com o 
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fluir de nossas emoções, de nossos pensamentos e sentimentos. Enfim, de 
acordo com o fluir do nosso sentipensar. Daí a importância do clima gerado 
nos ambientes de aprendizagem, das circunstâncias ótimas criadas, da 
consciência das emoções e correntes vitais que circulam e que influenciam 
a qualidade das ações, reflexões e diálogos que acontecem nesses 
ambientes. Daí também a importância de certos momentos em nossas 
vidas, que configuram campos energéticos diferentes e que possuem 
natureza irreversível.  Assim, educar para sentipensar é configurar um 
espaço agradável de convivência; É cultivar um espaço amoroso e não 
competitivo, gerado na aceitação do outro em seu legítimo outro. Educar 
para sentipensar é criar circunstâncias que potencializam e enriqueçam a 
capacidade de ação e de reflexão do sujeito aprendente. É formar o outro 
no caminho do amor, da solidariedade, da aceitação do outro, do 
compromisso com a tarefa e o entusiasmo pela ação que está sendo 
desenvolvida. É educar em valores universais, em atitude crítico-construtiva 
e em espírito criativo. É educar o outro na justiça e na solidariedade; é 
formar na ética e na integridade. É educar não somente para o 
desenvolvimento das inteligências e da personalidade, mas, sobretudo, para 
a “escuta do sentimento’ e a ‘’abertura do coração”. É educar para a 
evolução da consciência e do espírito. É reconhecer a 
multidimensionalidade do ser. É compreender a importância de se aprender 
a equilibrar o corpo, libertar a mente e abrir o coração. É conspirar a favor 
da inteireza humana; é fazer justiça ao todo que somos nós. (p.1-2) 

 

Esse novo modelo de educação inclusiva pode ser caracterizado como 

transdisciplinar e ecossistêmico, prescinde da educação humanizante como um 

espaço harmonioso de colaboração, intercâmbio, de despertar potencialidades, de 

respeito aos diferentes com suas diferenças, de cooperação e muita afetividade que, 

conforme TORRE; PUJOL & MORAES (2008) perpassando pelo desenvolvimento 

com amadurecimento mental, emocional, psicossocial de todas as potencialidades 

que coexistem em cada pessoa.   

Diante dos conflitos da globalização na pós-modernidade surgem 

conceitos como a ecologia, cidadania planetária, ecopedagogia e ecoformação como 

princípios norteantes desta nova ordem sociocultural defendidos por MATURANA & 

VARELA (2001), VASCONCELOS (2003), TORRE, PUJOL, & MORAES (2008). O 

primeiro corresponde ao estudo das relações entre organismos com o sistema 

inorgânico ou orgânico. O segundo conceito tem a ver com a consciência humana 

do seu habitat enquanto micro e macro mundo constituído de uma historicidade, de 

uma identidade, imerso num sistema de relações e interconectado com a vida e o 

cosmo. Ecopedagogia e ecoformação tratam do movimento pedagógico que 

direciona o homem de forma crítica, reflexiva, criativa e autoconsciente à sua 

sustentabilidade, ou seja, trata de uma reorientação curricular cuja motivação 

política preza pelas relações, pela cultura da paz e da vida planetária em harmonia 



39 
 

com todos os seres vivos. CONDORELLI (2009, p. 03) detalha alguns destes 

conceitos de ecologia segundo o foco da ação: 

 
Ecologia pessoal visa promover o equilíbrio físico, emocional, mental e 
espiritual da pessoa como estratégia fundamental para o seu 
desenvolvimento humano, a geração de paz interior e a percepção plena de 
si como uma totalidade indivisível onde a saúde de cada parte afeta o bem-
estar do todo. A ecologia social busca a integração do ser humano com a 
sociedade promovendo a percepção da interdependência entre o “eu” e o 
“outro”, que faz com que o bem-estar e a plena realização de cada um 
dependam do bem-estar e a plena realização de todos. A ecologia 
ambiental objetiva a integração do ser humano com a natureza facilitando o 
processo de transformação pessoal e social no sentido da adoção de estilos 
de vida individuais e coletivos sustentáveis. Trabalhar a ecologia ambiental 
significa promover a experiência viva e direta da natureza, incentivar uma 
percepção nítida da interligação entre ser humano e ambiente e entre 
sociedade e ambiente, que faz com que a saúde e o equilíbrio de cada um 
dos três elos se reflitam na saúde e no equilíbrio dos demais. A promoção 
da ecologia ambiental implica na superação da visão antropocêntrica e na 
geração de solidariedade e de um sentimento de comunhão com os demais 
seres.  

 

Assim, não basta apenas a formação humana com a especificidade da 

Educação Básica e profissionalizante tradicional, sem a representatividade da 

cidadania crítico-social-interacionista, sem que cada cidadão se aproprie da sua 

emoção, dos sentimentos, dos valores, interesses, necessidades e 

responsabilidades para agir de forma consciente, autônoma, com liberdade na busca 

da felicidade pessoal e coletiva com responsabilidades sociais e compromissos 

interpessoais com a visão sistêmica da vida. Para MATURANA (1990 apud 

VASCONCELOS, 2003), a construção dessa consciência ecopedagógica, de que 

todos os seres vivos são cognitivos e de que viver é cognição, é conhecer e 

aprender, é um processo, acima de tudo, de sujeitos que vivenciam e reorganizam o 

conhecimento nas relações com o mundo, que valoriza a individualidade na 

totalidade, em uma sociedade efetiva e verdadeiramente inclusiva de/para/com 

todos.  

2.1.1 A Inclusão Social como Reflexo de Ações Afirmativas 

Diante deste novo modelo paradigmático social e educacional emerge o 

reconhecimento universal de incluir sem ser “bonzinho”, mas como qualidade e 

direito humano. WERNECK (1997, p.70) esclarece que “para haver inclusão é 

necessário a modificação do sistema de ensino, envolvendo capacitação de 

recursos humanos do ensino regular, redução do número de alunos por sala e 

implementação de programas complementares de apoio”, e ainda, como “cidadãos 
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responsáveis pela qualidade de vida do nosso semelhante, por mais diferente que 

ele seja ou que pareça ser a inclusão é, primordialmente, uma questão de ética” (p. 

21). 

           O que se almeja, na realidade, é a melhoria da qualidade de vida, das 

relações interpessoais, da aprendizagem em convivência com o outro, de mudanças 

qualitativas estruturais e atitudinais, principalmente, o rompimento do olhar 

preconceituoso voltado às pessoas com deficiência, sinônimo de incapacidade e 

improdutividade, numa perspectiva de compreensão global das potencialidades 

inerentes a cada um, pela transformação dos estigmas e preconceitos em 

oportunidades individualizadas, o que passaria a compor a individualidade na 

totalidade da globalidade do sistema. Para (MORIN, 2003, p.37) 

 
O global é mais que o contexto, é o conjunto das diversas partes ligadas a 
ele de modo inter-retroativo ou organizacional. Dessa maneira, uma 
sociedade é mais que um contexto: é o todo organizador de que fazemos 
parte [...] o todo tem qualidades ou propriedades que não são encontradas 
nas partes, se estas tiverem isoladas umas das outras, e certas qualidades 
e propriedades das partes podem ser inibidas pelas restrições provenientes 
do todo [...] é preciso efetivamente recompor o todo para conhecer as 
partes.  

 

Com o objetivo de eliminar desigualdades sociais, algumas medidas 

temporárias são tomadas pelo Estado com o propósito de estimular, afirmar e 

garantir princípios e o respeito às diferenças individuais, ao acesso e permanência 

das pessoas excluídas dos direitos sociais. Gestantes, idosos e pessoas com 

deficiências são cadastradas em programas de assistência e de políticas afirmativas 

recebendo atenção, cuidados e acesso diferenciado a direitos sociais e políticos 

antes desconsiderados ou excluídos. 

Na perspectiva de possibilitar igualdade de oportunidades são defendidas 

medidas compensatórias das perdas provocadas pela marginalização, combatendo 

os efeitos acumulados em consequência de discriminação e preconceitos em todos 

os níveis, desde o governamental aos espaços escolares e familiares (SASSAKI, 

2006). Diversas ações são emplacadas como fundamentais e inclusivas diante da 

heterogeneidade e da diversidade que apresenta-se valorada na perspectiva da 

transformação da sociedade para o acolhimento livre de preconceitos. Contudo, 

poucas pessoas foram ou estão preparadas e motivadas para essa inovação 

contemporânea e, no tocante ao acesso universal das pessoas surdas, conforme 
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FALCÃO (2011), a complexidade das relações reside em não apenas saber como se 

comunicar, mas no lidar com o outro sinalizado, como educar, como avaliar, como 

ressignificar o cotidiano social, familiar, escolar e profissional. Para o autor, este 

processo extrapola as decisões e ações estruturais urbanísticas e arquitetônicas 

diante de uma perspectiva qualitativa que transforma e valora atitudes, conceitos e 

sentimentos através de gestos e movimentos que falam, mediam saberes e educam, 

portanto, comunicantes, dialogênicos e sociogênicos.  

O autor esclarece que se trata de uma alternativa a ser apreendida pela 

convivência com sabedoria, acolhimento e respeito onde não cabem arranjos pela 

intermediação de terceiros alheios ao processo, o que reforçaria as diferenças e a 

dependência de uma pseudo e “eterna estrangeirice” impondo limites na relação 

além de ampliar e aprofundar ainda mais o paradigma da exclusão. Na educação 

das pessoas surdas o autor reforça que medidas paliativas e disfarçadas de 

inclusivas descaracterizam o modelo ideal da sociedade constituída pela relação 

familiar e escolar para/com/de todos onde neste todos cabem, também, os sujeitos 

sinalizadores. 

Estes princípios estão em sintonia com WERNECK (1997) quando afirma 

que o paradigma da inclusão é incondicional e não faz exceções. Mas a falta de 

informação e de formação dos atores sociais congestiona o processo de 

transformação com atitudes discriminatórias e retrógradas muitas vezes, pela falta 

de conhecimento, de informação e de formação profissional.  

FALCÃO (2011) considera que o modelo inclusivo não é linear nem pode 

ser imposto de forma verticalizada. Trata-se de um processo de reestruturação e 

transformação física, urbanística, arquitetônica, tecnológica presente em diferentes 

territórios sociais e do trabalho. Desta forma apresenta recursividade refletindo 

diretamente na estrutura familiar e escolar como fator processual de harmonização e 

humanização da educação ecoformativa a partir das interrelações. Ou seja, em 

todos os ambientes educacionais escolares e familiares o modelo inclusivo deve 

estar presente. Segundo o autor, na escola é preciso adequação curricular 

(metodologia, avaliação, objetivos), formação docente, equipamentos e tecnologias, 

de recursos didáticos como meios e estratégias de ação em respeito às 

Necessidades Educacionais Especiais - NEE.  

Os autores WERNECK (1997), MATURANA & VARELA (2001) e 

MORAES (2008) reiteram que não pode existir uma lógica inclusiva se as diferenças 
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não são reconhecidas como limites e possibilidades de superação. Ou se aceita, 

compreende e respeita a todos na rede social humana ou não se pode falar em 

inclusão, e não incluir significa romper com esse fio, com a própria vida e a 

coexistência. 

Entre tantos autores que discutem a necessidade de reestruturar a 

caórdica sociedade excludente por um modelo globalizado e sistêmico, MORIN 

(1998), descreve esse momento da pós-modernidade como reestruturante da vida e 

da humanidade por ser necessária à visão de tecido e de teia onde tudo está 

interligado em cadeia e que os problemas políticos, econômicos, culturais, sociais 

vão continuar afetando todo o sistema quer de forma explícita, quer de forma oculta, 

e que 

 
O conhecimento não é senão uma tradução, uma reconstrução. Não 
conhecemos a essência das coisas exteriores. Sabemos das coisas 
objetivas, que podemos confirmar, mas não há conhecimento sem 
integração do conhecido. Essa circunstância vale também para os 
fenômenos sociais e humanos (p. 06) [...] Uma mudança no ensino, que por 
sua vez implica uma transformação do pensamento. É um círculo vicioso, 
do qual precisamos sair um dia. Um conhecimento pertinente é aquele que 
é capaz de contextualizar, isto é, religar, globalizar. A ação adquire um novo 
sentido. (p. 07)  

 

Diante do pensar, agir, sentir diferenciados MATURANA & VARELA 

(2001) defendem que a vida humana se constitui de uma aldeia global configurada 

pela multidimensionalidade do ser humano e pela imprevisibilidade da vida que 

passa a tratar a parte biológica do homem, suas culturas, suas crenças e a 

espiritualidade na totalidade da coexistência. Essas interconexões, segundo os 

autores, é que geram as necessidades e as mudanças que podem transformar o 

mundo. Trata-se de uma mudança de olhar com um novo par de lentes com a visão 

na totalidade que inclusive inclui porque acolhe e interage pela autoconsciência dos 

limites, superações e possibilidades.  

Contudo, GUARESHI (1991) acredita que a responsabilidade social da 

organização escolar e dos centros de formação e capacitação estão distantes deste 

paradigma do homem reflexivo, autoconsciente e humanizado e que a escolaridade 

como modelo de formação humana e profissional já não atende às necessidades de 

um mercado cada vez mais competitivo e seletivo. 

O que se propõe com essa reflexão é despertar a sociedade ao modelo 

de acessibilidade e inclusão, de oferecer oportunidades diferenciadas caracterizando 
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a “discussão de forma a nos tornarmos cúmplices dela. Quanto maior for essa 

cumplicidade mais perto estaremos da sociedade inclusiva.” (WERNECK, 1997, p. 

23) 

Ao corroborar com este pensamento, VASCONCELOS (2003) considera 

que o homem não pode mais se colocar de forma antropocêntrica como se estivesse 

acima de todas as demais formas de vida ou que todas as coisas estão a serviço do 

homem. Para a autora, as ações e o pensamento não estão isolados do mundo, se o 

cérebro é concreto, a mente é subjetiva, portanto, pensamento, valores, 

sentimentos, desejos, frustrações e angústias estão na seara da subjetividade e 

respondem com o sujeito, segundo a interpretação e o modelo mental envolvente. 

Vale ressaltar que esta concepção ultrapassa as fronteiras disciplinares e 

curriculares da Escola tradicional normalmente excludente e competitiva, para uma 

visão da totalidade, da organização de sistemas complexos diante das “diferentes 

perspectivas da realidade” (p. 200) com um olhar diferenciado do que significa 

aprender, conhecer, pensar, sentir e fazer a humanidade. 

Tanto o ensino como a aprendizagem assumem um processo dinâmico 

de (re)construção e recursividade, melhor interpretação pode ser dada pela autora 

ao propósito da “ensinagem” e “aprendência” como pertinentes à própria existência 

indissociável do que é vivência compartilhada e apreendida nas relações. Assim, 

incluir é, portanto, aprender a conviver; não é disputa, é pensar de forma sistêmica e 

colaborativa; é lidar com as partes e com o todo, é uma visão mais ecológica que 

toma forma diante da diversidade, da multifatoriedade e multidimensionalidade da 

vida e do conhecimento humano que, acima de tudo, se constitui na 

complementaridade com o mundo e a natureza, com a consciência espiritual do 

homem no universo, bem dito por CAPRA (1992 apud VASCONCELOS, 2003) em 

que tudo está interligado em termos de interrelações e interconexões sem perder a 

individualidade, a autonomia, a liberdade.   

TORRE & MORAES et al. (2008) compreendem que a construção do 

conhecimento leva em consideração o que se sabe, se sente e se vive. Neste 

sentido, é reflexão, é método, é ação formadora e é atividade que busca uma melhor 

compreensão do mundo e da vida religando o indivíduo, a sociedade e a natureza 

em  
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Uma cidadania planetária que compartilhamos como seres humanos 
dotados de direitos e liberdade. O direito à vida, à liberdade, à igualdade 
diante da justiça, à mobilidade, são direitos inalienáveis da condição 
humana. O ser humano, enquanto encarnação de valores, necessidades e 
tendências, se expressa individual e coletivamente através da cidadania, um 
conceito baseado na liberdade e na autonomia, combinadas com 
responsabilidades (p. 54-55). 
 

Assim, pode-se considerar que educar a todos com visão de futuro é uma 

necessidade e uma oportunidade de se preparar hoje à convivência no amanhã, de 

se trabalhar a esperança e o compromisso ético com a coletividade sem perder a 

individualidade. 

2.1.2 Acessibilidade e Inclusão Social como Paradigma Emergente 

Os conceitos de acessibilidade e inclusão estão presentes em várias 

áreas das atividades humanas e tem como princípio viabilizar a equiparação de 

oportunidades pelo despertar das potencialidades individuais. SASSAKI (2006 apud 

FALCÃO, 2011) considera que em todas as áreas do conhecimento esses conceitos 

atravessaram diversas fases no que se refere às práticas sociais que começaram 

com a exclusão dos direitos sociais e políticos das pessoas que – por causa das 

condições atípicas – não lhe pareciam merecer nem pertencer à maioria da 

população. Em seguida, desenvolveu o atendimento segregado dentro de 

instituições, passou para a prática da integração social e recentemente adotou a 

filosofia da inclusão social modificando e reestruturando todos os sistemas sociais 

gerais.  

Diante desta concepção atual existe o entendimento de que a sociedade 

deve adaptar-se às necessidades da pessoa com deficiência para que esta possa 

desenvolver-se em todos os aspectos psicológicos, sociais, afetivos, educacionais, 

profissionais de sua vida. Desta forma, é preciso mudar para transformar 

qualitativamente a humanidade e a vida diante da cultura, das atitudes, dos valores 

e preconceitos que regem a sociedade pós-moderna.  

Assim refletindo, a inclusão social constitui-se em um processo pelo qual 

a sociedade apreende convivendo, adaptando-se para acolher, recebendo, inserindo 

e se relacionando, frente aos sistemas e aos territórios escolares, de formação 

profissional e de produção laboral, portanto, sem excluir, sem rejeitar aqueles que 

por serem diferentes passavam despercebidos, mas ainda são desprezados ou 

vistos como “pavor” e invalidez. Para WERNECK (1997), incluir não deve significar 

“tratar igual”, até porque as pessoas são diferentes, e nem tão pouco ser privilégio 
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apenas do ambiente escolar, mas sim, de toda a sociedade e presente em todos os 

espaços. 

 
A Educação Inclusiva faz parte de um contexto maior que é o da própria 
sociedade. É por isso que ela não pode ser reduzida apenas à quebra dos 
processos de exclusão e de marginalização dos sujeitos na escola. As 
escolas, por sua vez, devem buscar formas de educar as crianças. 
(ALMEIDA & MAIA, 2002, p. 16) 

 

Nesse sentido e diante da necessidade de reconhecer a inclusão das 

pessoas surdas e com deficiência auditiva como cognitivamente capazes de serem 

produtivas e possuidoras de responsabilidades e direitos, da mesma forma que 

todas as demais pessoas ouvintes, prescindem apreender como aprender e depois o 

que aprender. Para FALCÃO (2011), o modelo de acessibilidade e inclusão inerente 

às pessoas surdas, para que elas conquistem sua cidadania social e planetária pela 

autoconsciência e co-participação coletiva em constante interação e aprendência é 

preciso transformar o mundo do conhecimento em sinais e favorecer a compreensão 

e letramento da escrita da língua majoritária do país. Para isto, é preciso 

compartilhar e ressignificar a educação e a comunicação sinalizada, combater a 

fragmentação e a mediocridade dos saberes. Para o autor toda a sociedade precisa 

aprender, compreender e assumir a autoconsciência de que, por exemplo, apontar 

não é feio nem falta de educação, é sinal, é língua, é comunicação. 

Como a cognição está associada à vida, constitui um processo muito mais 

amplo do que a consciência. Uma experiência vivida e consciente se manifesta 

quando a cognição alcança níveis de complexidade que, segundo CAPRA (2002), a 

consciência primária surge quando os processos cognitivos passam a ser 

acompanhadas por uma experiência básica de percepção, sensação e emoção. 

Conforme o autor, um segundo tipo de ordem reflexiva e mais superior, envolve a 

autoconsciência, refere à noção de si, formulada por um sujeito que pensa e reflete, 

que infere e investiga, que armazena imagens mentais, que elabora valores, 

crenças, objetivos e estratégias, que fazem surgir linguagens, conceitos, cultura e as 

relações organizadas como fenômeno social. 

 
A fragmentação do conhecimento nos levou a modelos de formação 
também fragmentados e dispersos, em que às vezes são privilegiadas as 
formas, os conteúdos, as burocracias, a despeito do próprio sentido da 
formação, que é o crescimento pessoal, o desenvolvimento da consciência 
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comunitária, os valores ético-profissionais, a convivência e a cidadania 
(TORRE & MORAES et al., 2008, p. 56-57) 

   

Toda a sociedade precisa se reestruturar e se preparar, física e 

afetivamente, para o acolhimento e a permanência, com respeito e dignidade, 

compromisso e responsabilidade social em todos os ambientes e territórios 

humanos. Ao defender que “o direito de ir e vir é inalienável”, KUENZER (2009 apud 

FALCÃO, 2011, p. 304) apresenta alguns conceitos e ações institucionais que estão 

maquiando e, até certo ponto, desvinculando à perspectiva de reconstrução da nova 

cidadania e que atingem diversos setores da sociedade.   

 
A esta lógica, que estamos chamando de exclusão includente, 
corresponde outra lógica, equivalente e em direção contrária do ponto de 
vista da educação, ou seja, a ela dialeticamente relacionada: a inclusão 
excludente, ou seja, as estratégias de inclusão nos diversos níveis e 
modalidades da educação escolar aos quais não correspondam os 
necessários padrões de qualidade que permitam a formação de identidades 
autônomas intelectual e eticamente, capazes de responder e superar as 
demandas do capitalismo; ou, na linguagem toyotista, homens e mulheres 
flexíveis, capazes de resolver problemas novos com rapidez e eficiência, 
acompanhando as mudanças e educando-se permanentemente. Essas 
estratégias têm sido várias, mas merecem destaque as que temos chamado 
de “empurroterapia”, as quais têm decorrido de uma distorcida 
apropriação de processos desenvolvidos no campo da esquerda para 
minimizar os efeitos da precarização cultural decorrente da precarização 
econômica, com a única preocupação de melhorar as estatísticas 
educacionais: ciclagem, aceleração de fluxo, progressão automática, 
classes de aceleração, e assim por diante. É importante destacar que estas 
estratégias, se adequadamente implementadas, favorecem a 
democratização das oportunidades educacionais. [...] Ou a tão em moda 
substituição da escolarização básica por cursos aligeirados de formação 
profissional, que supostamente melhorarão as condições de 
empregabilidade. Ou a certificação apenas formal conferida por muitos 
cursos supletivos (há exceções), que não conferem rigor e seriedade à 
formação de jovens e adultos. Ou a formação superior aligeirada em 
instituições superiores de idoneidade discutível; ou a formação de 
professores nos Institutos Superiores de Educação, em licenciaturas “quase 
plenas”. Enfim, o conjunto das estratégias que apenas conferem 
“certificação vazia”, e por isso mesmo, se constituem em modalidades 
aparentes de inclusão que fornecerão a justificativa, pela incompetência, 
para a exclusão do mundo do trabalho, dos direitos e das formas dignas de 
existência. E em decorrência, que se aprofunde o diálogo com a pedagogia 
socialista para que se dirimam os equívocos de interpretação que têm 
levado muitos professores, pedagogos e pesquisadores a confundirem essa 
nova expressão da pedagogia capitalista com a pedagogia emancipatória, 
que vem sendo produzida ao longo da história nos espaços das 
contradições, mas que só existe como possibilidade, a se objetivar em outro 
modo de produção, onde se estabeleçam as condições de igualdade, 
unitariedade e justiça social. (idem) 
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Os conflitos na formação e no modelo de acessibilidade e inclusão 

presentes e, muitas vezes, mascarados por mecanismos e estratégias repletas de 

interesses diversos, na perspectiva da democratização do ensino como direito e 

oportunidade pode-se considerar como repleto de interesses políticos e ideológicos. 

Esses conflitos são também citados por CERQUEIRA (2008, p. 29):  

 
A conquista dos direitos de cidadania das pessoas deficientes (e com outras 
diferenças significativas), o direito à vida em tudo aquilo que ela pode nos 
oferecer, nos coloca hoje o desafio da inclusão: acolher as diferenças de 
modo a promover o convívio e a participação social, a autonomia, e o acesso 
aos bens culturais para todos. A ideia de acolhimento insere aqui a dimensão 
do cuidado, entendido como reconhecimento e legitimação das necessidades 
próprias e do outro, em todos os sentidos, e como ação humanizada (o 
oposto da diferença). Quando se fala em inclusão social, não se pode deixar 
de pensar no seu reverso: a exclusão social. Dados da realidade brasileira e 
mundial são tão marcantes quanto a exclusão que, ao pensar em um projeto 
para estabelecer a inclusão social, invariavelmente pensa-se em ética e 
cidadania no sentido de uma grande transformação social e política.  

 

Para FALCÃO (2011) cabe às famílias aprenderem a otimizar e 

aperfeiçoar as relações para a cidadania inclusiva nos diferentes ambientes sociais. 

Por serem os pais os primeiros educadores da criança e primeiros mediatizadores 

da sua aprendizagem pessoal e social, devem, diante de um diagnóstico de surdez, 

ser apresentados à Língua de Sinais, antes mesmo de qualquer indicação de terapia 

fonoarticulatória. Desta forma, têm uma influência crucial no desenvolvimento global 

dos seus filhos. Neste mesmo sentido, FONSECA (2007 apud FALCÃO, 2011) 

entende que “os professores também exercem uma função primordial no 

desenvolvimento holístico dos seus estudantes. Em paralelo, antes de educar os 

estudantes, são os professores que temos que mediatizar” (p. 113).  

O alerta do autor é que “sem nenhuma preparação dos pais, ou com uma 

superficial formação filosófica, pedagógica e reflexiva dos professores, corre-se o 

risco de se perder uma oportunidade-chave na aprendizagem das crianças e dos 

jovens” (idem) o que compromete seriamente a sua sociogênese, valendo repensar 

que a sociedade vale o que valem as famílias. 

Ao analisar a convivência interpessoal no modelo inclusivo CERQUEIRA 

(2008), ressalta que existem benefícios para ambas as partes. Para os estudantes 

com deficiência não se resumem à aprendizagem valorativa e afetiva, do gostar da 

diversidade, mas também, pela aquisição de experiências diretas segundo a 

variedade das capacidades humanas; a demonstração crescente de 
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responsabilidades; melhor aprendizagem através do trabalho em grupo; a melhoria 

na organização e no preparo para a vida adulta em uma sociedade diversificada com 

o entendimento de que ser diferente não significa ser inferior.  

Em relação às vantagens para os estudantes sem deficiência, o autor 

reitera que tal ganho está relacionado ao acesso a uma gama bem mais ampla de 

papéis sociais como a perda do medo e do preconceito em relação à pessoa com 

deficiência; o desenvolvimento da cooperação, respeito e tolerância; da aquisição de 

senso de responsabilidade pessoal e social com melhoria do rendimento escolar. 

Desta forma, ainda são melhores preparados para a vida adulta porque desde cedo 

assimilam que as pessoas, as famílias e os espaços sociais não são homogêneos, e 

que as diferenças são enriquecedoras para o ser humano. Sendo assim, conforme 

FREIRE (2004, p.14) é preciso considerar a tolerância como qualidade de 

convivência com o diferente, não com o inferior, regido na ‘amorosidade, pelo 

respeito ao diferente e admiração pela diversidade e pela crença na horizontalidade 

das relações entre as pessoas como sujeitos da história para a construção de um 

mundo verdadeiramente democrático’. Trata-se de uma ação cultural para a 

humanização.   

Neste sentido, WERNECK (1997, p. 21) considera que numa sociedade 

inclusiva não pode haver lugar para atitudes como “abrir espaço para o deficiente ou 

aceitá-lo” e ressalta que ninguém mais vai precisar “ser bonzinho” diante do respeito 

de ser diferente. Mas a autora ressalta que este quadro só mudará a partir de 

quando tornar a obrigação em direito, oportunidade para todos e, acima de tudo, 

informação, formação e conscientização por parte da população das potencialidades 

individuais a serem despertas, “e não mais concessão ou piedade”. 

2.1.3 Políticas Públicas na Perspectiva Inclusiva   

Políticas públicas são entendidas como diretrizes de ação do poder 

público que conferem regras e procedimentos a serem definidas nas relações do 

Estado com a sociedade em geral. Tudo está registrado em leis e programas onde 

se prevê quais as categorias beneficiadas e em que linhas de financiamento estão 

demarcadas as fontes de investimento e os recursos a serem destinados. As 

políticas públicas podem surgir do reclame popular, da organização de grupos 

sociais ou serem definidas por organizações internacionais como a ONU, que 

estabelece para os países membros diretrizes e ações a serem elaboradas e 

implementadas em cada região quando da elaboração e aplicação dessas ações.  
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Elaborar uma política pública significa definir quem decide o quê, quando, 
com que consequências e para quem. São definições relacionadas com a 
natureza do regime político em que se vive, com o grau de organização da 
sociedade civil e com a cultura política vigente. Nesse sentido, cabe 
distinguir “Políticas Públicas” de “Políticas Governamentais”. Nem sempre 
“políticas governamentais” são públicas, embora sejam estatais. Para serem 
“públicas”, é preciso considerar a quem se destinam os resultados ou 
benefícios, e se o seu processo de elaboração é submetido ao debate 
público. (TEIXEIRA, 2002, p. 02) 

 

As políticas públicas são, portanto, princípios que visam ampliar e efetivar 

direitos de cidadania, muitas vezes oriundos de lutas de movimentos sociais que 

buscam o reconhecimento institucional, cujos objetivos são a legitimação dos 

interesses políticos, os quais exprimem as opções e visões de mundo daqueles que 

controlam o poder, mesmo que, para sua legitimação, necessitem contemplar certos 

interesses de segmentos sociais dominados, dependendo assim da sua capacidade 

de organização e negociação, regulando conflitos e contradições, mediando 

interesses entre os diferentes atores sociais.  

A visão social-democrata está presente na maioria dos países do 

MERCOSUL dentre eles o Paraguay. Segundo TEIXEIRA (2002), as políticas 

públicas concebem benefícios sociais como proteção aos menos favorecidos e 

marginalizados, como mecanismo compensatório “aos desajustes da supremacia do 

capital”, ao mesmo tempo, “garante sua reprodução e legitimação; as políticas 

públicas têm o papel regulador das relações econômico-sociais” (p. 04), e quando 

contam com a participação popular, efetivamente, podem ser determinantes do 

sentimento nacional. Do contrário, as mudanças acontecem somente no conteúdo e 

na metodologia. Para o autor, as mudanças mais substantivas só ocorrerão quando 

efetivamente mudar a composição do poder. No entanto, é possível obter conquistas 

sociais através da mobilização social, da ação coletiva, sobretudo quando esta 

passa a ter um conteúdo de proposição, de debate público de políticas alternativas e 

não de mera crítica. Para isso, é necessário que as proposições sejam legitimadas 

por um amplo consenso e que tenham uma abrangência maior que os interesses 

corporativos ou setoriais.  

Como micro espaço representativo da sociedade, o trabalho escolar pode 

despertar, fortalecer, assumir e representar essa tomada de consciência, ou manter-

se na alienação obscura da ignorância. Para o autor, é necessário que, em cada 

sala de aula ocorram vivências/estímulos críticos e reflexivos ao processo de 
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construção, desconstrução e reconstrução política e social inclusiva; é preciso, 

também, que os educadores como formadores de opinião e exemplo de vida 

estejam empenhados e revestidos de sentimentos de harmonização e acolhimento 

das diferenças. Que tenham consciência de que a educação escolar, desde a sua 

criação, esteve formatada como aparelho ideológico a serviço e que atendia aos 

interesses do Estado e do capital, e que, na atualidade, no mundo globalizado, pós-

moderno, pouco mudou. Continua o espaço escolar revestido do poder e dos 

interesses das grandes corporações em que o capital reproduz e controla o próprio 

Estado que se tornou refém do sistema corporativo. Com a globalização e a 

internacionalização o poder sobre o Estado está pulverizado em todas as regiões do 

mundo, mas as políticas públicas com diretrizes sociais e econômicas devem 

contemplar e atender de forma substantiva e coerente à qualidade de vida de toda a 

população. 

Nesse contexto e segundo CHOMSKY (1999), os educandos, não podem 

mais ser vistos como uma mera audiência, mas sim, fazendo parte de uma 

comunidade de interesse partilhado, na qual, seja possível poder participar de um 

modo construtivo. Outra visão diferenciada do autor é o do conhecimento, o qual 

deve acontecer através da descoberta da verdade e não através da imposição de 

uma verdade oficial, o que conduzirá ao desenvolvimento do pensamento crítico e 

independente. Para o autor, todos os professores têm a obrigação de ajudar os 

estudantes a descobrir a verdade e não suprimir informação e conhecimentos que 

possam ser embaraçosos para as pessoas ricas e poderosas que criam, concebem 

e fazem as políticas das escolas.  

No que se refere às políticas públicas voltadas para pessoas com 

deficiência, em nível internacional, chama-se a atenção para a DECLARAÇÃO 

MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO PARA TODOS proposta pela (UNESCO, 1990). Tal 

declaração defende que  

  
A aprendizagem não ocorre em situação de isolamento. Portanto, as 
sociedades devem garantir a todos os educandos assistência em nutrição, 
cuidados médicos e o apoio físico e emocional essencial para que 
participem ativamente de sua própria educação e dela se beneficiem. Os 
conhecimentos e as habilidades necessários à ampliação das condições de 
aprendizagem das crianças devem estar integrados aos programas de 
educação comunitária para adultos. A educação das crianças e a de seus 
pais ou responsáveis respaldam-se mutuamente, e esta interação deve ser 
usada para criar, em benefício de todos, um ambiente de aprendizagem 
onde haja calor humano e vibração. (UNESCO, 1990) 
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Na sequência histórica, ocorreu em 1993, a DECLARAÇÃO DE 

MANÁGUA (1993), a qual veio contribuir com os princípios dos Direitos Humanos e 

da diversidade, com vistas à reestruturação da sociedade mundial baseada na 

equidade, na justiça, na igualdade e na interdependência propondo assegurar uma 

melhor qualidade de vida para todos sem discriminações de nenhum tipo, pelo 

reconhecimento e aceitação da diversidade como fundamento para a convivência 

social. “Uma sociedade na qual o respeito à dignidade do ser humano e à condição 

de pessoa de todos os seus integrantes sejam valores fundamentais” uma vez que a 

garantia da dignidade e dos direitos com autodeterminação contribuem para a vida 

comunitária e seu pleno acesso aos bens sociais.  

Em 1994, a Conferência Mundial Sobre Necessidades Educativas 

Especiais deu origem à DECLARAÇÃO DE SALAMANCA (ONU, 1994) endossada 

por representantes de vários países e organizações internacionais. Destaca a 

importância de nos sistemas de ensino e programas educacionais se levar em conta 

a vasta diversidade de tais características e necessidades, cabendo às escolas o 

papel de adequarem-se a uma pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer a 

tais necessidades. Propõe beneficiar a todos os alunos para que, a médio e longo 

prazo, repercuta diretamente na forma como a sociedade se comporta e acolhe a 

todos.  

O documento em pauta expande o conceito de necessidades 

educacionais especiais para crianças que não estejam conseguindo se adaptar à 

escola, envolvendo quem apresenta dificuldades temporárias ou definitivas, as que 

estejam residindo nas ruas, repetentes, enfrentando problemas emocionais ou em 

condições de miséria. Com isso, a preparação do sistema educativo acolhedor e 

diversificado se torna o grande verbo para todos os envolvidos no processo 

educacional, onde devem ser assumidos compromissos e responsabilidades com o 

atual cenário pedagógico mundial e, onde, a maior conquista se dá no 

reconhecimento da diversidade em cada sociedade que inclui e acolhe.  

Para WERNECK (1997), ao transformar e ressignificar o mundo a partir 

de um modelo educacional mais acessível para todos, dos quais os profissionais 

responsáveis sejam bem informados e formados para lidar com as diferenças, a falta 

de experiência e o medo deixam de ser aliados da resistência porque a inclusão na 

escola amedronta. Está claro que os esforços dos mecanismos sociais e legais não 
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são por si só, suficientes para a garantia do sucesso de um modelo educacional 

inclusivo. Conforme definido pela UNESCO (1994), urgente se torna que todos os 

ambientes envolvidos com tal perspectiva apresentem-se como território propício à 

igualdade de oportunidades e à plena participação, o que, sem sombra de dúvidas, 

depende de um esforço concentrado, não só dos professores e do pessoal escolar, 

mas também dos alunos, pais e voluntários. A reforma das instituições sociais não é, 

somente, uma tarefa de ordem profissional; depende, acima de tudo, da convicção, 

empenho e boa vontade dos indivíduos que constituem a sociedade. 

Os sistemas de educação devem convergir com esta reestruturação 

social e planetária, cumprindo seu papel de (re)planejar todos os programas 

educativos, no sentido de  reconhecer a diversidade como parte do todo sistêmico, 

interligado e interconectado com a vida planetária. Diante da vasta diversidade, a 

implementação de condições e oportunidades diferenciadas para quem apresenta 

características e necessidades específicas de aprendizagem, é condição para a 

criação e manutenção de um modelo educacional comum e adequado para/com 

todos. Conforme preconiza a UNESCO (1994, p. 05), 

  
As crianças e jovens com necessidades educativas especiais devem ter 
acesso às escolas regulares, que a elas se devem adequar através de uma 
pedagogia centrada na criança, capaz de ir ao encontro destas 
necessidades (p. 4) [...] constituem os meios mais capazes para combater 
as atitudes discriminatórias, criando comunidades abertas e solidárias, 
construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a educação para todos; 
além disso, proporcionam uma educação adequada à maioria das crianças 
e promove a eficiência, numa ótima relação custo-qualidade, de todo o 
sistema educativo. (UNESCO, 1994, p. 05)  

 

A contribuição do programa Educação para Todos com a criação de 

escolas com maior eficácia educativa na perspectiva da educação de crianças e 

jovens com Necessidades Educacionais Especiais – NEE passam a fazer parte da 

estratégia global de educação e, sem dúvida, de uma nova concepção política, 

social e econômica internacional, o que implica em profunda reforma da escola 

regular cabendo a instituição escolar 

  
Sequenciar conteúdos e adequá-los aos diferentes ritmos de aprendizagem 
dos educandos; adotar metodologias diversas e motivadoras; avaliar os 
educandos numa abordagem processual e emancipadora em função do seu 
progresso e do que poderá vir a conquistar. Alguns educadores defendem 
que uma escola não precisa preparar-se para garantir a inclusão de alunos 
com necessidades especiais, mas tornar-se preparada como resultado do 
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ingresso desses alunos. Indicam, portanto, a colocação imediata de todos 
na escola. Entendem que o processo de inclusão é gradual, interativo e 
culturalmente determinado, requerendo a participação do próprio aluno na 
construção do ambiente escolar que lhe seja favorável. (UNESCO, 1990) 

 

Para que se cumpram as diretrizes da Declaração de Salamanca: Sobre 

Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educacionais Especiais - 

NEE (UNESCO, 1994), a CONVENÇÃO DE GUATEMALA (OEA, 1999) define que 

os órgãos de cada país membro, responsáveis pela emissão de normas 

administrativas relacionadas à educação, tais como Ministério da Educação e 

Secretarias, precisam estabelecer metas e diretrizes para os diferentes níveis 

educacionais, desde o pedagógico ao andragógico, com orientações adequadas e 

suficientes para que as instituições de ensino em geral se preparem para esse novo 

olhar prezando pelo acolhimento, com respeito, dignidade, qualidade, em que todas 

as crianças, jovens, adultos e idosos com NEE sintam-se acolhidos. Para isso, é 

preciso, também, que sejam revistos os mecanismos estruturais como superlotação 

de espaço de aprendizagem, educadores com dupla jornada de trabalho e 

educandos com mais de uma necessidade especial por sala de aula, o que gera 

paradoxos conflitantes no conceito do educando com NEE em que o deficiente se 

inclui (CERQUEIRA, 2008), e, segundo a UNESCO (1994), a formação de 

professores, tendo em vista as respostas às necessidades educativas especiais, 

deve estimular a comunidade acadêmica a fortalecer a investigação e o trabalho 

conjunto, além de “estabelecer centros regionais de informação e de documentação” 

(p. 10).  

A garantia de acesso e participação, tanto nos aspectos relacionados à 

educação quanto na justa inserção desta camada no mercado de trabalho, dos 

cidadãos com deficiência, objetos do processo de exclusão, somente se efetivará, 

através da parceria entre governos, trabalhadores e a sociedade civil, com o objetivo 

de que estas pessoas tenham acesso, participação e que possam contribuir com a 

construção de uma nova sociedade mais justa e verdadeiramente inclusiva.  A 

DECLARAÇÃO INTERNACIONAL DE MONTREAL SOBRE INCLUSÃO, (2001, p. 

01), trata do assunto de seguinte forma: 

 
O acesso igualitário a todos os espaços da vida é um pré-requisito para os 
direitos humanos universais e as liberdades fundamentais das pessoas. O 
esforço rumo a uma sociedade inclusiva para todos é a essência do 
desenvolvimento social sustentável. A comunidade internacional, sob a 
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liderança das Nações Unidas, reconheceu a necessidade de garantias 
adicionais de acesso para certos grupos. As declarações 
intergovernamentais levantaram a voz internacional para juntar, em 
parceria, governos, trabalhadores e a sociedade civil a fim de 
desenvolverem políticas e práticas inclusivas [...] O desenho acessível e 
inclusivo de ambientes, produtos e serviços aumenta a eficiência, reduz a 
sobreposição, resulta em economia financeira e contribui para o 
desenvolvimento do capital cultural, econômico e social.  

 

O modelo de inclusão quer social, quer escolar como preparação para o 

mercado laboral através da acessibilidade universal, abrange todos os segmentos 

não podendo admitir discriminação, preconceitos, barreiras sociais, físicas, 

atitudinais pessoais nem culturais, deve garantir acolhimento, inserção e interação 

estrutural e urbanística. Os aspectos comunicacionais e linguísticos fazem parte 

desse princípio como mais um elemento a ser considerado essencial para o acesso 

das pessoas com deficiência auditiva e visual ao mundo globalizado do 

conhecimento, da comunicação e das relações interpessoais. 

Nessa nova visão sistêmica e global da pós-modernidade, as pessoas 

com deficiência deixam de ser um grupo apenas “subjetivamente protegido em seus 

direitos fundamentais” e passam a ter uma Convenção (UNESCO, 2006) que 

(re)define as normas internacionais e as relações que envolvem as minorias 

discriminadas e reprimidas de seus direitos que, dentre tantos artigos, o de número 

4: “obrigações gerais” prevê a promoção da “formação dos profissionais e do 

pessoal que trabalham com as pessoas com deficiência em respeito aos seus 

direitos reconhecidos na presente Convenção, a fim de prestar melhor assistência e 

serviços garantidos por esses direitos”; também prevê “aceitar, facilitar, adotar, 

reconhecer e promover a utilização da língua de sinais como meio de comunicação 

e expressão das pessoas surdas com a sociedade", e da “promoção da identidade 

linguística das pessoas surdas”;  “as pessoas com deficiência têm direitos em 

igualdade de condições com relação às demais, ao reconhecimento e ao apoio de 

sua identidade cultural e linguística específica, incluídas a língua de sinais e a 

cultura dos surdos”. (Tradução do autor). 

Comprometida com o processo inclusivo a Organização dos Estados 

Americanos (OEA, 2005) declarou o período de 2006 a 2016 como a Década das 

Américas das Pessoas com Deficiência – pelos Direitos e Dignidade das Pessoas 

com Deficiência com o seguinte lema: “Igualdade, Dignidade e Participação”, a partir 

de que, todos os países membros deverão empreender programas e ações para 
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inclusão das pessoas com deficiência em todos os âmbitos: cultural, político, social e 

econômico, de forma a criar oportunidades diferenciadas, de acordo com as 

necessidades e condições e limites individuais, justamente para que a igualdade se 

manifeste como oportunidade e direito a todos. Já em 2005, a OEA, posicionava-se 

em defesa de um processo inclusivo, destacando: 

 
Há necessidade de que nesta década sejam empreendidos programas, 
planos e ações para alcançar a inclusão e a participação plena em todos os 
âmbitos na sociedade das pessoas com deficiência, sejam executados 
programas sociais, políticos, econômicos, culturais e de desenvolvimento, 
destinados à realização de oportunidades e se promovam medidas efetivas 
para a prevenção de novas deficiências e o acesso aos serviços e 
programas de reabilitação para as pessoas com deficiência, em condições 
de igualdade com os demais (p. 01) [...] A necessidade de mitigar o impacto 
nocivo da pobreza nas pessoas com deficiência que, em muitos casos, as 
coloca em situação de vulnerabilidade, discriminação e exclusão, pelo que 
seus direitos devem ser legitimamente reconhecidos, promovidos e 
protegidos com atenção especial, nos programas nacionais e regionais de 
desenvolvimento e de luta contra a pobreza. (p. 4) 

 

As discussões que envolvem a educação inclusiva constam da pauta da 

Conferência Mundial sobre as Necessidades Educativas que prevê acesso e 

qualidade, reafirmado no Fórum Mundial de Educação e apoiado pelas Regras 

Básicas das Nações Unidas em Igualdade de Oportunidades para Pessoas 

Portadoras de Deficiências. Esse princípio foi debatido novamente em novembro de 

2008 durante a 48ª Conferência Internacional de Educação em Genebra. Especiais 

(UNESCO, 2009), no qual está definido que a educação inclusiva de qualidade se 

baseia no direito de todos – crianças, jovens e adultos – a receberem uma educação 

de qualidade que satisfaça suas necessidades básicas de aprendizagem e 

enriqueça suas vidas.     

Para RIBAS (2000 apud FALCÃO, 2011), todo este processo de registro e 

controle contribui para que todas as pessoas com ou sem deficiência adotem 

criticamente valores, hábitos e atitudes, construam história e cultura, garantam com 

o trabalho o seu sustento e o de outrem, cheguem à realização pessoal e tornem-se 

fraternos e solidários assumindo “a educação como uma atividade de hominização” 

(p. 18). O autor entende que “todo ser humano, independente de classe social, raça 

e gênero, tem direito à informação, à contestação, à opinião, à decisão e a ser 

diferente” (p. 315). 
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2.1.3.1 Políticas Públicas com Ênfase nas Pessoas Surdas 

No tocante as políticas públicas que envolvem as pessoas surdas, dados 

da ONU (2010) estimam que 42 milhões de pessoas acima de três anos de idade 

apresentam algum tipo de deficiência auditiva nos níveis moderada a profunda. Há 

expectativas de que o número de perdas auditivas em toda a população mundial 

atinja 57 milhões de pessoas. Essa demanda tem se agravado com a cultura do 

ruído das grandes cidades e a falta cuidados preventivos da coletividade, afora os 

problemas de saúde que levam a lesões sensoriais e de condução. A nível mundial 

aproximadamente 0,1% das crianças nascem com deficiência auditiva severa e 

profunda. Esse nível de deficiência impede a aquisição normal da linguagem e da 

percepção cognitiva através do sentido da audição sendo necessária atenção 

educacional e linguística diferenciada. 

A Convenção Internacional sobre os Direitos Humanos das Pessoas com 

Deficiência (UNESCO, 2006), homologada pela Assembleia das Nações Unidas em 

13 de dezembro de 2006, tem suas diretrizes fundamentadas na (re)construção 

valorativa da vida com dignidade e respeito àqueles que estiveram durante séculos 

marginalizados da sociedade. Esse tratado universal tem a estimativa de abranger 

cerca de 650 milhões de pessoas com deficiências no mundo. Com essa iniciativa 

as pessoas com deficiência de cada país membro estão sendo consideradas como 

“parte dos iguais na diversidade e no valor inerente de cada pessoa”. 

Ainda sobre a Convenção, no tocante aos surdos, refere o Artigo 21º “b) 

aceitando e facilitando o uso da língua de sinais [...] reconhecer e promover o uso da 

língua de sinais”. Ampliam-se essas ações em defesa do uso de todos os meios e 

formas de comunicação que efetivem a sua compreensão de mundo e com ele ser 

apreendente, podendo, inclusive, intervir e usufruir de todas as oportunidades e 

direitos, sem restrições de saberes ou do acesso ao conhecimento que é universal, 

produzido e por direito, de todos.  

O Artigo. 24º atribui à educação como sendo uma forma de 

reconhecimento da existência da diversidade. “Os Estados membros reconhecem o 

direito das pessoas com deficiência à educação”. Na perspectiva da concretização 

desse direito, defende a não “discriminação com base na igualdade de 

oportunidades”, para isto, “devem assegurar um sistema educacional inclusivo em 

todos os níveis e de educação ao longo da vida” no sentido de garantir o 

desenvolvimento pleno do potencial humano em defesa da dignidade e da 
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autoestima. Ao reforçar o respeito pelos direitos humanos como fundamento da 

diversidade busca-se estimular o desenvolvimento da personalidade, dos talentos e 

da criatividade das pessoas com deficiência explorando e estimulando suas atitudes 

e habilidades físicas e mentais como prerrogativa de que as pessoas com 

deficiência participem de maneira efetiva numa sociedade livre. Neste sentido, os 

países devem assegurar que:  

 
a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema geral de 
ensino em razão da deficiência, e que as crianças com deficiência não 
sejam excluídas do acesso gratuito e obrigatório ao ensino primário ou 
secundário por motivo da deficiência; b) As pessoas com deficiência 
possam ser inseridas numa educação de qualidade, inclusiva, gratuita, em 
igualdade de condições com os demais alunos, na comunidade em que 
vivem; c) Os ajustes necessários sejam com base nas necessidades 
individuais; d) Seja oferecido o apoio necessário às pessoas com deficiência 
no sistema geral de ensino, para facilitar sua efetiva educação; e) Sejam 
providenciadas as medidas de apoio em caráter individualizado, eficaz, em 
ambientes que ofereçam o máximo de desenvolvimento acadêmico e social 
integral, de acordo com os objetivos da inclusão. (idem, p. 13) 

 

Em relação aos países membros, orienta que os mesmos devem tomar 

medidas apropriadas, incluindo a facilitação do aprendizado da língua de sinais e 

que a educação das crianças cegas, surdas e surdocegas deve ocorrer “nas línguas 

e nos modos e meios de comunicação para cada pessoa e em ambientes que 

permitam atingir o seu pleno desenvolvimento acadêmico e social”, além de os 

“Estados Parte assegurarão que a criança não seja separada de seus pais contra 

sua vontade” (p. 15). A garantia da realização plena desses direitos da educação 

(Artigo 24) se dá por medidas pertinentes como a formação e capacitação das 

equipes de trabalho em todos os níveis educacionais em “ambiente acessível para 

todos”. Além de 

 
Facilitar a aprendizagem de linguagem de sinais e a promoção da 
identidade linguística da comunidade dos Surdos; Assegurar que a 
educação das pessoas, especialmente das crianças que são cegas, surdas 
e cego-surdas sejam realizadas nas línguas, modos e meios de 
comunicação mais apropriados para o indivíduo, e em ambientes que 
maximizem o desenvolvimento acadêmico e social. Essa formação deve 
incluir a tomada de consciência sobre a deficiência e a utilização de meios e 
métodos apropriados de comunicação, desenvolvendo técnicas e 
tecnologias de ensino para apoiar as pessoas com deficiência [...] Os 
Estados Partes assegurarão que as pessoas com deficiência tenham 
acesso geral ao ensino superior, a formação profissional, a educação de 
jovens e adultos e da aprendizagem ao longo da vida, sem discriminação e 
em condições de igualdade com os demais alunos. (idem, p. 17) 

 



58 
 

2.2 Educação Inclusiva na Escola com Surdos 

O conceito de deficiência, segundo PORDEUS (2007 apud FALCÃO, 

2007, p. 137), precisa ser revisto e interpretado como diferença, para que o 

despertar de habilidades promova-se a partir de experiências em consonância com a 

individualidade e características próprias daquele indivíduo para que sejam 

reconhecidas e respeitadas. Cabe à sociedade quebrar as barreiras físicas, políticas, 

ideológicas e atitudinais construídas, compreender a diversidade, elimina a 

segregação e promover a interação de todos os seus componentes. É na 

diversidade que se aprende a conhecer, conviver, tolerar, respeitar, dignificar e amar 

o humano. É na diversidade que se constrói a multiplicidade e se aprende o quanto 

é belo ser diferente.  

Para uma escola tornar-se inclusiva é necessário adequar-se estrutural, 

atitudinal e afetivamente à realidade do seu alunado que, por sua vez, representa 

parte da diversidade humana. Diante da especificidade do educando surdo 

SASSAKI (2006) apresenta três níveis de adaptação e transformação para se 

considerar um ambiente verdadeiramente inclusivo: a) o caráter metodológico da 

informação e educação; b) a condição de aprendiz diferenciado pela língua de 

sinais; c) atitudinal que reflete diretamente na compreensão do potencial intelectual 

do aluno.  

Para FALCÃO (2011) o modelo inclusivo escolar não pode ser seletivo 

quanto à inserção do menos deficiente nem tão pouco, de aceitar uns e não outros. 

Ao incluir não se deposita nem se coloca uma pessoa. Os verbos tornam-se 

qualitativos e humanizantes na medida em que reverberam atitudes como acolher, 

dialogar, mediar, compartilhar, interagir, ressignificar, humanizar. Portanto, nenhuma 

criança surda, mesmo aquelas que apresentem deficiência do tipo severa e 

profunda, pode se sentir estrangeira em seu país, dentro da sua família, muito 

menos no ambiente escolar. Sendo a língua de sinais para os sujeitos surdos 

interação dialógica e instrumento de acesso ao mundo do conhecimento, toda a 

comunidade escolar deve reconhecer, dominar e dialogar com todos. Não pode-se 

conceber a dependência nem ser refém de intermediadores. Não cabe mais no 

paradigma da inclusão social, escolar, familiar o modelo ultrapassado de “obedecer 

aos que sabem, que elas valem menos porque não sabem, e que devem fazer tudo 

o que pedirem delas” (GUARESHI, 1991, p. 77).  
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O autor entende que o sentimento de autonomia e liberdade não cultiva 

“uma atitude de submissão e dependência, atitude essa que muitas vezes já 

aprenderam na família, e que levarão para todas as outras instâncias da sociedade” 

(idem). Ou seja, a presença de intermediadores que falem pelos surdos é nociva à 

construção da cidadania intra e interpessoal, principalmente quando se torna 

presente a dependência e a fidelidade de terceiros numa relação dialógica e 

empática como a escolar e a familiar.   

Para FREIRE (1997), o aprendizado do ensinante enriquece ao aprender 

com o ato de ensinar que não se dá, necessariamente, através da retificação que o 

aprendiz lhe faça de erros cometidos. O aprendizado do ensinante ao ensinar se 

verifica na medida em que o ensinante, humilde, aberto, se ache permanentemente 

disponível a repensar o pensado, rever-se em suas posições; em que procura 

envolver-se com a curiosidade dos alunos e os diferentes caminhos e veredas que 

ela os faz percorrer. O mecanismo de ensinar e aprender decorre de tal maneira que 

quem ensina aprende, de um lado, porque reconhece um conhecimento antes 

aprendido e, de outro, porque, observando a maneira como a curiosidade do aluno 

aprendiz trabalha para apreender o ensinando-se, sem o que não o aprende, o 

ensinante se ajuda a descobrir incertezas, acertos, equívocos. Para o autor, a 

responsabilidade, compromisso e a ética devem nortear o processo educacional.  

Ou seja, a verdadeira aprendizagem transforma os educandos em reais 

sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado dos 

educadores, igualmente sujeitos do processo uma vez que a tarefa docente faz parte 

não apenas de ensinar os conteúdos, mas também de buscar alternativas de 

aprendizagem compartilhando e compreendendo na diversidade a relativizar os 

saberes, a cultura, as relações e a vida.   

Mas para esta tomada de consciência o educador deve refletir, não no 

sentido de igualar à diferença de outros grupos, numa tentativa de acabar com o 

direito de ser diferente, ou seja, normalizar os surdos, nem mesmo no sentido de 

dizer que eles sofrem as mesmas limitações e restrições a que estão submetidos 

outros grupos minoritários, dominados, oprimidos, mas firmar um reconhecimento 

político da surdez e dos surdos com múltiplos recortes de suas identidades, língua, 

cognição e gênero (SÁ, 2002).  

O educador inclusivo assume um papel questionador e decisivo de 

promover o ensino segundo a complexidade da diversidade. É preciso fazê-lo. Só 
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que ensinar não é mais concebido como pura transmissão de conhecimento. Para 

que o ato de ensinar se constitua do seu objetivo principal, é preciso que o desejo de 

aprender seja ativado, precedido do/ou concomitante ao ato de apreender o 

conteúdo ou o objeto cognoscível pela curiosidade e investigação uma vez que a 

aquisição da sensibilidade relativa às diferenças entre os alunos constitui uma das 

principais características do trabalho docente. Esta sensibilidade exige do 

profissional um investimento contínuo e a longuíssimo prazo, assim como a 

disposição de estar constantemente revisando o repertório de saberes adquiridos 

por meio das experiências (TARDIF, 2002), com os estudos disciplinares e 

curriculares contemporâneos que envolvem o acolhimento e o incluir os diferentes 

com suas diferenças e aptidões. 

Diante do que afirma MORIN (2003, p. 57) que “o ser humano é ao 

mesmo tempo singular e múltiplo”, ao educador inclusivo cabe educar para o futuro 

com visão e construção do amanhã na vivência do hoje em busca do crescimento 

pessoal, desenvolvimento da consciência comunitária e dos valores ético-

profissionais para uma convivência cidadã.  

Para TORRE, et al. (2008), a formação humana com este olhar 

transdisciplinar considera não mais o homem fragmentado, mas, e acima de tudo, 

imerso nas suas relações com os outros seres vivos e o mundo à conquista da nova 

cidadania. “A educação é a chave para que essa nova cidadania planetária regida 

pela convivência, harmonia e paz se torne realidade” (p. 47).  

Mas é preciso, segundo MORIN (2003), conhecer o humano, antes de 

mais nada, situá-lo no universo, e não separá-lo dele, pois “todo conhecimento deve 

contextualizar seu objeto, para ser pertinente. Quem é? é inseparável de onde 

estamos?, de onde viemos?, para onde vamos?” (p. 47). Para o autor, interrogar 

nossa condição humana implica questionar primeiro nossa posição no mundo.   

Desta forma, a sociedade do conhecimento transforma-se numa grande 

rede cujo tecido em “teias” apresenta-se ramificado como uma “árvore do 

conhecimento”, sem hierarquias e, quase sempre, sem propriedade, em unidades 

dinâmicas e criativas, em conectividade, intercâmbio, consulta entre instituições e 

pessoas, articulando contatos e vínculos (GADOTTI, 2000; MATURANA & VARELA, 

2001).   

Neste sentido, TORRE (2008, p. 133), considera que educar “não é 

transformar os sujeitos com base no conhecimento. Deve ser uma transformação 



61 
 

sustentável, interativa, comprometida, consciente, social e planetária. Educar para 

humanizar”. Para MORIN (2003, p. 61), “uma das vocações essenciais da educação 

do futuro será o exame e o estudo da complexidade humana”. Até porque, segundo 

TORRE & MORAES (2008, p. 46), “não há formação adequada sem uma formação 

simultânea de valores, capacidades e competências. Formar é uma tarefa global do 

sujeito e dos agentes do seu entorno, entre eles o educador, o grupo, o ambiente, o 

meio”.  

O que se está a refletir é a criação de um espaço de convivência onde se 

dá a troca entre uns que ensinam que convivem com outros que aprendem na 

bidirecionalidade. Os sujeitos mutuamente compartilham com cumplicidade e 

satisfação esta relação cognoscitiva multidimensional, independente da língua ou 

dos diferentes caminhos que conduzem à aprendizagem. 

O entendimento conceitual e técnico da inclusão é definido e 

compreendido de uma forma mais complexa e ampla e exige uma verdadeira 

reestruturação do sistema escolar que, segundo os princípios da UNESCO (2009),  

 
Para a escola tornar-se inclusiva, será necessário adequar-se à realidade 
do seu alunado que, por sua vez, deverá representar toda a diversidade 
humana. Conforme postula SASSAKI (2003, p. 15), tais ações deverão se 
efetivar no momento em que a escola atender aos diferentes níveis de 
acessibilidade do alunado na rede escolar, os quais exigirão transformações 
em diferentes âmbitos: 
1)Arquitetônico: desobstrução de barreiras ambientais;  
2)Atitudinal: prevenção e eliminação de preconceitos, estigmas, 
estereótipos, discriminações;  
3)Metodológico: adequação de técnicas, teorias, abordagens, métodos;  
4)Comunicacional: adequação de código e sinais às necessidades 
especiais; 
5)Instrumental: adaptação de aparelhos, materiais, equipamentos, 
utensílios, tecnologias assistivas;  
6)Pragmático: eliminação de barreiras invisíveis existentes nas políticas, 
normas, portarias leis e outros instrumentos afins. (MARTINS et al., 2010, p. 
01) 

 

O processo de reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência 

ainda está em fase de transição. Iniciado desde a Declaração de Salamanca: Sobre 

Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais 

(UNESCO, 1994), o Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre 

Educação para o Século XXI organizado por Jacques Delors (UNESCO, 1999), a 

Convenção Internacional sobre os Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência 

(UNESCO, 2006). A maior dificuldade reside em como fazer, quais os mecanismos, 
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estratégias e atitudes estão mais adequadas para a efetivação de um ambiente 

universalmente acessível para que possa ser considerado inclusivo. Ainda para a 

UNESCO (1994, p. 12) 

 
O desafio com que se confronta esta escola inclusiva é o de ser capaz de 
desenvolver uma pedagogia centrada nas crianças, susceptível de as 
educar, a todas com sucesso, incluindo as que apresentam graves 
incapacidades. O mérito destas escolas não consiste somente no fato de 
serem capazes de proporcionar uma educação de qualidade a todas as 
crianças; a sua existência constitui um passo crucial na ajuda da 
modificação das atitudes discriminatórias e na criação de sociedades 
acolhedoras e inclusivas. É imperativo que haja uma mudança na 
perspectiva social, pois, por tempo já demasiado longo, as pessoas com 
deficiência têm sido marcadas por uma sociedade incapacitante que 
acentua mais os seus limites do que as suas potencialidades.  

 

Essa mudança paradigmática reconfigura toda a sociedade mundial na 

perspectiva de ensejar uma realidade mais humanizante e igualitária para todos. 

Pretende-se deixar de lado todas as tentativas de “normalização” das vidas das 

pessoas com deficiência ressignificando e reconhecendo o direito à vida social, 

profissional, tecnológica e produtiva desses indivíduos que passam a ser 

considerados sujeitos capazes, críticos, reflexivos, participativos, envolvidos com a 

dinâmica social, com responsabilidades e direitos de ter sentimentos e atribuir 

valores com compromissos e atitudes dignas.  

 Nesta relação interpessoal com o saber, MATURANA (1990) esclarece 

que todos passam a ser educandos e educadores, “co-ensinantes” com o desejo e a 

responsabilidade de criar um “espaço de convivência”, de aceitação do outro e de 

mudanças compartilhadas e dinâmicas. Nessa cumplicidade não basta apenas o 

envolvimento, a participação pura e simples, mas prescinde que estejam, professor 

e educando, surdos e ouvintes, carregados de sentimentos de cooperatividade e de 

trocas, com cumplicidade singular de vivências e cognição coparticipativa. 

CAPRA (2002) entende que a cognição não é a representação de um 

mundo que existe independentemente e por si, mas antes a contínua produção de 

um mundo através do processo de vivência. As interações do sistema vivo com seu 

ambiente são interações cognitivas, e o próprio processo de viver é um processo de 

cognição e aprendência.  

Para MATURANA (1997 apud MORAES, 2008) é preciso eliminar a 

ruptura que existia entre a teoria e a prática escolar na perspectiva do vir a ser 

inclusiva por envolver os sujeitos do processo e o objeto de investigação e interligar 
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o indivíduo ao conhecimento, para então amalgamar teoria e prática, conhecimento, 

ação, valores e relações. 

A educação escolar, independente se com pessoas surdas e/ou ouvintes 

deve estar pautada na qualificação técnica, na capacidade pessoal e profissional em 

lidar com as duas modalidades de ensino num mesmo ambiente inclusivo como fruto 

do processo permanente de formação e vivências includentes, de análises e 

reconstruções reflexivas e dialógicas para/com todos.  
 

O fato, porém, de que ensinar ensina o ensinante a ensinar certo conteúdo 
não deve significar, de modo algum, que o ensinante se aventure a ensinar 
sem competência para fazê-lo. Não o autoriza a ensinar o que não sabe. A 
responsabilidade ética, política e profissional do ensinante lhe colocam o 
dever de se preparar, de se capacitar, de se formar antes mesmo de iniciar 
sua atividade docente. Esta atividade exige que sua preparação, sua 
capacitação, sua formação se tornem processos permanentes. Sua 
experiência docente, se bem percebida e bem vivida, vai deixando claro que 
ela requer uma formação permanente do ensinante. Formação que se funda 
na análise crítica de sua prática. (FREIRE, 1997, p. 19) 

 

A UNESCO (1999), afirma que, como ser de relações, o homem 

prescinde aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão; 

aprender a fazer para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a 

fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas; 

finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. É claro que 

estas quatro vias do saber constituem apenas uma, dado que existem entre elas 

múltiplos pontos de contato, de relacionamento e de permuta. Mas, em regra geral, o 

ensino formal orienta-se, essencialmente, se não exclusivamente, para o aprender a 

conhecer e, em menor escala, para o aprender a fazer. As duas outras 

aprendizagens dependem, a maior parte das vezes, de circunstâncias aleatórias 

quando não são tidas, de algum modo, como prolongamento natural das duas 

primeiras. 

O paradigma da inclusão abrange o viés da comunidade escolar como um 

desafio humanitário de acolhimento, de dinamizar aprendizagens pela convivência 

compartilhada, do aprender com o outro, respeitar e superar limites e ainda, 

considerar as potencialidades inerentes a cada sujeito que aprende a partir de 

oportunidades diferenciadas para então tornar-se sujeito com igualdade de direitos.  

 
A construção de uma sociedade inclusiva passa pelo aprimoramento das 
relações sociais, pela compreensão de que o verdadeiro pensamento 
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inclusivo é aquele que não categoriza as pessoas por ordem de valor, valor 
esse atribuído através de estereótipos, estigmas, conhecimentos instituídos; 
pensar inclusivamente é aprender a olhar cada pessoa e buscar nela seu 
valor real, construído nas relações cotidianas, nos seus sonhos e 
expectativas e nas suas ações concretas no mundo. (BARTALOTTI, 2006 
apud FALCÃO, 2011, p. 250) 

 

Nesta lógica de pensamento, ressalta-se o direito das pessoas com 

deficiência a compartilhar oportunidades idênticas, mesmo que por caminhos 

diferenciados, dos trilhados pelos dos demais cidadãos, para que as mesmas 

possam usufruir, em condições de igualdade, das melhorias nas condições de vida 

resultantes do desenvolvimento social, econômico e político, na perspectiva da 

educação inclusiva de qualidade que se baseia no direito de todos – crianças, jovens 

e adultos – a receberem uma educação de qualidade que satisfaça suas 

necessidades básicas de aprendizagem e enriqueça suas vidas (UNESCO, 2009). 

O direito da pessoa com deficiência de receber uma educação digna, de 

qualidade e efetivamente cidadã se contrapõe ao estigma de ser incapaz e 

improdutivo daí surge a indagação do que realmente vem a ser um indivíduo 

normal? A princípio, a resposta para essa pergunta pode parecer simples, na opinião 

de PORDEUS (2007 apud FALCÃO, 2011), porém, bastante complexa ou até 

inexistente porque não existe um modelo de ser humano normal e perfeito em 

relação, a partir do qual, todos os indivíduos podem ser classificados em escala 

comparativa. A definição de normal, normalidade é algo culturalmente construído. O 

padrão que une os diferentes sentidos ao de normalidade é definido em relação à 

regra do maior número. As minorias serão sempre confrontadas com uma 

normalidade majoritária e suas diferenças serão interpretadas como imperfeições a 

corrigir e desvios a desaprovar. A autora entende que qualquer pessoa que 

apresente algum tipo de necessidade diferente daquelas ditas “normais” enfrentará 

diversos obstáculos em sua trajetória de vida e que parece não estar muito claro, 

que a diferença é o que torna cada pessoa única e singular.  

A busca pelo padrão de normalidade e de tratar a todos com igualdade 

impacta e interfere diretamente no modus operandis do sistema econômico e 

produtivo imperativo do capitalismo que prima pela máxima produção e do produto 

em detrimento do sujeito producente o que conduz as pessoas com deficiência ao 

estigma de improdutivas e incapazes, nem sempre correspondendo às 
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possibilidades, perspectivas pessoais nem às condições individuais de serem 

competentes, trabalhadores e responsáveis.  

Por este olhar massificado admitia-se o déficit sem alternativas para 

superação nem oportunidades educacionais diferenciadas.  

 
Constituem esse grupo de barreiras a baixa escolaridade, a baixa 
qualificação profissional, a precária tecnologia assistiva a que a pessoa com 
deficiência pode ter acesso e as atitudes negativas que a própria pessoa 
com deficiência pode apresentar sobre si mesma, as outras pessoas, a 
sociedade etc. A solução para essas barreiras está na sensibilização, 
conscientização e informação;  Barreiras nos empregadores e colegas de 
trabalho: constituem essas barreiras as noções preconceituosas, 
estigmatizadas e estereotipadas, as atitudes discriminatórias, a 
desinformação e a falta de informação. A solução para essas barreiras 
também está na sensibilização, conscientização e informação; Barreiras na 
comunidade: entre essas barreiras encontram-se o transporte coletivo 
inacessível e os obstáculos existentes nas edificações e no espaço urbano. 
A solução está na aplicação das normas de acessibilidade aos projetos de 
futuros veículos, edifícios e espaços urbanos. Barreiras nas empresas: 
constituem barreiras nas empresas o ambiente físico, as metodologias e os 
instrumentos, cuja solução está nas adaptações. (SASSAKI, 2010 apud 
FALCÃO, 2011, p. 337) 

 

A partir do novo conceito de cidadania expresso pela UNESCO (1994) e 

dos princípios estabelecidos para a inclusão social e escolar, o “todos” inserido em 

condições adversas e humanas de baixa produtividade assume um novo papel na 

cadeia produtiva e na qualidade de vida reestruturando os ambientes e espaços 

públicos e privados com mudanças arquitetônicas e urbanísticas, promovendo um 

novo olhar, sentir e fazer diante da inclusão das pessoas com deficiência. 

 
A inclusão não é apenas uma meta que pode ser alcançada, mas uma 
jornada com um propósito. Durante o curso dessa jornada, os professores 
vão construir e ampliar suas habilidades sobre as experiências que já 
possuem com o objetivo de alcançar todas as crianças e suas necessidades 
de aprendizagem. Porém, eles também têm o direito de esperar apoio e 
oportunidades para seu desenvolvimento profissional nesse caminho, da 
mesma maneira que os pais e mães têm o direito para esperar que suas 
crianças sejam ensinadas por professores cuja capacitação preparou-os 
para ensinar a todos eles. (MITTLER, 2003, p. 183) 

 

Nesse direcionamento, a escola como um dos diversos locus onde são 

promovidas as experiências inclusivas de ressocialização e aprendência à 

convivência na diversidade, reúne em si o encontro entre os sujeitos inacabados e 

inconclusos, tal qual pontuado por FREIRE (2004).  
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MATURANA & VARELA (2001) entendem que essa condição de 

percepção, compreensão, acolhimento e recriação estratégica se dá como ação 

pedagógica transdisciplinar. É possível entre sujeitos, quando estes possuem 

consciência de suas próprias vivências, atribuem valores e (re)significado a elas. 

Uma escola acessível e inclusiva é, portanto, parte do todo que 

representa a sociedade e tem como princípio fundamental defender o ensino-

aprendizagem como processo e que segue a lógica mental de cada criança. E nas 

relações de convivência e aprendência cabem todos, sem exceção nem seleção, 

alunos, professores, gestores, diretores e os pais como representantes da 

comunidade escolar. Nas interrelações humanizam-se e reconhecem-se pessoa, 

indivíduo na coletividade, sem perder a identidade nem a unicidade na totalidade, 

assumem o diálogo “um ao lado do outro, e não que um se coloque em posição de 

superioridade, como é o caso do professor que está convencido de que sabe” 

(GUARESHI, 1991, p. 76).  

 
A inclusão depende não somente de uma reforma do pensamento e da 
escola, como também de uma formação inicial e continuada dos 
professores, a qual possa torná-los capazes de conceber e de ministrar uma 
educação plural, democrática e transgressora, como são as escolas para 
todos. Precisamos de professores que não sujeitem os alunos a saberes 
que os impedem de ser, de pensar e de decidir por si mesmos e que 
reconhecem a integridade e a plenitude do desenvolvimento desses seres, 
apesar de suas diferenças. Em uma palavra, a inclusão provoca uma crise 
escolar, ou melhor, uma crise de identidade institucional, que, por sua vez, 
abala a identidade dos professores e faz com que seja ressignificada a 
identidade do aluno. (MANTOAN, 2003 p. 10)  

  

A inclusão bem sucedida que prima pela participação ativa e colaborativa 

de alunos e professores na escola depende significativamente da harmonia do 

conjunto de toda a comunidade escolar. Em geral, as ações inclusivas são 

determinadas casualmente e sem o planejamento ou a intervenção dos professores, 

dos pais nem mesmo dos próprios alunos como sujeitos interessados. Segundo 

MITTLER (2003) em países com classes com um grande número de estudantes os 

professores buscam assegurar que as crianças com habilidades variadas estejam 

próximas e colaborativamente ajudem aquelas que não acompanham o processo, de 

forma que as crianças mais capazes possam ajudar seus colegas vizinhos que 

podem estar lutando para entender o que é esperado deles. O autor explica ainda 

que na China, “tal apoio é considerado um dever das crianças mais capazes” (p. 

173). 
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Com a inclusão, as pessoas com deficiência passam a ter mais 

visibilidade, trafegabilidade, deixam de ser mantidas na marginalidade, segregadas e 

escondidas diante da vergonha das famílias e da sociedade, sem direito de estudar, 

trabalhar, produzir, de serem felizes, amadas e amantes do mundo. Assim, a 

inclusão escolar está garantida quando se vence o preconceito da falta de 

informação. Incluir implica a inserção de todos, sem distinção, e é, antes de tudo, 

uma questão de direitos humanos. A segregação como consequência da deficiência, 

dificuldade de aprendizagem, gênero ou etnia, de suas condições emocionais, 

socioeconômicas, éticas, físicas, linguísticas ou sensoriais está proibida no BRASIL 

(2009). Contudo, “a maioria das pessoas com deficiência continua fora das escolas, 

pois ainda é grande a crença na sua incapacidade cognitiva, assim como na 

impossibilidade de desenvolverem atitudes de cidadania responsável ou de serem 

produtivas” (p. 06). Ao se trabalhar uma sociedade/escola Inclusiva todos participam 

de oportunidades de crescimento pessoal e coletivo, o processo de aprendizagem 

se dá pela convivência com a diversidade. O objetivo deste modelo de sociedade é 

tornar cidadãos éticos, culturais e socialmente responsáveis com a vida planetária.  

 
Os educadores devem lembrar-se e lembrar seus alunos de que toda 
civilização ou cultura é uma construção humana, e é responsabilidade 
humana criar ou recriar a cultura [...] precisamos de uma cultura que nos 
ajude não só a viver, mas também a ver a multiplicidade e a criatividade de 
todas as construções culturais no quadro que chamamos de vida. 
(O´SULLIVAN, 2004, p. 394) 

 

As políticas inclusivas fazem surgir uma nova relação com os conceitos e 

valores da pós-modernidade. Dentre eles, o da “nova cidadania”, a qual, na 

sociedade contemporânea, baseia-se na ideia de que cada pessoa é um sujeito de 

direitos. No caso das pessoas com deficiência, isso significa que o indivíduo não 

deve ser mais visto como alguém dependente de cuidados ou que precisa 

permanentemente de assistência, mas como uma pessoa com voz e vontade 

próprias. Ser sujeito de direitos significa que qualquer um, ou qualquer uma, tem o 

direito de ter direitos (UNESCO, 2006).  

Uma escola de formação para a cidadania é inclusiva e preza pelo 

processo de ensino-aprendizagem compartilhado com/entre/por pessoas diferentes 

com respeito às suas diferenças, inclusive com surdos, transforma os atores em 

sujeitos aprendentes em convivência, interação, diálogo e compromisso com o 
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coletivo. Neste ambiente renovado politicamente a oferta de um intermediador 

intérprete e a língua de sinais sem autoconsciência, reflexão e crítica cria a ilusão de 

que o ensino e a aprendizagem dos surdos não demandam estratégias educacionais 

diferenciadas. Esta visão distorcida da realidade e da especificidade cognitiva não 

gera mudanças nem transformações pedagógicas nem estratégicas de ensino com 

qualidade do qual FALCÃO (2012, p. 392) apresenta diversas vantagens para a 

interação, convivência compartilhada e inclusiva entre surdos e ouvintes: 
VANTAGENS 

Construção de um modelo de formação escolar com visibilidade do todos social sem perder a 
individualidade nem a representatividade do micro mundo escolar. 

Para os estudantes com deficiência Para os estudantes sem deficiência 
Aprendizagem valorativa e afetiva com 

autoconsciência dos limites e superações;  
Ampliação de papéis sociais e autoconsciência 

coletiva; 
Experiências diretas segundo a variedade das 

capacidades humanas; 
Perda do medo e do preconceito em relação à 

pessoa com deficiência; 
Demonstração crescente de responsabilidades 

e interação; 
Desenvolvimento de estratégias cooperativas, 

colaborativas com respeito e tolerância; 
Melhor aprendizagem através do trabalho em 

grupo colaborativo e autogestor; 
Aquisição de senso de responsabilidade pessoal 

e social; 
Melhoria na organização e no preparo para a 

vida adulta social e produtiva; 
Melhoria do rendimento escolar 

Ser diferente não significa ser inferior. As diferenças são enriquecedoras para o ser 
humano. 

A capacidade da funcionalidade efetiva das pessoas com deficiência 

passa a ser o foco de intervenção das ações governamentais por políticas públicas 

inclusivas e assistivas, estabelecendo novas metodologias e diretrizes com ações 

mais estruturadas, específicas e detalhadas no atendimento das necessidades 

individuais e na estruturação de habilidades intelectuais e profissionais que 

conduzam o sujeito à sua emancipação e democratização dos espaços em que 

forem inseridos (MITTLER, 2003; SASSAKI, 2006; FALCÃO, 2011). 

O aperfeiçoamento da avaliação dessas potencialidades foge do modelo 

de classificação baseado no déficit, utilizado pela saúde e pela educação, no tocante 

à inovação dos parâmetros, daquilo que antes fora considerado como doença e 

invalidez, transtorno ou lesão e em conjunto passam a reestruturar novos conceitos, 

valores e possibilidades para cada uma das pessoas que apresentem alguma 

deficiência, limitação ou diferença para efetivar a obrigatoriedade da adaptação do 

meio, eliminando as barreiras estruturais, urbanísticas, comunicacionais e atitudinais 

como uma teia social de atenção integral, pró-ativa e produtiva que considere a 

autonomia e a liberdade como conquistas sociais.  
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2.2.1 Educação e Aprendizagem das Pessoas Surdas 

Na educação de surdos a comunicação primária é sinalizada e os 

caminhos do ensino devem ser diferenciados para que ocorra aprendizagem efetiva 

e significativa com experiências, saberes curriculares e disciplinares através da 

Língua de Sinais como primeira língua e da escrita da língua oficial do país como 

segunda. A primeira deve ser adquirida pela interação, convívio e experiências intra 

e interpessoais e ser aperfeiçoada e sistematizada na escola. A segunda como 

instrumento de intermediação e libertação para a continuidade da aquisição de 

outros saberes. FALCÃO (2011) ressalta que na presença de uma pessoa surda não 

se está diante de uma incapacidade intelectual nem cognitiva. De fato existe uma 

deficiência sensorial que resulta numa limitação e ausência da percepção dos 

estímulos sonoros, e é neste momento que tudo se torna motivo de adequação 

descritiva sinalizada para que se garanta aprendizagem significativa de conceitos, 

valores, princípios e regras de convivência social para uma vida pessoal e 

profissional produtiva. 

O educador que assume uma prática automatizada, insensível às 

variáveis processuais do ensino-aprendizagem fatalmente terá insucesso e 

frustração por não reconhecer no processo da cognição visual estratégias e 

alternativas propositivas. Vale ressaltar que a maioria das crianças surdas “chegam 

à escola com vícios de linguagem, diferentes do padrão mensurável da língua de 

sinais oficial, que na escola também não se ensina” (ROSA, 2005 apud FALCÃO, 

2011, p. 247). Nem sempre a surdez está vinculada à limitação cognitiva e 

interpretativa de mundo. Existem diferentes necessidades que definem novas 

estratégias a serem oferecidas pela escola e a sociedade aos surdos, o que pode 

favorecer o seu desenvolvimento psicossocial podendo, segundo GÓES (1996 apud 

FALCÃO, 2011) afastar, definitivamente, o estigma de deficiência.  

A construção do conhecimento com o sujeito surdo dá mais trabalho, 

requer mais atenção e busca de alternativas cognitivas individualizadas e isto não se 

constrói sem dedicação, sem formação profissional, sem ressignificar os saberes 

com a participação e compartilhamento dos atores da aprendizagem através da 

cognição visual, do diálogo em língua de sinais e da aprendizagem da escrita da 

língua oficial.  

FALCÃO (2012) identificou que, embora na teoria a escola se apresente 

inclusiva, na prática é seletiva e excludente. Quando surdos são inseridos em salas 
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regulares alguns docentes desistem, outros repassam a responsabilidade para 

intérpretes e pelo medo de errar, entram em choque e até rejeitam a ideia da 

inclusão dos surdos em suas classes, até porque, precisariam estudar e aprender 

outra língua e outra forma de ensinar representando outros valores e necessidades 

que se apresentam diferenciadas quanto ao modelo tradicional que marginaliza e 

gera compreensão fragmentada e superficial dos saberes pelo simples olhar não 

investigativo nem significativo. Além de tudo, segundo o autor, ainda existe o 

preconceito de que ensinar a surdo é mais difícil e tem que ter mais dedicação e 

tempo de formação e de ensino. 

Este achado reforça o discurso de TORRE & MORAES (2008) quanto à 

fragmentação do conhecimento que tem levado a modelos de formação também 

fragmentados e dispersos. Para o autor, às vezes imperam “as formas, os 

conteúdos, a burocracia a despeito do próprio sentido da formação”, que pode 

traduzir-se em “crescimento pessoal, desenvolvimento da consciência comunitária, 

valores ético-profissionais, convivência e cidadania” (p. 46). 

As crianças surdas precisam ser estimuladas e orientadas a desenvolver 

uma estruturação mental subjetiva pela cognição visual que ressignifique os 

fenômenos multissensorialmente, com objetivo explícito, intencional e volitivo à 

aprendizagem. É necessário aproximação, apoio e acompanhamento individualizado 

com recursos e métodos alternativos que favoreçam esta aquisição significativa, e a 

ferramenta da descrição visual sinalizada proposta por FALCÃO (2012) atenta para 

esta especificidade cognitiva com princípios e estratégias diferenciadas.  

Na direção da subjetividade e da aprendizagem FONSECA (2007) 

envolve processos mentais essenciais para o armazenamento e memorização:  

 
a) focar a atenção para captar o máximo de informações a partir do conjunto 
de estímulos em presença; b) formular estratégias exequíveis para lidar com 
a tarefa; c) estabelecer e planificar estratégias; d) monitorizar a performance 
cognitiva até atingir o objetivo; e) examinar toda informação disponível; f) 
aplicar procedimentos sistemáticos para resolver o problema em causa e 
verificar a sua adequabilidade. (FONSECA, 2007 apud FALCÃO, 2011,p. 
149) 

 

Sem esquecer que estes processos mentais estão representados em 

simbologia acessível aos sujeitos, no caso dos surdos, em língua de sinais, cada 

educador deve combinar suas vivências e valores aos saberes trabalhados em sala 

de aula, pois, certamente, cada aluno vai requerer diferentes estratégias 
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pedagógicas, que lhe possibilite o acesso à herança cultural, ao conhecimento 

socialmente construído e à vida produtiva que garanta inclusão e cidadania. 

Entretanto, “deve-se conceber essas estratégias não como medidas compensatórias 

e pontuais, e sim como parte de um projeto educativo e social de caráter 

emancipatório e global” (CERQUEIRA, 2008, p. 31). 

Para FALCÃO (2012), uma relação bem mais propositiva ocorrerá quando 

a família de ouvintes com filhos surdos tornar-se co-partícipe e dialógica em língua 

de sinais, interagindo e compartilhando com a criança surda e a escola saberes e 

valores que comungam e fortalecem o sentimento da vida e do desejo de estar 

aprendendo com as relações e vivências. O autor reforça esta compreensão ao 

afirmar que a aprendizagem dos surdos não se dá, em toda sua plenitude, pelo 

modo natural do simples olhar. Não se pode afirmar que, da mesma forma que os 

ouvintes aprendem naturalmente a língua falada e escutada naturalmente em todos 

os espaços comuns, ocorra naturalmente com os surdos ao aprenderem a língua de 

sinais oficial. E como solução esclarece que Isto só seria possível se estes sinais 

fizessem parte do cotidiano da vida desses surdos nas relações com a família e a 

sociedade no cotidiano, desde o primeiro ano de vida. O autor esclarece que não 

tem procedência esta afirmação uma vez que as famílias desconhecem esta língua 

como ferramenta comunicacional, dialogênica, sociogênica e educacional, pois, 

mesmo que muitas imagens, por si só, revelem o discurso na sua aparência, é 

preciso investigar, duvidar, (re)estruturar cada uma das imagens na sua 

complexidade. A criança surda deve conhecer a imagem com um novo olhar 

reflexivo, baseado em novos valores, sentimentos, interesses norteados da 

relatividade, antes mesmo de estabelecer um juízo de valor apenas pelo visto e 

assim cristalizá-lo como se fosse, absolutamente, a única possibilidade estática de 

ser a realidade.   

Para que a criança surda possa ser sujeito de sua própria formação e 

aprendizagem, é preciso interagir diretamente com o educador sinalizante, 

independente se surdo ou ouvinte, na dualidade, para que ambos se percebam 

como atores que interagem com o conhecimento. O educador passa a compreender 

e valorar o próprio processo de apreendência do educando como de valor 

fundamental para deflagrar a busca, o interesse e a motivação (re)construindo e 

ressignificando o conhecimento. Neste sentido, MATURANA (1990) considera que 

cada uma das experiências vivenciadas pelo educando é uma fonte de riquezas 
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cognitivas que deve ser explorada em cadeia diante da interconexão e 

interdependência das relações com o mundo e a vida. Ao se estabelecer uma 

relação freireana entre os sujeitos da aprendizagem, busca-se (re)configurar e 

reinventar o cotidiano familiar e escolar de cada criança surda, a partir da concepção 

de que o sujeito aprende a aprender, aprendendo, mudando, transformando, 

ressignificando completamente o modelo teoricizado e conteudista em vivência e 

cognição nas relações dialógicas e sociogênicas sinalizadas em comum. 

FALCÃO (2011) entende que a falta de informação e de formação inicial e 

permanente dos profissionais quanto aos aspectos inerentes à educação inclusiva, 

na perspectiva de atender à especificidade cognitiva e linguística inerente às 

pessoas surdas gera em torno da relação professor/aluno surdo, conflitos e alguns 

constrangimentos. Ocorre uma equivocada e por vezes fragmentada compreensão 

dos conteúdos curriculares por parte dos alunos e, por parte dos professores uma 

“pseudo” sensação de ensino sem haver, necessariamente, a relação com a 

aprendizagem significativa.  

Ainda ressalta que, para o educando surdo estar inserido e poder 

compartilhar das mesmas oportunidades, vivências e aprendizagens em espaço 

comum a todos e nas mesmas condições de ensino-aprendizagem dos demais, 

trata-se de um desafio para cada educador porque além de dominar outra língua e 

recompor seu cotidiano com estratégias pedagógicas diferenciadas, quando se 

insere uma criança surda, principalmente nível severo e profundo em sala de aula, a 

dinâmica educacional requer reestruturação e adequação de todo o processo, desde 

os recursos às estratégias utilizadas, existem não apenas duas línguas entre os 

sujeitos, mas toda uma metodologia diferenciada, incomum e desconhecida por 

muitos dos educadores da Educação Especial e por todos os educadores da 

Educação Regular porque não tiveram acesso a esses saberes nem na formação 

nem em momentos de capacitação, o que termina por se constituir numa prática 

espontaneísta e com pouca fundamentação teórica, ou se configura antes disto, a 

exclusão. E segundo o autor, colocar um intérprete intermediando esta relação 

cognitiva não garante aprendizagem nem habilita o micro mundo escolar à 

convivência com o macro modelo social da inclusão.  

 
O ensino de competências cognitivas ou o seu enriquecimento não deve 
continuar a ser ignorado pelo sistema de ensino, ora assumindo que tais 
competências não podem ser ensinadas, ora assumindo que elas não 
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precisam ser ensinadas. Ambas as assunções estão profundamente erradas. 
Primeiro porque as funções cognitivas de nível superior podem ser 
melhoradas e treinadas, e, segundo, porque não se deve assumir que elas 
emergem automaticamente por maturação ou simplesmente por 
desenvolvimento neuropsicológico. A capacidade de pensar ou de raciocinar 
não é inata; as funções cognitivas não se desenvolvem se não forem objeto 
de treino sistemático e de mediatização contínua desde a educação pré-
escolar até a universidade [...]; os que têm inteligência para assimilar, 
rememorizar e utilizar a informação têm o sucesso garantido, com bons ou 
maus métodos, currículos ou professores; os que não desenvolveram ou não 
dispõem de funções cognitivas minimamente trabalhadas têm estado 
irremediavelmente condenados pelo sistema de ensino. A exposição direta à 
informação não é suficiente para desenvolver a capacidade de pensar e de 
aprender a aprender; o objetivo da educação seria mais bem entendido se os 
estudantes fossem expostos ao tipo de informação que efetivamente podem 
assimilar e utilizar, tendo em atenção os seus atributos cognitivos peculiares 
e invulgares, respeitando o seu potencial de aprendizagem e promovendo a 
propensibilidade de sua modificabilidade. (FONSECA, 2007 apud FALCÃO, 
2011, p. 201) 

 

Desta forma, é necessário caminhar por uma educação estruturada na 

convivência, que favoreça a compreensão e a produção do conhecimento em 

caráter crítico, reflexivo, criativo, consciente, ou seja, a localização dos sujeitos da 

aprendizagem numa perspectiva de indagação que leve ao estudo, à reflexão, à 

investigação e ao encontro com a sua autoconsciência. Os autores MATURANA & 

VARELA (2001) reconhecem a importância de focalizar o processo de 

aprendizagem, mais até do que a instrução e a transmissão de conteúdos, 

lembrando que atualmente é mais relevante o como do que o quanto se sabe. É 

necessário que e o sujeito aprendente, independente se surdo ou ouvinte, aprenda a 

aprender o que se manifesta pela capacidade de refletir, analisar e tomar 

consciência do que sabe, dispor-se a mudar os próprios conceitos, buscar novas 

informações, substituir antigas verdades por teorias transitórias, adquirir os novos 

conhecimentos que vêm sendo requeridos pelas alterações existentes no mundo, 

resultantes da rápida evolução das tecnologias da informação, fruto e reflexo da vida 

planetária. 

Nesse sentido, há que se considerar como se dá o processo de 

(re)construção e (re)estruturação nos campos conceituais diante da subjetividade 

dos caminhos mentais e reflexivos de cada indivíduo surdo ou ouvinte, 

(re)conhecendo a  dinâmica e a complexidade inovadora de modelos de ensino-

aprendizagem mais significativos. Porém, segundo FALCÃO (2011), nada ocorre por 

osmose, adivinhação, muito menos por um processo espontaneísta de um simples 

olhar sem motivação pessoal, sem intenção, desejo, interesse, necessidade, 
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investigação e objetivo de se tornar em algo significativamente apreendido, como 

previsto por BULL et al. (2005 apud FALCÃO, 2011, p. 199), quando afirma que os 

ouvintes aprendem sobre “correlações usando a informação audível e visual (objeto 

e seu nome); já as crianças surdas precisam assistir e redirecionar duas fontes de 

informação visual para realizar a mesma atividade”. Com este achado o autor 

conclui que “não se pode afirmar que surdos e ouvintes aprendem de modo 

completamente semelhantes”.  

Para que uma escola seja considerada inclusiva é urgente, segundo 

MANTOAN (2004) que seus planos se redefinam para uma “educação voltada à 

cidadania global, plena, livre de preconceitos e disposta a reconhecer as diferenças 

entre as pessoas e a emancipação intelectual”. A autora alerta para o fato de que a 

educação para a cidadania não é suficiente quando não se educa “para a liberdade 

e, nesse sentido, nenhuma forma de subordinação intelectual pode ser admitida” (p. 

08). 

Se por um lado a adequação de estruturas arquitetônicas e urbanísticas 

com rampas, elevadores, ampliação de banheiros, instalação de piso tátil, atende a 

uma determinada clientela com deficiência e dá visibilidade mercantil com respostas 

visuais, por outro, a adequação ambiental para os surdos é sensorial, 

comunicacional, cognitiva visual, portanto, silenciosa e se dá através de gestos e 

sinais que exigem dedicação e interesse em apreender pedagogicamente uma nova 

língua para poder atuar efetivamente na docência. Corresponde a mais trabalho, 

esforço pessoal, ruptura de paradigmas e preconceitos, abertura ao risco de erros e 

acertos que nem sempre os educadores estão preparados ou interessados em 

ingressar nessa jornada, outros não se sentem com tempo disponível e diante da 

realidade de se ter um aluno surdo, repassam essa responsabilidade a terceiros 

como transferência de tutela.  

2.2.2 A Pessoa Surda 

O conceito de pessoa com deficiência tem sido modificado ao longo das 

últimas décadas e se justifica pela mudança qualitativa de um modelo medicalizado 

e improdutivo de invalidez para uma perspectiva mais humana e pró-ativa que busca 

valorar o potencial e oferecer oportunidades diferenciadas que contribuam para o 

melhor desempenho com autonomia e mais liberdade desses indivíduos que foram 

tidos durante séculos como inválidos e improdutivos (WERNECK, 1997; FALCÃO, 

2011). 
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Deficiência não é doença, contudo, o “problema” de saúde que se atrela 

ao preconceito do déficit ao modelo de assistência voltado às pessoas com 

deficiência reforça como estigma do indivíduo tudo aquilo que lhe falta para ser 

“normal”, “comum” e “igual”. Esta marca distancia e marginaliza, principalmente, 

diante do modelo capitalista de produção de massa e competitividade onde vale 

mais quem mais produz e que atende ao mercado. Segundo FALCÃO (2011) muitos 

pais rejeitam a palavra surdez e dizem que seus filhos têm um “problema”. 

O enfoque educacional escolar e os parâmetros que definiam o modelo 

de competência e perfeição, por si só, construíam os estigmas e marginalizavam as 

diferenças como deficiência que era, e ainda continua a ser, considerada como a 

incapacidade de alguns acompanharem o grupo. “As tentativas de “normalização” 

das vidas das pessoas deficientes se baseavam na modificação da própria pessoa 

deficiente, como premissa para o seu ingresso na sociedade” (SASSAKI, 2006, p. 

13).  

A realidade é que mais de 90% das crianças surdas são filhas de pais 

ouvintes que não sabem a língua de sinais (FALCÃO, 2011). Isto implica em 

diversas dificuldades comunicacionais, educacionais, sociais e afetivas. A relação 

interpessoal e de interpretação de mundo, diante da relação dialógica familiar 

desigual, segundo o autor, é um complicador estruturante do sujeito. Na chegada 

dessas crianças à escola alheias à comunicação e educação doméstica, sem 

conhecerem os mínimos parâmetros da língua de sinais, sem o uso e domínio dos 

sinais mais comuns, sem poderem se expressar de uma forma mais compreensiva 

com todos. O sentimento de frustração e segregação apresenta-se e aprofunda-se 

com o da rejeição do Eu. “O retraimento dos pais favorece a eclosão de problemas 

psicossexuais em um contexto já fragilizado pelas dificuldades de construção do 

sentimento de identidade” (SOLÉ, 2005 apud FALCÃO, 2011, p. 83).  

 
A audição irá viabilizar as primeiras experiências do bebê em relação à 
aprendizagem do sentido do tempo, espaço, profundidade e distância, 
contribuindo assim como um organizador da unidade corporal (p. 34) [...] O 
bebê estabelece contatos visuais com sua mãe de maneira interrompida e 
não constante, ela surgiu e desapareceu de seu campo visual. Essa 
alternância vai estabelecendo o reconhecimento de que existe a separação 
dos corpos. Os períodos de ausência materna, alternados com os períodos 
de presença, fazem o bebê perceber que a mãe vai e vem independente de 
sua vontade. Primeiro ele se angustia com as suas ausências para depois 
tomar conhecimento que a mãe volta e pode passar a chamá-la. A escuta 
da voz da mãe e de seus barulhos torna a sua ausência mais suportável. 
Para o bebê surdo, os momentos de ausência materna podem ser 
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excessivos, considerando que fora de sua visão a mãe desaparece; a falta 
da audição não permite ao bebê surdo antecipar a presença materna e 
diminuir os momentos de ausência e de abandono. Esse abandono pode 
ser significado como desamor e ser uma das causas dos traços depressivos 
percebidos. No processo primário, a psiquê se vê obrigada a reconhecer a 
presença de um outro corpo separado do seu próprio. Esse reconhecimento 
se dá também pela experiência de presença e ausência. A percepção do 
bebê de que outro vem responder ao seu apelo -a mãe- e surge ou não 
diante de seus olhos que ele produz os sons, auxilia o bebê a perceber que 
ali existe outro que não ele. A ressonância do ambiente que faz vibrar seu 
corpo também vai dando a unidade a esse corpo, assim como a 
diferenciação das palavras que a mãe pronuncia quando toca esse corpo. 
As vozes ou os barulhos dos objetos ressoados fora do seu campo de visão 
levam o bebê a perceber os seus limites corporais e a ir estabelecendo uma 
integridade corporal. [...] A mãe antecipa sua presença com a voz – ‘mamãe 
já vai, calma’. Ao sair do campo de visão de seu filho, continua falando para 
que ele não se sinta abandonado. Mesmo que isso não aconteça, os 
barulhos produzidos pela mãe passam a ser familiares e assim o vazio e o 
abandono tornam-se menores. Entretanto, tanto para os bebês surdos 
quanto para o sujeito surdo, aquilo que está fora de sua visão deixa de 
existir. (SOLÉ, 2005 apud FALCÃO, 2011, p. 47) 

 

Segundo FALCÃO (2011), nos ambientes familiares e escolares com 

surdos as condições qualitativas de acolhimento, comunicacional, educacional e 

atitudinal apresentam-se precárias e ainda desconhecidas pela maioria da 

sociedade gerando temor, por parte dos pais, em lidar com uma língua 

desconhecida representada pelo ente querido mas que assume uma postura 

“pseudo” estrangeira porque não corresponde ao que é comum para a maioria da 

população se comunicar e interagir. Sem se darem conta, pais e professores, na 

maioria das vezes desconhecem a importância e a necessidade de adequar o 

processo de formação de cada sujeito à sua especificidade comunicacional e 

educacional, o que favorece o surgimento de conflitos intra e interpessoais.  

Neste ínterim, muito se discute se a pessoa surda é ou não deficiente e 

ainda, se pode ou não participar de todas as atividades laborais. Esta discussão 

apresenta como justificativa a discussão do potencial cognitivo e intelectual do 

indivíduo e a sua habilidade em lidar com a língua de sinais. Diversos autores como  

WERNECK (1997), SACKS (1998), GÓES (1999), SÁ (2002), SASSAKI (2006), 

FALCÃO (2007, 2011), e tantos outros que trabalham nas duas vertentes de análise: 

biológica e antroposociológica apresentam reflexões críticas que instigam a 

sociedade acadêmica à tomada de decisão mais pertinente, apropriada e salutar à 

relação comunicacional e principalmente educacional com surdos. 

São discussões relevantes, mas que, por si só, não dão cabo aos 

diversos conflitos e mitos decorrentes das vivências e relações que estabelecem 
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pais e professores com as pessoas surdas, dentre tantas, a de serem reféns, em 

todos os sentidos, de terceiros mediadores que falem por eles, sendo que, para 

VYGOTSKY (1991 apud FALCÃO, 2011, p. 150), “o desenvolvimento cognitivo pleno 

de uma criança está intimamente ligado ao seu desenvolvimento linguístico”, ou 

seja, sem considerar a linguagem como instrumento processual de construção social 

e cognitiva, a pessoa permanece desconfigurada da sua identidade e da cultura 

social, atribuindo a terceiros o que seria uma relação de confiança e pertencimento 

na dualidade entre sujeitos, ouvintes e surdos, falantes da língua de sinais. “O grau 

de autonomia resulta da relação entre o nível de prontidão físico-social da pessoa 

com deficiência e a realidade de um determinado ambiente físico-social” (SASSAKI, 

2006 apud FALCÃO, 2011, p. 73). 

 
As pessoas surdas não conseguem independência, não só pela quantidade 
ou qualidade de informações que lhe estiverem disponíveis para tomar a 
melhor decisão, mas também da sua autodeterminação e/ou prontidão para 
tomar decisões numa determinada situação. Esta situação pode ser pessoal 
(quando envolve a pessoa na privacidade), social (quando ocorre junto a 
outras pessoas) e econômica (quando se refere às finanças dessa pessoa). 
(SASSAKI, 2006 apud FALCÃO, 2011, p. 07) 

 

A via sensorial prioritária de aprendizagem da criança surda (nível severo 

e profundo) é a visual. Todo o estudo, observação, reflexão e análise vão ter como 

requisito comunicacional a expressão e a fala em sinais. Isto não invalida a vida nem 

a aprendizagem, mas requer uma série de ajustes no processo de ensinagem e 

aprendizagem, portanto, na pedagogia ou na andragogia requer metodologias 

diferenciadas, sem minimizar nem mediocrizar os conteúdos em consequência da 

incapacidade dos professores ou da comunidade escolar em lidar com esta 

diferença educacional sinalizada, e o conjunto de sinais, gestos, movimentos 

expressam sentimentos, ideias, reflexões e ações. Sem o uso desta ferramenta 

torna-se difícil e repleta de conflitos a estruturação da personalidade para uma vida 

social e profissional plena (FALCÃO, 2011).   

Para o autor a criança surda é expressiva e comunicativa, falante e 

discursiva em sinais, eis a maior diferença qualitativa porque não é portadora de 

uma doença que invalida, mas sim, difere da maioria da população porque fala com 

as mãos e o corpo. A surdez é condição constituinte de seu ser pessoa e é inerente 

à sua vida. Portanto, não é descartável, não se trata nem se cuida da surdez nem da 
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língua de uma pessoa surda, se aprende a falar em sinais e a como educar para a 

formação do cidadão.  

Existem dificuldades comunicacionais presentes nas relações com surdos 

sinalizadores e ouvintes apenas oralizados. Os conflitos surgem desde o espaço 

familiar, antes ainda, desde a falta de uma rede de apoio por parte dos profissionais 

da saúde em lidar e orientar os familiares a conviver e educar seus filhos a se 

tornarem pessoas íntegras através da língua de sinais. Também é conflitante a 

relação de dependência quando entre pais e filhos, professores e alunos, exige-se a 

intermediação de intérpretes por uma terceira via, como prevê SOLÉ (2005, p. 98) “o 

mais grave seria a presença de um intérprete”, de alguém que fale por ele, mas vale 

ressaltar que “quem explica a vida do outro, a muda em benefício próprio” 

(GONZÁLEZ, 2008, p. 207). Conforme ROSA (2005 apud FALCÃO, 2011, p. 211), 

 
A presença do intérprete não assegura que questões metodológicas, 
levando em conta os processos próprios de acesso ao conhecimento, sejam 
consideradas ou que o currículo escolar sofra ajustes para contemplar 
peculiaridades e aspectos culturais [...] Não há garantia de que o espaço 
sócio-educacional em um sentido amplo contemple o aluno surdo, pois este 
poderá permanecer, de certa forma, às margens da vida escolar.  

 

Sem dúvidas nem percalços, a melhor relação dialogal e profissional com 

as pessoas surdas se dá na dualidade sinalizada, entre pessoas ouvintes e surdas 

que se comunicam através da língua de sinais como L1 e da escrita da língua oficial 

do país como L2. Esta perspectiva inclusiva não permite alienação nem 

marginalização de uns sobre outros. Em estudo realizado com professores na 

cidade do Recife-PE, FALCÃO (2011, p. 251-252), identificou no discurso de 

professores de surdos uma série de conflitos envolvendo a escola com as famílias:  

 
Pela falta de interesse em aprenderem Libras, não incentivam os filhos 
porque acha que eles são incapazes, ausência da família. Aspectos 
envolvendo a escola e a formação dos professores resultando sentimento 
de frustração por parte de alguns docentes por não conseguir alfabetizá-los, 
pela falta de preparação dos professores principalmente para o ensino 
regular em sala de inclusão; a discriminação das pessoas ouvintes. E no 
tocante ao aluno surdo: pela falta de uma língua quando chegam à escola, 
para alguns surdos a escola é um ponto de encontro entre eles, não 
acreditam em suas capacidades [...] Quanto ao ensino e avaliação - os 
professores afirmaram que não fazem qualquer adequação ou modificação 
quanto aos conteúdos a serem ensinados aos surdos e que também não 
utilizam critérios diferenciados para a avaliação de seus alunos surdos.  
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Muitos dos estudos com pessoas com deficiência auditiva têm destacado 

o emprego do termo surdo como expressão utilizada e aceita pelos próprios surdos, 

e que na visão moderna a surdez é reconhecida pelo modelo sócio-antropológico, 

baseada nos novos valores linguísticos, psicolinguísticos e sociolinguísticos, 

defendida em vários países por profissionais de diversas áreas que possuem 

interesse pela surdez e pela formação humana da pessoa surda (BEHARES, 1993).  

Para o autor, tal modelo é oposto ao modelo clínico-terapêutico que tem o foco 

centrado no déficit. Esse discurso aparentemente libertador se opõe ao da medicina 

que prima pela reabilitação funcional sem ater aos aspectos socioantropológicos do 

humano surdo segundo suas potencialidades a serem estimuladas. 

SKLIAR (1999 apud FALCÃO, 2011) apresenta que a pessoa surda é 

considerada como não ouvinte e, portanto, não falante. Que a pessoa é definida por 

suas características negativas do qual a educação se converte em terapêutica e o 

objetivo do currículo escolar é de dar ao sujeito o que lhe falta como a audição e o 

seu derivado a fala. Assim, o autor analisa que “os surdos são considerados doentes 

reabilitáveis e as tentativas pedagógicas são unicamente práticas reabilitatórias 

derivadas do diagnóstico médico cujo fim é unicamente a ortopedia da fala” (p. 21). 

Em contrapartida, FALCÃO (2011) destaca que todo este discurso deve 

ser considerado ultrapassado quando se trabalha a inclusão plena e o direito à 

língua de sinais e de uma educação adequada ao modelo visuogestual, 

principalmente, quando o ambiente familiar, escolar e profissional se transformam 

em espaços inclusivos dialogais interativas com a língua de sinais valorada como 

ferramenta comunicacional e educacional utilizada por todos os que compõem a 

comunidade escolar, desde os pais aos professores, gestores e os sujeitos surdos.  

2.2.2.1 A Surdez 

A surdez se apresenta como um fator de risco para o desenvolvimento 

psicológico, intelectual, cognitivo da criança pela possibilidade de sofrer rejeição ou 

super-proteção e pela falta ou inadequada informação na relação familiar, 

principalmente, quando a relação com os pais e professores não apresentam 

condições dialógicas e educacionais construídas e interativas em sinais. Para SOLÉ 

(2005 apud FALCÃO, 2011), isto se dá, quando as vivências não estabelecem 

aprendizagens significativas para a formação humana plena que garanta 

emancipação e autonomia do sujeito. A hipótese é de que a surdez gera um 

“disfuncionamento precoce” nos laços de apego familiar que se encontram 
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fragilizados com o anúncio do diagnóstico. Sem orientação nem encaminhamentos 

adequados, surge nos pais estados depressivos e desagregadores. “A falta de 

audição impossibilita um espaço transicional sonoro entre a cama da criança surda e 

de seus pais, criando uma ansiedade de separação sempre que há corte da visão” 

(p. 16).  

A (des)harmonia do lar e a construção do sujeito é fruto dessas vivências 

e dependem da qualidade das relações determinantes do pensamento, das 

emoções e principalmente das ações que podem ser conscientes ou instintivas que, 

por sua vez, incrementam a autoconsciência como co-criadores da realidade e da 

afetividade ou não. Tudo que ocorre nesses níveis influi igualmente no plano 

corporal e, portanto, tudo o que se apresenta no corpo é psicossomático. Com este 

olhar psicossocial, os pensamentos, enquanto energia vibram com mais rapidez, do 

que as emoções e são muito mais poderosos definindo sentimentos que se 

manifestam mais rapidamente e com maior força (CAPRA 1998 apud SANZ, 2008), 

sendo surdos, os conflitos mais comuns expressam insegurança, agressividade e 

dependência (FALCÃO, 2011).  

 
Em crianças com perdas auditivas em nível profundo ou severo, os pais e 
cuidadores conseguem identificar alguma alteração durante o primeiro ano 
de vida, principalmente comparando as reações de interação e socialização 
da criança na relação com outras crianças do convívio familiar (p. 126). 
Assim como as crianças ouvintes aprendem a falar, a oralizar, crianças 
surdas precisam aprender a conhecer, conviver e controlar seus 
sentimentos e emoções. Aprender a falar e a pensar em sinais, sobre o 
mundo, as pessoas, sobre sua existência pessoal, social, energética, 
espiritual e cósmica. Também aprender a expressar suas emoções positivas 
como felicidade, amor, alegria, prazer, entusiasmo, e acima de tudo, 
aprender com naturalidade que outros sentimentos são também normais 
como raiva, ódio, angústia, mágoa, ressentimentos, desprezo, vergonha, 
culpa. Compreender como algo é positivo e construtivo porque também 
possui aspectos educativos e sociogênicos. Compreenderem e aceitarem o 
desafio para a superação de obstáculos aprendendo a lidar com o perigo 
real e imaginário, a (re)estruturar os sentimentos e as relações sociais, os 
conflitos de poder com novas perspectivas ressocializadoras estando 
abertos ao novo e compreendendo que tudo é relativo e conjuntural como 
fruto das ações, reações e relações assumidas durante a vida. (SANZ, 
2008, p. 34).  

 

Esse olhar antroposociológico que considera o potencial cognitivo, 

criativo, crítico, reflexivo, multidimensional, valora e contextualiza o sujeito surdo em 

todas as suas potencialidades, distingue-o como sujeito producente a interagir e 

construir segundo o que favorece o meio com as várias oportunidades e habilidades 

que são estimuladas pela vivência e assim, apreendidas nas relações intra e 
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interpessoais. Para tanto, a família e a sociedade, pais e professores devem estar 

atentos a esse diferente processo de comunicação e educação a se tornar dialógico 

pela sinalização e gestualização o que modifica toda a dinâmica comum do cotidiano 

familiar, social, escolar e profissional reorganizando todo o sistema societário. 

O fato é que diante da pessoa surda a língua de sinais atende aos 

requisitos linguísticos humanitários na maioria dos aspectos educacionais, sociais e 

profissionais. A escrita da língua do país funciona como complementar. Reconhecer, 

conviver e apreender a lidar com esta realidade é uma oportunidade e uma nova 

maneira de (re)construir a sociedade e os padrões de aceitabilidade e tolerência 

para com o outro diante da sonoridade afetiva que se apresenta multissensorial e 

multidimensional. A criança com surdez por toda a vida merece este diferencial 

qualitativo para que possa desenvolver suas potencialidades e habilidades 

comunicacionais e profissionais, pois embora se sinta estranha, não deve se sentir 

culpada pela falta ou pela “falha” nas engrenagens fonoarticulatórias. Conforme 

CICCONE (2007), a criança surda em ambiente familiar onde a língua de sinais se 

apresenta comum entre os pais e filhos num diálogo saudável e educacional, a 

adquire da mesma forma natural e espontânea, como se todos fossem surdos ou 

mesmo, como uma criança ouvinte adquire a língua oral com os pais oralizados.  

A relação dos pais e professores com filhos e alunos surdos pode gerar 

alguns constrangimentos como uma “certeza” da pessoa experiente em considerar 

que o inexperiente surdo esteja entendendo toda a informação, quer passada pela 

oralização, quer passada em língua de sinais. Muitas vezes, o próprio aluno finge 

que está entendendo por meio da leitura labial para não causar transtornos intra 

nem interpessoais, criando a ficção da compreensão do tema ou conteúdo 

trabalhado o que favorece ao experiente uma falsa sensação de conforto e 

tranquilidade quanto à informação ter sido apreendida e se tornado significativa. 

Ao garantir que os pais e os professores oralizem com as crianças 

ouvintes e sinalizem com as surdas, as informações e o conhecimento do/com o 

mundo tornam-se mais significativos, melhor ainda quando ocorre diálogo com 

interação e reflexividade entre os sujeitos aprendentes. Para FALCÃO (2011), as 

relações primárias atingem um nível qualitativamente saudável de dialogenia e 

sociogenia para a vida na perspectiva de respeitar as diferenças, de incluir e 

compartilhar saberes com exemplos e experiências sendo a resultante, valores 

como afetividade, respeito, colaboração em defesa da dignidade humana.  
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2.2.2.2 Residual Auditivo como Diferencial na Cognição 

O som é caracterizado através da frequência, da amplitude e do timbre. 

Dessa forma, “costuma-se medir a audição entre as frequências de 250 a 8.000 

Hertz (Hz) e os limites de amplitude de 0 a 110 decibéis (dB). Geralmente é nas 

frequências de 500, 1.000 e 2.000 Hz que se realizam os testes de avaliação da 

audição” (FERNANDES, 1990 apud FALCÃO, 2011, p. 216-217).  

Na literatura, encontram-se variados níveis para classificar os graus de 

perda auditiva que são definidos segundo a classificação obtida por meio da 

audiometria. É considerado surdo o indivíduo que possui audição não funcional na 

vida comum, e parcialmente surdo aquele que, mesmo com perda auditiva, possui 

audição funcional, com ou sem prótese.  A diferença se configura como problema do 

ponto de vista comunicacional e educacional quando impede, na surdez leve a 

moderada, a audição de alguns fonemas, mas não impede a aquisição normal da 

linguagem, ocorrendo ocasionalmente, alguma dificuldade fonoarticulatória e/ou 

escrita (BRASIL, 1994 apud FALCÃO 2011, p. 232). 

A classificação da surdez apresentada por FALCÃO (2011, p. 250) 

confere diferentes níveis de perda auditiva: 

  
Leve - de 20 a 40 dB, as pessoas apresentam dificuldades para perceberem 
todos os sons. Embora consigam adquirir linguagem naturalmente, no início 
da aprendizagem, podem confundir alguns fonemas e trocar as letras que 
têm sons semelhantes; 
Média ou Moderada – de 40 a 70 dB, as pessoas apresentam dificuldades 
em compreenderem frases complexas, e que, para compreenderem a fala, 
necessitam de uma voz forte. Apresentam, também, atraso de linguagem e 
alterações na articulação das palavras. Em alguns casos, a leitura labial 
ajuda a compreender com a expressão facial o sentido e que palavras estão 
sendo utilizadas. Na surdez moderada se efetiva pela dificuldade da 
percepção da palavra e da necessidade de maior intensidade e volume de 
voz para que seja percebida. Neste caso pode existir uma dificuldade de 
discriminação e identificação sonora quando em ambientes de intenso e 
diversificado ruído; 
Severa – de 70 a 90 dB, as pessoas só percebem voz muito forte, e a 
compreensão verbal depende do apoio visual da língua de sinais e da 
contextualização da situação. 
Na surdez severa para que ocorra percepção, interpretação e compreensão 
do contexto e das palavras há dependência da leitura labial e da língua de 
sinais. É preciso estar consciente de que a leitura labial contribui em média 
a 40% de compreensão das palavras e o locutor precisa estar na frente do 
interlocutor surdo.  
Profunda - Superior a 90 dB, as pessoas por não possuírem aquisição das 
informações auditivas, não identificam a voz humana. 
Na surdez profunda a percepção de som e ruídos é ausente, 
consequentemente, maior complexidade na aquisição da linguagem oral e 
escrita, mas a oferta da língua de sinais atende às necessidades mentais e 
intelectuais desde que seja oferecida pela construção do diálogo descritivo 
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sinalizado o que garante a cognição visual. Toda esta variação se mostra 
como importante no diagnóstico para referendar o tipo e a qualidade da 
intervenção educacional desde a relação familiar e escolar estruturantes do 
sujeito e da identidade segundo as relações que passa a estabelecer 
(re)construindo significados. A surdez pode estabelecer uma condição 
estática ou progressiva da perda auditiva. A audiometria anual confere esta 
situação, contudo, uma vez sensorialmente surdo, não se recupera 
naturalmente a audição. Raramente “volta” a escutar pelas vias normais da 
orelha quando não se tem funcionalidade neurossensorial. Este raciocínio 
também pode ser empregado àqueles que tiveram perda auditiva 
progressiva, os estímulos existem, mas não são decodificados como 
audíveis, salvo pelas recentes inovações tecnológicas dos implantes 
cocleares, mesmo assim, a surdez não perde seu status de deficiência 
sensorial.  
 

O uso de aparelhos protéticos auxilia na recepção sonora, mas alguns 

surdos reclamam ruídos e incômodo da prótese auricular. “Não podemos esquecer 

que muitas palavras da Língua Portuguesa são desconhecidas pelos surdos. Essa 

realidade reduz ainda mais a sua capacidade interpretativa e cognitiva natural” (p. 

233).  

Talvez os maiores motivos que levem a essa lacuna do conhecimento 

esteja com suas raízes na infância quando pais e mães mantiveram-se em silêncio, 

desacreditando no potencial cognitivo dos filhos, permaneceram sem diálogo 

sinalizado interpessoal e ambiental.  

Cada indivíduo surdo que apresentar residual auditivo deve ter um ensino 

diferenciado porque vai apresentar uma funcionalidade cognitiva e linguística 

também diferenciada. A depender do nível deste residual e da qualidade das 

experiências sonoras e fonoarticulatórias que lhes foram propiciadas. “Tudo vai 

depender do seu resíduo auditivo” (HONORA & FRIZANCO, 2009 apud FALCÃO, 

2011, p. 218), desta forma, a construção do sujeito capaz, dinâmico e livre está na 

dependência da qualidade das relações interativas, comunicacionais e educacionais 

com o mundo do conhecimento. 

 
Existem surdos que foram muito bem oralizados por terem residual auditivo, 
por perceberem alguns sons e com o uso de próteses auriculares e terapia 
fonoarticulatória dialogam com razoável entendimento, navegam 
pacificamente com esta dupla identidade, a depender do que o ambiente 
requer. Esses surdos se tornam, inclusive, intérpretes de outros surdos, 
falam e expressam com naturalidade a Língua Portuguesa e a de sinais. 
Alguns desses indivíduos se tornam “ícones” representativos militando 
interesses em ambos os espaços. (FALCÃO, 2011, p. 283) 
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Aqueles que sem residual auditivo e sem terapia fonoarticulatória não 

desenvolveram linguagem oral, muitas vezes não fizeram porque existe a limitação 

orgânica, por serem surdos severos ou profundos e/ou por falta de investimento 

terapêutico familiar e daí a opção pela língua de sinais, que é indispensável. Os 

autores consideram que se deve de oferecer oportunidades para que os surdos se 

desenvolvam linguisticamente, pedagogicamente e como cidadãos. “Se isso se der 

pela língua de sinais, estaremos lhes oferecendo essa possibilidade” (HONORA & 

FRIZANCO, 2009 apud FALCÃO, 2011, p. 218). 

2.2.2.3 Leitura Labial: Um Caminho de Incertezas 

Na tentativa de se fazer entender pelo surdo, é comum surdos e ouvintes 

além de gestualizar, também movimentar os lábios e emitir sons referentes às 

palavras articuladas. Este procedimento é propositivo e salutar na intermediação 

comunicativa. Um cuidado deve ser observado quanto à natureza e à intenção do 

discurso para não incorrer em erro interpretativo, daí a necessidade de aprender 

também a escrita da língua oficial do país.  

 
As línguas de sinais e a escrita de cada país se estruturam por caminhos 
sensoriais diferentes, além da estrutura da primeira ser simultânea e da 
segunda linear, pode haver choque de sinais com palavras não articuladas e 
não vocalizadas, bem como, a postura corporal e facial também interferem na 
fonoarticulação das palavras, alguns ruídos comunicacionais que podem 
ocorrer em sala de aula como se movimentar durante a fala, presença de 
bigode intenso e longo escondendo os lábios, má articulação das palavras 
com relação aos movimentos dos lábios, da língua com os dentes na 
construção das palavras, a velocidade: rapidez ou redução dos movimentos 
labiais são reclames comuns advindos de alunos surdos que se perdem na 
leitura labial. (FALCÃO, 2011, p. 218) 

 

Quando da presença de surdos e ouvintes num mesmo ambiente, vale a 

versatilidade da língua de sinais para que a velocidade dos sinais prevaleça à 

estrutura da fala oral, com menos choques semânticos. Na verdade, tanto ouvintes 

como surdos movimentam os lábios ao oralizar ou sinalizar. FALCÃO (2011) 

esclarece que existem surdos que até vocalizam sons e falas que podem contribuir 

na compreensão e interpretação do texto. Mas na leitura labial nada garante ao 

surdo compreender a interpretação e a totalidade da fala. Revela-se cientificamente 

que não mais de 40% é a probabilidade de compreensão do surdo através da leitura 

labial. Ele alerta que se deve estar ciente de que ler os lábios é um trabalho incerto e 

cansativo, além do mais, nem todas as palavras são conhecidas pelos surdos, muito 

menos seus conceitos e significantes, daí, falar ou escrever não garante, por si só, 
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compreensão conceitual, pois, pode ser um procedimento copista, meramente 

repetitivo e que prescinde ser alertado para pais e professores sem experiência.  

2.2.2.4 Língua de Sinais 

Durante toda a vida humana a comunicação está presente. Desde o 

período intra-uterino ocorre interação energética, espiritual, sensorial e motora. Ao 

se apropriar da língua de sinais, a criança surda passa a desenvolver sua 

capacidade de comunicação com muito mais propriedade e autonomia. A linguagem 

do corpo, dos gestos e das mãos se complementam em diferentes formas de 

expressão do/para/com o mundo. Este exercício da linguagem sinalizada é 

instrumento comunicacional, educacional, de interação com o conhecimento e 

favorece aos surdos plena oportunidade de aprendizagem e interação humana 

atendendo às perspectivas sociointeracionistas que modelam a plenitude da 

cidadania.  

Segundo FALCÃO (2011) muitas pessoas ainda não acreditam que 

movimentos das mãos com gestos e expressões faciais tenham algum significado 

linguístico. Outras ficam olhando de lado e muito curiosas em saber o que aqueles 

movimentos querem dizer. Outras ainda ficam admiradas ao pensar que possa 

existir alguma lógica como num diálogo entre duas pessoas que falam e escutam, da 

mesma forma acontecer entre uma que gestualiza e outra que vê, compreendendo, 

interpretando e se comunicando entre si. Algo muito estranho fica no ar. 

Verdadeiramente, naquele episódio linguístico de gestos e faces existe um encontro 

de vozes silenciosas e vivas. 

 
A linguagem surge quando se chega a um nível de abstração caracterizado 
pela comunicação. Em outras palavras, há uma coordenação de 
coordenações de comportamentos [...] quando você chama um motorista de 
taxi que está passando pelo outro lado da rua, acenando com a mão para 
atrair-lhe a atenção, esse é um gesto de coordenação de comportamento. 
Quando você descreve um círculo com a mão, pedindo para que ele faça a 
volta para pegá-lo, esse gesto coordena a coordenação, e assim surge o 
primeiro nível de comunicação pela linguagem. O circulo tornou-se um 
símbolo que representa a sua imagem mental da trajetória do táxi [...] a 
linguagem  é um sistema de comunicação simbólica, seus símbolos, 
palavras, gestos, e outros sinais – são sinais da coordenação linguística das 
ações. Essa coordenação, por sua vez, cria as noções de objetos, e assim, 
os símbolos associam-se às nossas imagens mentais dos objetos [...] à 
medida que distinguimos os objetos, criamos conceitos abstratos para 
denotar as suas propriedades e as relações entre eles [...] a 
autoconsciência surge com a observação do próprio observador. 
(MATURANA apud CAPRA, 2002, p. 67) 
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O fenômeno da linguagem ocorre num fluxo contínuo de coordenações de 

comportamentos, das interações e relações da convivência. As pessoas coordenam 

e controlam seu comportamento através da linguagem e com ela criam o mundo. 

“Esse mundo humano tem por elemento central o nosso mundo interior de 

pensamentos abstratos, conceitos, crenças, imagens mentais, intenções e 

autoconsciência” (p. 68). 

Ao considerarmos que a linguagem pode ter-se originado com os gestos e 

que as crianças começam a gesticular antes mesmo de balbuciar suas primeiras 

palavras, “a linguagem de sinais e a linguagem falada não passam de formas 

diversas de gestos” (CAPRA, 2002, p. 73), quer das mãos, quer da língua. “A língua 

faz movimentos precisos e para em locais específicos da boca para que possamos 

produzir certos sons. As mãos e os dedos param em locais específicos ao redor do 

corpo para produzir sinais” (idem).  

Os gestos e as expressões faciais constituem uma segunda língua para 

as pessoas de todas as civilizações e culturas. É a forma de comunicação e 

interação mais antiga. Todos os gestos e expressões estão carregados de 

sentimentos e valores explícitos, extrínsecos e ocultos que promovem a vida e o 

bem estar, a aprendizagem e a construção do complexo sistema do tecido social 

para a preservação da vida. 

 
A linguagem preexiste ao sujeito, e esse estando inserido nela, estará 
habilitado para falar uma língua; é prioritariamente disso que depende sua 
possibilidade de ‘falar’ uma língua e não sua condição auditiva. A criança 
surda também produz espontaneamente sons, choro e balbucio, 
vocalizações que têm valor de signo para a mãe que as interpreta e assim 
responde em função da necessidade e de seu próprio desejo. A criança vai 
reproduzindo essas manifestações de necessidade ou de prazer, pois tendo 
uma resposta atendida procura outras satisfações. O desejo se instala e 
transforma isso em demanda. Essa demanda deve se articular em uma 
cadeia significante e é isso que é impossível para os sujeitos surdos que 
não possuem acesso a uma língua em tempo hábil. (SOLÉ, 2005 apud 
FALCÃO, 2011, p. 66)   

 

Os gestos e expressões antecedem a fala oral por questões óbvias de 

maturidade anatômica e fisiológica. O processo sistêmico de interação com o mundo 

se dá primariamente pela afetividade e se complementa com as primeiras palavras e 

a tomada de consciência do ser. As observações de SOLÉ (2005 apud FALCÃO, 

2011) definem que desde pequena “a criança surda tende a ficar presa ao corpo 

orgânico por mais tempo que a ouvinte acarretando impossibilidade da entrada do 
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jogo dos significantes o que pode manter uma imagem inconsciente do corpo” (p. 

30), e que “a falta de audição pode acarretar a construção de um eu ideal, 

identificado com uma imagem denegrida de si, com um objeto desvalorizado, o que 

resulta em traços depressivos” (idem). Conforme FALCÃO (2011), a falta de 

comunicação e de diálogo primário em sinais compromete o padrão do 

desenvolvimento cognitivo, emocional, social, intelectual, profissional e espiritual 

desses sujeitos. 

O autor esclarece ainda que cada nação, família, escola, pais e 

educadores devem se apropriar de como se comunicar, se relacionar e educar em 

sinais, na língua escrita e, quando possível, oralizada. Com consciência, paciência e 

perseverança, da mesma forma que o mental da criança ouvinte se desenvolve 

segundo a qualidade das experiências e das relações, a criança surda passa pelo 

mesmo processo sendo que pela cognição visual e não oroauditiva. 

Conforme o autor, as línguas de sinais ainda sofrem um certo preconceito 

junto às demais áreas do conhecimento, desde o mais simples dos sinais como o 

“apontar o dedo” ainda é tido como gesto feio e não como comunicação 

visuogestual. Um outro conflito de igual magnitude é que, na educação dos surdos, 

pouco se discute como eles apreendem a lógica do raciocínio, a estruturação dos 

valores e conhecimentos pessoais e sociais, muito menos ainda como eles estudam, 

como fazem uso das informações sensoriais e do conhecimento humano acessível, 

de como funciona sua mente ou de como ter acesso às suas reflexões e 

interpretações. Diante deste “mistério” e, em alguns casos, mantido a “sete chaves”, 

a opção de muitos educadores é repassar a responsabilidade da comunicação e do 

ensino a intérpretes e a outros surdos mais velhos, quando não, alguns simplificam 

os conhecimentos e “aprovam” todos no final do ano letivo sem o mínimo de 

conhecimentos necessários para as séries em que estão inseridos ou sequer 

preparados para os desafios da vida pessoal e profissional que vão enfrentar. Pode-

se considerar que o conhecimento, o manuseio e o domínio da língua de sinais 

esteve restrito a micro setores da educação especial e por alguns intérpretes 

mediadores. Ressalta ainda que todo o processo cognitivo das crianças surdas 

esteve na sua dependência ou à mercê de profissionais da educação despreparados 

e regidos pelo espontaneísmo pedagógico que de forma assistencialista maquiavam, 

até hoje, as necessidades e interesses individuais das crianças, jovens e adultos 

surdos. 
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2.2.3 Inclusão de Surdos Diante da Nova Cidadania  

Ao repensar o papel da escola junto à família e, acima de tudo, repensar 

a acessibilidade e a inclusão social, FELIPE (2003 apud FALCÃO, 2011) entende 

que a educação para surdos não pode se resumir a uma escolarização repassada 

por um intérprete e que os novos embates e debates, agora, à luz de uma Escola 

Inclusiva pressupõem uma sociedade inclusiva e que “não poderão mais ficar em 

dualismos maniqueístas” (p. 341) restritos ao que é de surdos não misturar com 

ouvintes. A autora considera necessário eliminar a dicotomia existente na dualidade 

entre Escola de Ensino Regular e a Escola de Ensino Especial, a Escola de Surdos 

frente à Escola de Ouvintes, pois ambas estão regidas por uma ideologia 

conservadora, segregacionista e desumanizante. Para a autora, o debate na 

atualidade será em torno de um novo paradigma: uma Escola para Surdos e para 

Todos, porque nessa Escola, a tarefa da educação será a tarefa essencialmente 

ligada à formação da consciência crítica, reflexiva, criativa e consciente que 

transgride as regras da economia e da política tradicional pela autonomia e 

emancipação.  

É importante lembrar o fato de que a maioria dos atores sociais como 

professores de todos os níveis da Educação Básica ao Ensino Superior que atuam 

em classes de/com surdos obtiveram formação para trabalhar com um público 

“previsível” e “moldável” segundo regras institucionalizadas e formatadas pelo 

sistema de reprodução das academias. Tudo aquilo que fugisse às normas e regras 

era tido como especial e encaminhado aos centros especializados para “tratamento” 

e acompanhamento. Contudo, as pessoas surdas fogem às regras de todas as 

deficiências uma vez que a questão é linguística, comunicacional, educacional que 

compromete a concepção e interpretação de mundo podendo comprometer também 

o mental caso a sociedade não esteja preparada para lidar com o individuo que 

dialoga em sinais. 

Na sociedade atual, globalizada, tecnológica, quântica e planetária, o 

processo de (re)construção do conhecimento tem a ver, segundo TORRE & 

MORAES (2008), com a maneira como cada um observa o mundo humanizado ou 

tirano e relaciona-se com esta realidade em paz e dialogicidade ou dominante e 

egoísta. Que aspectos e de que maneira reflete, sente, age e compartilha com a 

natureza, a humanidade e com todos os seres vivos. Para a autora, a partir do que 

se é capaz de (re)ver, perceber, (re)interpretar, construir, destruir e reconstruir com o 
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mundo, pois a partir dos avanços da ciência que não existe dicotomia entre o sujeito 

e a realidade em que vive. Contudo, ambos estão imersos e integrados em uma 

totalidade e envoltos por relações e conexões indissociáveis que se revelam pela 

complexidade do que é real, frente aos limites do perceptível e dos mistérios 

inesgotáveis que envolvem os processos de construção do conhecimento e do viver  

MORIN (2003) entende que se nutre a vida na perspectiva da superação 

do modelo alienador e segregador da educação, nos diferentes níveis e estágios de 

aprendizagem do conhecimento, pois ao buscar construir-se com referência ao 

contexto, ao global e ao complexo, deve mobilizar o que o sujeito conhecedor sabe 

do mundo, suas experiências e valores porque a educação deve favorecer a aptidão 

natural da mente em formular e resolver problemas essenciais de forma que seja 

estimulado o uso total da inteligência geral. Este processo que envolve a totalidade 

decorre do livre exercício da curiosidade e da investigação comum na infância e 

adolescência, período em que, segundo o autor, é a fase mais expandida e a mais 

viva, contudo, com frequência a instrução normatiza e extingue este comportamento. 

Como alternativa de preservar e valorar a curiosidade sugere que seja estimulada 

ou, caso esteja adormecida, que se faça despertar.  

Trata-se, portanto, segundo PERRENOUD (1994), de colocar os alunos 

em situações de dúvidas, de confronto, de troca, de interação, de decisão, que os 

forcem a explicar com justificativas e argumentos, expondo suas ideias, acolhendo 

ou fornecendo informações que subsidiem a tomada de decisões conscientes, que 

se fundamentem no planejamento e aprendam a trabalhar colaborativamente, 

dividindo tarefas, buscando e obtendo recursos de forma reflexiva, “na perspectiva 

da pedagogia ativa que estimula a participação e a cooperação entre os sujeitos” (p. 

99). Conforme a perspectiva adotada por cada mediador, a ruptura com as 

abordagens tradicionais da linguagem é de maior ou menor teor, e a comunicação, 

se apresenta como ponto gerador, o motor principal do progresso educacional de 

cada um. “Não por exercer uma regulação direta sobre as aprendizagens, mas por 

estruturar muito fortemente o funcionamento da linguagem e portanto também, 

indiretamente, as aprendizagens” (idem).  

O autor considera que a apropriação pelos alunos, daquilo que se espera 

fundamentar, sobre cada conhecimento com métodos e procedimentos racionais de 

ensino, com definição dos objetivos, dos programas e progressões conferem uma 

gama de responsabilidades concretas de operacionalização do currículo nas classes 
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escolares e, mais ainda, da necessidade de sensibilização e prepração da 

comunidade escolar para acolher esses novos desafios educacionais. O autor 

denuncia que a realidade das classes é feita, frequentemente, de efetivos 

sobrecarregados, de condições precárias de trabalho, de alunos com níveis muito 

diversos de aquisição cujas “origens étnicas, linguísticas, culturais múltiplas, que têm 

atitudes variadas frente à escola, indo da curiosidade ativa à apatia, da adesão à 

contestatação permanente, da sabotagem sistemática à comunicação cooperativa” 

(p. 93). 

Reitera ainda que a heterogeneidade dos sujeitos em cada classe faz 

com que se reconheça a real dificuldade em lidar com essa diversidade de fatores e 

de pessoas. Por mais neutro que seja, nenhum programa está à mesma distância  

das diversas culturas familiares das quais os alunos são herdeiros. No que diz 

respeito à língua materna, a heterogeneidade é ainda maior, porque a língua 

participa plenamente da diversidade das culturas, dos modos de vida e 

comunicação, dos registros de língua e das normas. Que é preciso reforçar as 

capacidades do sujeito em gerir, ele próprio, seus progressos, suas estratégias 

diante das tarefas e dos obstáculos, até porque, os alunos são considerados como 

tendo alcançado êxito ou fracasso na escola porque “são avaliados em função de 

exigências manifestadas pelos professores ou outros avaliadores que seguem os 

programas e outras diretrizes determinadas pelo sistema educativo”(p. 25).  

O autor considerta que nesse processo pedagógico a escola “tem o poder 

de declarar quem fracassa e quem tem êxito” (idem), e que as capacidades de auto-

regulação cognitiva dos educandos são tão desiguais quanto as capacidades de 

autodefesa e de auto-regulação dos sistemas vivos, daí “surge a necessidade de 

reforçar os mais fracos, mais do que remediar constantemente regulações 

deficientes” (idem). 

Para o modelo de educação escolar que supre a perspectiva da totalidade 

da formação humana, FALCÃO (2011) esclarece que são necessários educadores 

sensíveis e comprometidos como o novo desafio, que façam uma nova leitura de 

mundo e com um novo par de óculos contribuam para a reconstrução desta nova 

sociedade. Porém, questiona o autor, como ficariam os surdos se a comunicação e a 

educação requerem uma língua e uma pedagogia diferenciada, se nem sempre as 

escolas estão fisica e humanamente estruturadas. O novo paradigma da educação 

inclusiva está desenhado segundo a concepção de escola unida, mas na prática, se 
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apresenta fragmentada e alienadora. Diversos professores reclamam terem que 

assumir uma variedade de responsabilidades acumulativas sem terem sido 

preparados para lidar com tamanha diversidade de atores, culturas, necessidades, 

interesses, motivações, valores e experiências, dentre elas, a educação de surdos e 

a comunicação em língua de sinais.  

O autor entende ainda que sem preparação para a vida em sociedade, a 

criança surda mantém-se com uma personalidade flutuante e instável, sem uma 

base sólida na escola, inclusive com lacunas cognitivas e interpretativas. Muitas 

vezes tornam-se dependentes e reféns de alguém que fale por eles. Os intérpretes, 

por exemplo, que por sua vez, passam a assumir um discurso também protecionista, 

de reserva de mercado, com fins religiosos ou mesmo de poder sobre os que não 

possuem o “dom” da oralidade. Muitos surdos por não conseguirem proficiência na 

língua escrita e não encontrar ouvintes que saibam se comunicar em sinais, acabam 

isolando-se (voluntária ou involuntariamente) em “guetos” de surdos. Nesses grupos, 

sentem-se acolhidos e compreendidos pelo discurso unisônico de preservação e 

conservação. Nesse terreno, infiltram-se facilmente ideias de manutenção da 

segregação dos surdos contra os ouvintes não sinalizadores, seguida da negação à 

língua escrita oficial de cada país, rejeitando a necessidade comunicacional com os 

diferentes. Com a difusão dessas ideias, os surdos militantes afastam-se cada vez 

mais dos meios com que fariam contato com os ouvintes considerados ignorantes da 

língua e dos costumes, e num ciclo vicioso e sofismático tornam-se cada vez mais 

dependentes e reféns de intermediadores e seguidores. Sem um amplo contato e 

troca entre todos os participantes da sociedade, a resultante é que muitas famílias, 

professores e demais profissionais não sabem nem são preparados a como lidar 

com seus filhos, educandos, vizinhos, trabalhadores surdos favorecendo a 

permanência da marginalidade, alienação, dependência de benefícios e da tutela de 

terceiros intermediando a “pseudo eterna estrangeirice”. 

Uma educação que respeita e considera a autonomia, independência e 

inclui a totalidade requer, portanto, novos princípios educacionais e 

profissionalizantes que reconstituem e reconstroem a nova cidadania planetária. 

Esta prática proporciona reflexões e intervenções no sentido de viabilizar o 

aprendizado a partir da participação ativa do educando que deixa de ser um “mero 

depositário” de informações para ser sujeito, crítico, criativo, verdadeiramente autor 
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do conhecimento construído segundo a qualidade das relações e vivências 

estabelecidas com o mundo sonoro e silencioso. 

2.2.4 Correntes Pedagógicas na Formação do Sujeito Surdo 

 Historicamente, desde o início da prática da medicina humana, com o 

surgimento das especializações aos tempos modernos e contemporâneos quando 

se agregaram as tecnologias assistivas como aparato que busca facilitar a vida das 

pessoas, os surdos foram vivenciando todo tipo de intervenção, tudo na tentativa de 

fazer o surdo falar e ouvir para que fosse inserido no mundo “normal” e comum.  

A tentativa de normalizar as pessoas e enquadrá-las num padrão 

“aceitável” e “comum” como medida de intervenção e aceitação do outro, é uma 

questão histórica e cultural marcante na vida de todas as pessoas que desde o 

nascimento se mostraram diferentes. 

A educação dos surdos tem evoluído ao longo dos séculos. Em termos de 

estratégia educacional, normalmente as escolas seguem uma das três filosofias 

educacionais: Oralismo, Comunicação Total e bilinguismo, e que ora se apresentam:  

2.2.4.1 Oralismo 

O Oralismo é uma filosofia que ao longo dos séculos pouco se modificou. 

Estimular a oralidade se mantém com procedimento terapêutico e tem o propósito de 

fazer o surdo falar e compreender o mundo como as pessoas ouvintes. Sua intenção 

era integrar o surdo à comunidade, “reabilitando” a sua audição e a sua fala através 

da língua oral, mesmo que agisse nos limites da imitação de sons e muitas vezes 

sem sentido para os surdos que se tornavam reféns desta concepção. 

 
Oralismo, ou método oral, é o processo pelo qual se pretende capacitar o 
surdo na compreensão e na produção de linguagem oral e que parte do 
princípio de que o indivíduo surdo, mesmo não possuindo o nível de 
audição para receber os sons da fala, pode se constituir em interlocutor por 
meio da linguagem oral (SOARES, 1999, apud FALCÃO, 2007, p. 144).  

  

Ao analisar a ineficácia do método oralista como exclusivo na educação 

do surdo, GÓES (1999 apud FALCÃO, 2007, p. 144) faz uma crítica apresentando 

pontos negativos como: “acentuação da desigualdade entre surdos e ouvintes; 

dificuldade no desenvolvimento cognitivo e linguístico; redução das possibilidades de 

trocas sociais com o impedimento de comunicação gesto-visual”. 

Existem relatos de atitudes extremistas, preconceituosas e até 

desumanas por considerá-los incapazes de não desenvolverem a fala. Assim como 
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casos de surdos que obtiveram sucesso com o treinamento da voz e a interpretação 

do mundo, mesmo sem escutar, e outros que não saíram da vocalização 

monossilábica, sem construírem palavras e frases para se comunicarem com a 

sociedade. 

Alguns autores defendem que o direito à oralidade deve ser uma busca 

individual e autoconsciente de cada sujeito. “A filosofia oralista não considera os 

aspectos cognitivos que são determinados pela linguagem e pela cultura e se 

prende somente ao canal que deve ser utilizado para a transmissão de conteúdos” 

(GOLDFELD, 1997 apud FALCÃO, 2007, p. 144). 

Nesta filosofia, a língua oral continua sendo artificial, apreendida pelo 

treinamento uma vez que o “sensor” auditivo para essa aquisição é parcial ou 

mesmo ausente. A linguagem interna se consubstancia com os saberes externos 

visuais e auditivos construindo o pensamento e a reflexão; transforma-se em fala 

como linguagem externa, mas que deixa de receber pela via auditiva que modelaria 

a aprendizagem da voz como mecanismo de feedback neurossensorial.   

No período do Oralismo os surdos eram proibidos de gestualizar, de 

expressar seus sentimentos, valores e emoções através dos gestos manuais e 

faciais o que desencadeou muitos distúrbios mentais e conflitos familiares e sociais 

pondo em risco a própria vida dos surdos.  

Nos dias de hoje com o advento das tecnologias assistivas, a partir dos 

anos 60 surgem os aparelhos auditivos e programas de computador para auxiliar a 

percepção da fala, e nos anos 90 o implante coclear com maiores expectativas para 

a aquisição da fala oral. O objetivo maior é permitir ao surdo a aquisição e o 

desenvolvimento comum da linguagem, o mais próximo possível da normalidade, e 

assim, interagir com mais e melhor qualidade de vida em sociedade. 

 
A idade em que se adquiriu a surdez, período pré-linguístico ou pós-
linguístico, é de extrema importância na avaliação dos métodos e técnicas 
que serão utilizados no ensino. Segundo eles, são muitos os fatores que 
influenciam o processo de ensino-aprendizagem dos surdos, como: a 
inteligência, a áudio-habilidade (capacidade auditiva de aplicar significado 
ao som), o período em que os pais reconhecem a ausência auditiva, o 
envolvimento dos pais na educação das crianças e a presença de outros 
problemas físicos ou mentais associados. (CRUICKSHANCK & JOHNSON, 
1975 apud FALCÃO, 2007, p. 141)   

 

O residual auditivo com o uso de aparelho auditivo é um divisor de águas 

no desenvolvimento da oralidade e em resposta a alguns estímulos sonoros. Há de 
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se considerar que a aquisição da linguagem oral na criança com surdez congênita 

ocorre a longo prazo e é muito complexa, envolvendo situações como o de conhecer 

o mundo sonoro, compreender a linguagem e aprender a expressar-se. 

  
Até a década de 1980, aproximadamente, vários estudos traziam a ideia de 
que a surdez, por si só, seria um fator que propiciasse um atraso no 
desenvolvimento cognitivo. PINTNER, EISENSON E SATANTON (1941, 
apud JAMIESON, 1999) concluíram que as crianças surdas apresentavam, 
de forma geral, 10 pontos a menos que os ouvintes no teste de QI 
(quociente de inteligência) [...] MYKLEBUST E BRITTON (1951, apud 
JAMIESON, 1999) afirmaram que a diferença entre surdos e ouvintes não é 
quantitativa, mas qualitativa. Estes autores argumentaram que, por ser a 
surdez uma forma de privação, o surdo teria o pensamento mais concreto. 
Outras pesquisas também eram consistentes ao afirmar que o surdo é 
intelectualmente inferior aos ouvintes, a partir da comparação de 
habilidades linguísticas e cognitivas destes dois grupos (MYKLEBUST, 
1964; PAUL; GRAMLY, 1986 apud VALENTINI, 1995. [...] Concordamos 
com a perspectiva de Everhart e Marschark (1988), que afirmam que as 
crianças surdas são, cognitiva e linguisticamente, mais competentes do 
que concluem os testes a que são submetidas. Isto se deve ao fato de 
estas crianças serem, ao longo dos anos, avaliadas em uma língua (língua-
padrão do país) que não é a sua (a língua de sinais). Esta afirmação trouxe 
à tona uma importante questão que vinha sendo esquecida até então: a 
avaliação das habilidades linguísticas e cognitivas do surdo apresentavam 
equívocos metodológicos importantes. (ANDRADE, 2010 apud FALCÃO, 
2011, p. 221-226) 

 

Alguns surdos, após dominarem a língua de sinais buscam 

fonoaudiólogos para iniciarem o processo de oralização como desejo pessoal e não 

só pela situação de imposição provocada pela família ou pela sociedade na 

perspectiva da oralidade, mas na busca de se sentirem mais integrados. Esta 

decisão é individual e deve ser acolhida por todos, diferentemente do que se 

observa por parte de alguns segmentos de surdos que assumem rejeição pessoal e 

grupal a quem tomar esta decisão.  

Pela decisão de utilizar aparelho auditivo ou de se submeter ao implante 

coclear, a pessoa surda corre o risco de ser rejeitada pelos surdos que militam pela 

segregação do “povo-mundo dos surdos” para fundamentar uma política afirmativa 

hegemônica. 

2.2.4.2 Comunicação Total  

A Comunicação Total defende a utilização de qualquer recurso linguístico, 

seja a língua de sinais, a linguagem oral ou códigos manuais, com o objetivo de 

fazer fluir a interação e a comunicação de qualquer maneira ocasionando, com isto, 

o surgimento de diversos códigos.  
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Esta filosofia privilegia a comunicação e a interação, carrega uma cultura 

própria, e cria recursos artificiais para facilitar a comunicação e a educação dos 

surdos, mas pode provocar dificuldades de comunicação entre surdos que dominem 

códigos diferentes de língua de sinais, pois cada um cria o seu sinal ou sua forma de 

comunicação. Para GOLDFELD (1997 apud FALCÃO, 2007) a falta de padronização 

da comunicação inviabiliza uma comunicação mais intelectual e complexa que não 

serve como instrumento estruturante do pensamento. Por sua vez, CICCONE (1990 

apud FALCÃO, 2007) conceitua comunicação total como uma “filosofia de trabalho 

educacional” voltada para o atendimento e a educação de pessoas surdas, no qual 

os esforços e os recursos devem ser direcionados ao atendimento das necessidades 

do indivíduo. 

 
Um programa de Comunicação Total não exclui técnicas e recursos para: 
estimulação auditiva; adaptação de aparelho de ampliação sonora 
individual; leitura labial; oralização; leitura e escrita. Acrescente-se, no 
entanto, que, em razão de seus estatutos próprios, esta filosofia 
educacional estará incluindo, nesses programas, uma completa liberdade 
na prática de quaisquer estratégias, que permitam o resgate de 
comunicações, total ou parcialmente, bloqueadas. E, dessa maneira, seja 
pela linguagem oral, seja pela de sinais, seja pela datilologia, seja pela 
combinação desses modos, ou mesmo por outros que, porventura, possam 
permitir uma comunicação total, seus programas de ação estarão 
interessados em “aproximar” pessoas e permitir contatos. (CICCONE, 1990 
apud FALCÃO, 2007, p. 145) 
 

MOURA (1993 apud FALCÃO, 2011) entende que o objetivo principal da 

Comunicação Total é possibilitar o desenvolvimento emocional, social e cognitivo do 

surdo. Dentre os métodos de comunicação, existe o método bimodal que 

corresponde “ao uso da língua majoritária, que deve ser executada na modalidade 

falada e codificada em sinais, correspondendo exatamente aos segmentos da fala. A 

proposta apresenta o ensino de uma só língua, utilizando-se do meio gesto-visual 

para facilitar a aprendizagem” (CASELLI & MASSONI, 1987 apud FALCÃO, 2007, p. 

145). 

Além do uso da língua de sinais, a Comunicação Total utiliza ainda a 

datilologia, também chamada de “alfabeto manual”, o “português sinalizado” e 

alguns sinais criados de forma regionalizada. Mesmo que não impossibilitem a 

comunicação, o fato de as línguas oral e de sinais terem estrutura sintática 

diferentes pode dificultar o processo comunicativo com pessoas que dominam uma 

das duas línguas. Quando, no entanto, o sujeito para quem se direciona a linguagem 
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não tem domínio sobre qualquer uma das línguas, o resultado da interação pode ser 

satisfatório. Como o próprio nome diz, a Comunicação Total prioriza a comunicação 

e a interação e não a(s) língua(s).  

A oferta da Comunicação Total como oportunidade educacional se 

justifica pela necessidade de colocar a criança, logo nos primeiros anos de vida, 

dentro de um contexto de vivências significativas com valores, princípios, 

necessidades de comunicação rica e estimulante. Considera-se que, desde cedo, é 

fundamental que se ofereça para a criança surda experiências que estimulem o 

interesse e a motivação individual, como condição intrínseca e processual para uma 

aprendizagem significativa, valorada, duradoura, eficiente, enquanto processo, e 

eficaz, enquanto produto, para que ela possa se constituir de um desenvolvimento 

físico, mental, intelectual, espiritual comum, significativo, igual ao de qualquer outra 

criança. Dessa forma, é possível conceber a surdez como diferença linguística, 

educacional, comunicacional, e não carregando o estigma da deficiência, da 

incapacidade. 

2.2.4.3 Bilinguismo 

O bilinguismo é uma alternativa filosófica e metodológica surgida a partir 

dos conflitos causados pelo Oralismo e a Comunicação Total quando se tem por 

objetivo que o surdo fale e oralize. No modelo educacional bilíngue oferecido aos 

surdos, aprende-se como primeira língua (L1) a Língua de Sinais e segunda língua 

(L2) a escrita do país de origem. Assim, Língua de Sinais oficial de cada país deve 

estar congregada com a escrita da língua falada, num modelo estruturante da 

comunicação para a formação humana, da educação como proposta de autonomia e 

emancipação que favoreça intermediação de saberes com qualidade, desde as 

relações interpessoais em todos os ambientes sociais, aos processos de leitura e 

interpretação da escrita em livros, jornais, anúncios, revistas, impressos em papel ou 

de forma virtual pelo computador ou outras TIC. 

 A proposta bilíngue de educação de surdos do Paraguay pressupõe que 

estes desenvolvam competências em duas línguas: a língua padrão do país 

(espanhol escrito) como L2, e a Língua de Sinais do Paraguay como L1.  

A língua de sinais é de modalidade viso-gestual apresenta característica 

multicanal e multissensorial (uso da face, olhos, cabeça, corpo e mãos). Trata-se de 

um sistema linguístico independente do sistema de línguas orais ao qual se equivale 

em qualidade e importância (CICCONE, 1996 apud FALCÃO, 2011).  
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Os estudos sobre educação de surdos são praticamente unânimes em 

afirmar que a língua de sinais é a língua que promove mais facilmente o 

desenvolvimento cognitivo da criança surda. As duas Línguas oral e sinalizada 

interagem entre si na proporção da necessidade e sensibilidade coletiva dialogal, 

mas o uso do termo bilinguismo exige o cuidado de não se estar pretendendo uma 

exclusividade para a língua de sinais, como se o surdo não fosse capaz de aprender 

a língua da comunidade majoritária (SÁ, 2002).   

 
O bilinguismo viabiliza um desenvolvimento cognitivo-linguístico 
equivalente ao da criança ouvinte possibilitando acesso à Língua de Sinais 
e à Língua do grupo majoritário (ouvintes), justamente porque valoriza as 
relações interpessoais e o contexto social fazendo com que de fato a 
comunicação e a interpretação de mundo ocorram em tempo real. 
(PLÁCIDO, 2004 apud FALCÃO, 2007, p. 147) 

 

A principal diferença entre a Comunicação Total e o Bilinguismo conforme 

MEIRELES & SPINILLO (2004 apud FALCÃO, 2011), é que o surdo estimulado no 

segundo enfoque se torna usuário de duas línguas, utilizando-se de possibilidades 

para comunicar-se com o mundo a variar em função do seu interlocutor, enquanto 

que na Comunicação Total ocorre uma “forma híbrida” de comunicação com um 

mesmo interlocutor  

 
No campo da surdez, o mesmo pode ser dito talvez de outra forma. Nem 
defensores do mencionado “bimodalismo” e nem defensores do “bilinguismo 
bicultural” se importaram verdadeiramente com surdos como pessoas com 
direitos a um percurso escolar real. No mais das vezes, o que se assistiu foi 
que estas ideologias primaram por certo “assistencialismo”, para o qual 
seus diferentes adeptos sonegaram os verdadeiros motivos. Sonegaram 
uns, no afã de tratarem surdos como pessoas diferentes, mas lhes 
querendo mostrar modos de acesso ao “mundo social” dos ouvintes, como 
se este representasse um “mundo” melhor. Sonegaram outros, no afã de os 
tratar como falantes de uma língua diferente, mas lhes oferecendo a 
bandeira de uma espécie de “deaf power” para então se polarizarem em 
outro “lugar social”, também como se existissem “lugares” melhores. Ainda 
sonegaram esses últimos, agora pelo afã de tratar aos surdos falantes de 
LIBRAS como membros de grupos sociais minoritários e lhes oferecerem a 
ideia de qualquer língua deter soluções para conflitos que, ao contrário, 
serão socialmente também constitutivos de qualquer cultura. (CICCONE, 
2007 apud FALCÃO, 2007, p. 148) 

 

Diversos estudos sobre o processo de aprendizagem da criança surda 

demonstram que o uso de estratégias específicas de facilitação do desenvolvimento 

da língua escrita tem propiciado melhores resultados sociais do que o simples uso 

dos sinais como estratégia educacional. Os surdos bilingues, em geral, apresentam 
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maior coerência textual, tendo em vista que possuem uma língua que os “organiza” 

a mente e a estrutura de raciocínio refletindo diretamente na forma de se comunicar 

com o mundo.  

 
Apesar de nunca dever ser a única opção para a educação do surdo, não 
se pode negar à criança a possibilidade de desenvolver a oralidade pelo 
fato de ela estar diretamente inserida em uma sociedade oral e necessitar, 
em muitas situações, de adequadas habilidades orais para a comunicação 
interpessoal com os ouvintes. Desta forma, a associação entre o uso da 
língua de sinais (como L1) e da língua portuguesa na modalidade oral e/ou 
escrita (como L2) parece ser a melhor opção para o desenvolvimento 
linguístico do surdo. (TEOBALDO, 2010 apud FALCÃO, 2011, p. 230) 

 

O diagnóstico e o reconhecimento de uma “deficiência” ou dificuldade de 

aprendizagem definem a necessidade educacional para cada indivíduo total ou 

parcialmente surdo, o que prescinde o uso de diversas estratégias que minimizem 

os efeitos negativos da redução ou ausência de audição, o que de pronto tem a 

responsabilidade de projetar e reestruturar os caminhos a serem vividos para que 

atenda às perspectivas cognitivas, sociogênicas e dialogais de cada criança, 

estimulando de forma diferenciada, todas as suas potencialidades. O que não pode 

é, segundo FALCÃO (2011), atender a todos de forma igual porque é, no mínimo, 

ignorar a diversidade e a necessidade de oportunizar com estímulos diferenciados o 

potencial individual de cada educando, segundo o seu residual auditivo, leitura labial, 

experiências previas, motivação, etc. 

2.2.5 Conflitos da Educação Especial 

A educação especial não se constitui um nível de ensino por ser uma 

modalidade, e a inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as 

pessoas, ainda excluídas e a sociedade buscam, em parceria, equacionar 

problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para 

todos. (SASSAKI, 1997, apud FALCÃO, 2011). 

 
A educação especial, em sua nova concepção, apenas perpassa e 
complementa as etapas básica e superior da educação porque sendo uma 
modalidade, não constitui um nível de ensino. Por esse motivo, os alunos 
com deficiência, especialmente os que estão em idade de cursar o ensino 
fundamental (dos 7 aos 14 anos de idade), não podem frequentar 
unicamente os serviços de educação especial (classes especiais, salas de 
recursos e outros). Devem, obrigatoriamente, estar matriculados e 
frequentando regularmente as turmas de sua faixa etária nas escolas 
comuns. Trata-se de cumprir uma determinação legal, que diz respeito ao 
direito indisponível de todo e qualquer aluno à educação e que, não sendo 
acatada, pode acarretar aos pais e responsáveis as penalidades 
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decorrentes do crime de abandono intelectual de seus filhos. (MANTOAN, 
2004, p. 08) 

 

A autora defende que o papel da educação especial, na perspectiva 

inclusiva, é um processo muito importante e não pode ser negado sem que sejam 

extrapolados os seus espaços de atuação específica. “Essas atribuições 

complementam e apoiam o processo de escolarização de alunos com deficiência 

regularmente matriculados nas escolas comuns” (p. 08). 

FALCÃO (2011) esclarece que na história da educação humana é comum 

se aplicar a indivíduos que fogem ao “comum”, rótulos, marcas, estereótipos que 

funcionam, muitas vezes, como identidade perversa e alienante, marcando 

negativamente toda a vida acadêmica do sujeito. Na Educação Especial não é 

diferente. Muitas vezes se tem reduzido a pessoa com deficiência a estigmas 

preconceituosos e perversos: “coitadinho”, “doidinho”, “mudinho”; a uma sigla: “DA”, 

“DV”; a um diagnóstico: “ele é auditivo” e assim, aquela diferença marca e registra 

na mente do indivíduo uma série de pré-conceitos que assumem valores que nem 

sempre se tornam positivos, construtivos, desafiadores, mas que interferem 

diretamente no intelectual e no cognitivo pela força da palavra e da ação. 

Esses (des)valores ficam impregnados no modelo mental e seguem por 

explicações e propostas com base nas faltas: falta de visão, falta de audição, falta 

de inteligência, falta de um membro, falta de raciocínio que geralmente provocam 

agitação, agressividade, isolamento. A sociedade adjetiva as pessoas com 

deficiência reforçando a cultura da segregação e da exclusão que são tidas como:  

 
Aleijadas, possuídas pelo diabo, malucas, excepcionais, improdutivas, 
mudinhas, doidinhas, moquinhas, especiais, portadoras de deficiência, 
mongolóides, anormais, tantans, abiscoitadas, abiloladas, abestalhadas, lelés 
da cuca, falta parafuso, tem um parafuso a menos, juízo frouxo, 
desequilibradas, abilocís, debilóides, débeis mentais, atacadas, retardadas, 
vagabundas, doentes auditivas, visuais, DA, DM, DV, físicas, pessoas 
portadoras de deficiência, pessoas com deficiência, mutiladas, miolos moles. 
(FALCÃO, 2011, p. 270) 

 

Para WERNECK (1997, p. 144-145), é impossível acabar com o 

preconceito na idade adulta. O preconceito não vem apenas da falta de informação. 

“Surge basicamente do que eu chamo de falta de formação. A falta de formação é 

um processo silencioso, lento, progressivo e cumulativo de noções inadequadas 
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sobre temas-tabu como a deficiência”. A autora sugere que para minimização do 

preconceito “será preciso impedir que se instale, ainda na infância”. 

Para autora, no contexto da perspectiva humanista, o direito à conquista e 

garantia de autonomia e liberdade com responsabilidade social, se estabelece a 

partir de quando, cada um percebe que “os problemas de uns têm de ser os 

problemas de todos” e que, para se “combater o individualismo a humanidade deve 

perceber que a deficiência é uma questão humana” (p. 164-165), conferindo um 

novo paradigma inclusivo constituído da totalidade, parte e todo que compoem o 

sentido da vida.  

A condição de sujeitado e oprimido nos diferentes ambientes de 

convivência com a família, em clubes, festas, na rua, na escola podem desenvolver 

atitudes discriminatórias e comportamentos limítrofes, desde a timidez e o 

isolamento, à revolta e agressividade. Neste sentido, o ato pedagógico envolve, 

além do requisito intelectual para o conhecimento, uma intensa relação afetiva entre 

os elementos participantes do processo ensino-aprendizagem. Esta condição deve 

ser trabalhada em sala de aula com todas as dificuldades e contradições porque 

“existem elementos relacionais, competições a vencer, desempenhos que merecem 

distinção, reconhecimentos e situações estanhas ao conteúdo de ensino” (RIBAS, 

2000 apud FALCÃO, 2011, p. 283). 

 
Os professores do ensino regular consideram-se incompetentes para 
atender às diferenças nas salas de aula, especialmente aos alunos com 
deficiência, pois seus colegas especializados sempre se distinguiram por 
realizar unicamente esse atendimento e exageraram a capacidade de fazê-
lo aos olhos de todos. Há também um movimento contrário de pais de 
alunos sem deficiências que não admitem a inclusão, por acharem que as 
escolas vão baixar e/ou piorar ainda mais a qualidade do ensino se tiverem 
de receber esses novos alunos. (MANTOAN, 2004, apud FALCÃO, 2011, p. 
280) 

 

Acreditava-se que a escola seria capaz de responder e significar tudo, 

saber tudo. Mas a escola é feita de pessoas, de conflitos e tensões comuns na 

sociedade e se apresenta como parte deste novelo social. Muitos educadores estão 

sentindo-se à parte do processo de inclusão tornando-se resistentes às mudanças 

pelo desconhecimento, quando não, por interesses corporativistas que envolvem 

“pais, professores, especialistas” que defendem a segregação da educação de 

alunos com deficiências, “sem se considerarem as novas possibilidades de 

atendimento a partir de alternativas educacionais includentes. Muitos outros 
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entraves desrespeitam o direito de ser diferente nas escolas” (MANTOAN, 2004, p. 

02). 

Alguns problemas estão relacionados à atuação dos professores do 

ensino regular que se consideram incompetentes para atender às diferenças nas 

salas de aula, especialmente aos alunos com deficiência. Outros professores, no 

entanto, por serem únicos e “experientes”, sentem-se indispensáveis e 

insubstituíveis com o lidar com pessoas “especiais”. Ao final a problemática referente 

à incompetência em lidar com a educação dos surdos recai na baixa qualidade da 

formação e dos breves encontros de capacitação docente (TARDIF, 2002). 

Ao criticar o modelo escolar, MANTOAN (2004, p. 03) afirma que  

 
A escola se democratizou abrindo-se a novos grupos sociais, mas não aos 
novos conhecimentos. Exclui, então, os que ignoram o conhecimento que 
ela valoriza e, assim, entende como democratização a massificação do 
ensino e não cria a possibilidade de diálogo entre diferentes lugares 
epistemológicos, não se abre a novos conhecimentos que não couberam, 
até então, dentro dela. O pensamento subdividido em áreas específicas é 
uma grande barreira para os que pretendem, como nós, inovar a escola. 
Nesse sentido, é imprescindível questionar esse modelo de compreensão 
que nos é imposto desde os primeiros passos de nossa formação escolar e 
que prossegue nos níveis de ensino mais graduados. Toda a trajetória 
escolar precisa ser repensada, considerando-se os efeitos cada vez mais 
nefastos das hiperespecializações dos saberes, que nos dificultam a 
articulação de uns com os outros e, igualmente,uma visão do essencial e do 
global. O ensino organizado em disciplinas isola, separa os conhecimentos, 
ao invés de reconhecer as suas inter-relações. Na verdade, o conhecimento 
evolui por recomposição, contextualização e integração de saberes, em 
redes de entendimento; não reduz o complexo ao simples, tornando maior a 
capacidade de avaliar e apreender o caráter multidimensional dos 
problemas e de suas soluções.  

 

Para a autora, a sala de aula não pode se transformar num palco de 

conflitos intermináveis, muito menos em depósito de diferenças 

compartimentalizadas, colonizadas onde sejam reforçadas as desigualdades e 

legitimada a deficiência como incapacidade do aluno.  

Para PIMENTA (1996, p. 78), “o conhecimento não se reduz à 

informação. Esta é um primeiro estágio daquele. Conhecer implica em um segundo 

estágio, o de trabalhar com as informações classificando-as, analisando-as e 

contextualizando-as”. O autor coloca como terceiro estágio do conhecimento a 

inteligência, o nível de consciência ou sabedoria. Que a Inteligência tem a ver com a 

arte de vincular conhecimento de maneira útil e pertinente, isto é, “de produzir novas 

formas de progresso e desenvolvimento; consciência e sabedoria envolvem 
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reflexão” (idem). Segundo ele, as relações entre conhecimento e poder conferem 

uma trama social que atribuem vantagens a quem possui. “O acesso à informação 

não se dá, igualmente a todos os cidadãos. Então é preciso informar e trabalhar as 

informações, para se construir a inteligência” (idem).  

Na atualidade, o que tem acontecido em muitas escolas é que não existe 

uma proposta de acesso e permanência com qualidade que fundamente a ação 

pedagógica. Existe apenas a “obrigatoriedade da lei” (CERQUEIRA, 2008, p. 36). 

Desta forma, as ações docentes se apresentam na direção inversa do 

reconhecimento da educação especial como direito de cidadania. 

 
A Convenção Internacional para Proteção e Promoção dos Direitos e 
Dignidade das Pessoas com Deficiência tem como princípios básicos: não 
esconder ou camuflar a deficiência, mostrar com dignidade a realidade da 
deficiência, valorizar as diferenças e necessidades decorrentes da 
deficiência, defender a igualdade entre as pessoas com deficiência e as 
demais em termos de direitos e dignidade, o que exige a equiparação de 
oportunidades atendendo as diferenças individuais e necessidades especiais 
que não devem ser ignoradas, identificar nas diferenças todos os direitos que 
lhe são pertinentes e a partir daí encontrar medidas para o Estado e a 
sociedade diminuírem ou eliminarem as restrições de participação, combater 
neologismos que tentam diluir as diferenças tais como pessoas especiais ou 
pessoas com eficiências diferentes. (p. 42) 

  

Os valores da sociedade e da educação na perspectiva inclusiva passam 

a intermediar não mais espaços, conteúdos, classes, disciplinas. O alvo é o sujeito 

pensante, ativo, criativo, crítico, que se humaniza nas relações com o mundo pelas 

quais as políticas públicas estão a servir, ao menos, teoricamente. 

É ponto pacífico que a educação é dever do Estado desde o Ensino 

Infantil, Fundamental e Médio segundo as necessidades educativas especiais que  

 
Incorporam os princípios já provados de uma pedagogia equilibrada que 
beneficia todas as crianças. Parte do princípio de que as diferenças 
humanas são normais e de que a aprendizagem deve, portanto, ajustar-se 
às necessidades de cada criança, em vez que cada criança se adaptar aos 
supostos princípios quanto ao ritmo e a natureza do processo educativo. 
Uma pedagogia centralizada na criança é positiva para todos os alunos e, 
consequentemente, para toda a sociedade [...] cada criança tem 
características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem 
que lhes são próprios; os sistemas educativos devem ser projetados e os 
programas aplicados de modo que tenham em vista toda a gama dessas 
diferentes características e necessidades; as pessoas com necessidades 
educativas especiais devem ter acesso às escolas comuns, que deverão 
integrá-las numa pedagogia centralizada na criança, capaz de atender a 
essas necessidades. (UNESCO, 1994) 
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FREIRE (1997) destaca que “não há crianças se evadindo das escolas 

como não há crianças fora das escolas como se não estivessem dentro só porque 

não quisessem, mas crianças ora proibidas pelo sistema de entrar nas escolas, ora 

de nelas permanecer” (p. 10). Por conta da falta de informação e formação, de 

conhecimentos e habilidades que garantam o sucesso da escola para a construção 

de um mundo verdadeiramente democrático e humanizado (FREIRE, 2004). Para o 

autor, o que se tem no espaço de sala de aula é um amontoado de alunos sem 

relação nem elo que justifique sua permanência.  

Neste sentido, é preciso encarar a diversidade da sala de aula como 

espaço de convivência social e propiciar aos educandos e educadores 

oportunidades diferenciadas para que as diferenças individuais sejam encaradas 

como desafio para novas habilidades geradas por diferentes estratégias 

pedagógicas em cada novo processo de aprendência. “Assumir-se como ser social e 

histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de 

sonhos, capaz de ter raiva porque é capaz de amar” (FREIRE, 1996, p. 41) e de ter 

dúvidas e errar como oportunidade e possibilidade cognitiva. 

Dessa maneira, o educador assume os princípios freireanos de que não 

se conscientiza nem se ensina nada a ninguém. É possível oportunizar os alunos e 

torná-los capazes e competentes, instrumentalizados para a criticidade e a ação 

consciente. E isto, segundo MATURANA (1990 apud VASCONCELOS, 2003) se 

aprende com a escola da vida uma vez que a cognição, como processo de 

aprendência se dá pela vivencia, não se limita a aprender com alguém, mas com o 

viver convivendo e ressignificando o processo para se tornar sujeito no advir.  

Para WERNECK (1997; FALCÃO, 2011) a transferência/substituição do 

modelo de escola especial para a inclusiva tem sido um nicho de conflitos pela falta 

de estrutura física, além da informação e formação docente o que leva a situações 

de insegurança, instabilidade, temor e frustração. Tanto os educadores como as 

famílias de surdos desenvolvem arestas quanto à transferência dos filhos para as 

salas inclusivas, ainda mais quando “suas” crianças necessitam de uma maior 

aproximação e acompanhamento pedagógico e linguístico, como as crianças com 

surdez severa e profunda que se apresentam dependentes de uma pedagogia 

diferenciada e de uma comunicação sinalizada, nem sempre apropriada pelos 

intermediadores: pais, educadores e educandos. 
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As pessoas com deficiência fazem parte desse todo e também 

apresentam, na maioria das vezes, condições de assumirem responsabilidades. 

Então é preciso eliminar o preconceito e o modelo fragmentado da doença, da 

patologia, da deficiência como sinônimo de incapacidade e invalidez, da exclusão e 

da segregação que ora são praticadas em relação a diversos grupos sociais 

vulneráveis com vistas à construção de uma sociedade realmente para todas as 

pessoas respaldada em novos princípios inspirados na celebração das diferenças, 

do direito de pertencer, de valorização e valoração da diversidade humana  e da 

colaboração e solidariedade humanitária (SASSAKI, 2006).  

MITTLER (2003) entende que se trata de um novo olhar e um novo 

ressignificar a educação escolar. Portanto, segundo o autor, é necessário 

compreender e situar esse compromisso de modelo inclusivo no discurso dos 

educadores e gestores, tendo como foco os elementos necessários que valorem a 

motivação e o entusiasmo dos diferentes sujeitos para que o sentimento seja de 

pertencimento e empoderamento. Esclarece ainda que ao promover a autonomia e o 

crescimento pessoal, tem-se que preparar os jovens para confrontar a discriminação 

e o menosprezo que eles provavelmente encontrarão em um sistema que ainda está 

trabalhando em direção à inclusão.  

2.2.5.1 A Escola Especial de Surdos x Escola Inclusiva 

Percebe-se em lados opostos e repletos de interesses das mais diversas 

magnitudes e valores, a discussão que gira em torno do modelo de escola ideal e 

necessariamente melhor: de um lado a inclusiva, com todos os ouvintes e surdos, de 

outro, a escola exclusiva de surdos, com surdos e por surdos que confere a 

manutenção da escola especial.  

O modelo de escola especial voltado para as pessoas surdas tem se 

mantido na exclusividade, gerando segregação e distanciamento entre surdos e 

ouvintes. Este modelo muito pouco é colocado à prova quanto à sua eficiência e 

eficácia por conta de serem poucas pessoas envolvidas na educação de surdos e a 

manipulação dos interesses políticos e ideológicos, segundo FALCÃO (2011) tem 

gerado comportamentos avessos à inclusão social e escolar, ao convívio pacífico e 

dialógico sinalizado entre surdos e ouvintes. Para o autor, a origem do discurso que 

combate a inclusão escolar compartilhada entre surdos e ouvintes está na reserva 

de mercado e na tentativa de tornar o surdo estrangeiro no seu próprio país. Como 

alternativa o autor sugere a popularização e a universalização da língua de sinais 
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em cada país desde a formação dos profissionais da saúde aos serviços básicos de 

educação, segurança e cidadania. Uma vez que a língua de sinais se torna comum, 

o encontro com surdos nas ruas, escolas, festas, transportes coletivos também é 

comum, compreendido e sinalizado por todos.  O movimento mundial em defesa da 

inclusão social e escolar defende a inserção de todos na escola, isto inclui, também, 

as pessoas com deficiência auditiva, respeitando a identidade, os valores, a língua e 

o processo cognitivo diferenciados. 

SASSAKI (1997 apud FALCÃO, 2011) o modelo de escola inclusiva se 

entende como o processo pelo qual a sociedade se adapta para incluir em seus 

sistemas sociais as pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas 

se preparam para assumir seus papéis na sociedade. “A inclusão social constitui, 

então, um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade 

buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a 

equiparação de oportunidades para todos” (p. 332). 

O entendimento de MITTLER (2003) é de que a Inclusão e exclusão 

começam na sala de aula e que não importa o quão comprometido o governo possa 

ser com relação à inclusão, são as experiências profissionais e sociais dos 

professores que no cotidiano das salas de aula definem a qualidade da participação 

dos educandos. Da mesma maneira, são importantes as interações e as relações 

sociais que as crianças têm umas com as outras e com os outros membros da 

comunidade escolar. As formas através das quais as escolas promovem a inclusão e 

previnem a exclusão constituem o cerne da qualidade de viver e aprender 

experimentado por todas as crianças. 

O autor esclarece ainda que o processo de exclusão educacional começa 

quando as crianças não entendem o que um professor está dizendo ou o que se 

espera que elas façam. Os professores e o pessoal auxiliar devem estar atentos 

para perceberem e assegurarem que situações como estas não aconteçam e, 

quando necessário, entrar em ação a fim de restabelecer a comunicação e o 

entendimento. O alerta para o momento educativo se dá quando as crianças estão 

atentas e ansiosas para aprender, sempre haverá algumas delas para quem a lição 

ou a tarefa parece muito difícil, até mesmo quando os professores a explicam de 

modo diferente ou a tornam mais fácil. Esta intervenção facilita e garante 

autoconfiança por parte do educando minimizando os conflitos da autoestima e do 

estigma da deficiência. O autor defende que 
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Não é surpreendente que crianças que experimentem tais dificuldades, dia 
após dia, cedo ou tarde, decidam que a falha está nelas, em lugar de ser da 
responsabilidade da escola ou do currículo, ou de um professor que não 
está planejando lições acessíveis a todas as crianças na classe. As crianças 
que se sentem educacionalmente excluídas têm maior probabilidade de se 
sentirem socialmente isoladas. Elas podem experimentar ainda não apenas 
a perda de confiança em si própria como estudantes, mas também como 
indivíduos. (p. 140) 

 

Ainda ressalta que é necessário prevenir e romper com o “círculo 

maligno” prevenindo “as dificuldades de aprendizagem antes mesmo delas surgirem, 

planejando um currículo acessível e assegurando um ensino planejado de modo a 

garantir uma aprendizagem efetiva” (idem), significativa, multidimensional, 

transdisciplinar, interconectada às relações com os seres vivos e a natureza, na 

perspectiva humanizante e construtiva de sujeitos críticos, reflexivos, criativos, 

sensíveis, com autonomia, liberdade e responsabilidades sociais. 

Para PIMENTA (1996) a educação escolar revela-se também “uma 

sociedade contraditória, desigual, em que grande parte dos seres humanos está à 

margem dessas conquistas, dos benefícios do processo civilizatório” (p. 79) e que 

educar e aprender significa estar consciente do nível da civilização contemporânea 

com todos os progressos e conflitos o que requer preparação científica, técnica e 

social. Por isso, a finalidade da educação escolar na sociedade tecnológica, 

multimídia e globalizada, “é possibilitar que os alunos trabalhem os conhecimentos 

científicos e tecnológicos, desenvolvendo habilidades para operá-los, revê-los e 

reconstruí-los com sabedoria” (idem). Mas para isto é preciso se apropriar, aprender 

a investigar, analisar, confrontar, contextualizar e ressignificar o conhecimento na 

sua totalidade o que permite aos alunos a compreensão da noção de cidadania 

mundial.  

2.2.5.2 Conflitos da Educação de Surdos  

Na educação das pessoas com deficiência auditiva e surdez, 

principalmente do tipo severo e profundo não basta intermediar nem repetir sinais 

sem ressignificar o conhecimento. Sem questionar, por em dúvida, argumentar o que 

está sendo dito como compreendido. Para FALCÃO (2011), cada educador precisa 

produzir condições adequadas ao sujeito aprendente para que viabilize e ocorra a 

produção do conhecimento. Diante da especificidade de cada sujeito que investiga e 
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apreende como aprender, reconhece o que significa e se conscientiza do poder do 

conhecimento para a produção da vida material, social e existencial.    

Ao defender um modelo escolar ancorado na inclusão dos surdos em 

salas inclusivas o autor afirma que não pode existir seleção e escolha entre os 

menos deficientes, quais sejam: os cegos que vejam, cadeirantes que andem e os 

surdos que falem para fazerem parte do contingente escolar ou laboral. A 

comunidade escolar deve estar preparada para acolher a todos sem ressalvas e 

sem limites. Para o autor, os espaços escolares com surdos não podem continuar a 

servir apenas para bate-papo ou conversas em sinais sem um fim educacional que 

estimule reflexão, criticidade e criatividade à construção do saber com o outro, 

ressignificando valores, atitudes, sentimentos e cumplicidade entre sujeitos 

estimulados e motivados ao conhecimento que liberta e emancipa.  

FREIRE (1996 apud FALCÃO, 2011) entende que é preciso que a escola 

assuma sua responsabilidade de formação humana. Mais do que um ser no mundo, 

o ser humano se tornou presença no mundo, com o mundo e com os outros. 

Presença que intervém, transforma, que fala do que faz, mas também do que sonha, 

que constata, compara, avalia, valora, que decide, que rompe. E é no domínio da 

decisão, da avaliação, da liberdade, da ruptura, da opção, que se instaura a 

necessidade da ética e se impõe a responsabilidade em criar as possibilidades para 

a produção e/ou construção do saber.  Afirma ainda que “não há docência sem 

discência, as duas se explicam e seus sujeitos apesar das diferenças que os 

conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende 

ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (p. 253). 

O autor confere que ensinar não se esgota no “tratamento” do objeto ou 

do conteúdo, essas condições implicam ou exigem a presença de educadores e de 

educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e 

persistentes. A oferta de condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão 

se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber 

ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo.  

Na busca desses resultados, MANTOAN (2004) destaca que o papel do 

professor consiste em organizar situações de aprendizagens para desafiar o aluno a 

ressignificar e reelaborar novos conhecimentos. “Parte-se do fato de que os alunos 

sempre sabem alguma coisa, de que todo educando pode aprender, mas no tempo 

e do jeito que lhe é próprio” (p. 70). A autora considera ser fundamental que “o 
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professor nutra uma elevada expectativa em relação à capacidade de progredir dos 

alunos e que não desista nunca de buscar meios para ajudá-los a vencer os 

obstáculos escolares” (idem). 

As ideias desses teóricos quanto à formação de educadores corroboram 

com as funções do educador enquanto sujeito do próprio processo de aprendência 

como prevê o Relatório da UNESCO: 

 
A educação é um dos principais meios disponíveis para fomentar uma forma 
mais profunda e mais harmoniosa de desenvolvimento humano e, assim, 
reduzir a pobreza, a exclusão, a ignorância, a opressão e a guerra. O 
próximo século dominado pela globalização trará consigo tensões 
duradouras para superar: tensões entre o global e o local, o universal e o 
individual, a tradição e a modernidade, as considerações a longo e em curto 
prazo, a competição e a igualdade de oportunidades, a expansão ilimitada 
de conhecimento e a capacidade limitada dos seres humanos para assimilar 
isso. Os sistemas de ensino formais tendem a enfatizar a aquisição de 
conhecimento em detrimento de outros tipos de aprendizagem; porém, 
agora é vital conceber a educação como um modismo mais abrangente [...] 
construído sobre quatro pilares de aprendizagem: aprendendo a ser, 
aprendendo a saber, aprendendo a fazer e aprendendo a viver juntos. 
(UNESCO, 1996 apud MITTLER, 2003, p. 230)  

 

Para MITTLER (2003, p. 246) “o futuro das escolas especiais em um 

sistema educacional inclusivo é uma tensão significativa de política não somente 

para as escolas especiais, mas para todas as escolas e para a sociedade como um 

todo”. O autor entende que a continuidade de um sistema de educação especial é 

segregador e “incompatível com o compromisso para a inclusão, para a justiça social 

e para os direitos humanos” (p. 247). 

 
A inclusão não diz respeito a colocar as crianças nas escolas regulares, 
mas a mudar as escolas para torná-las mais responsivas às necessidades 
de todas as crianças; diz respeito a ajudar todos os professores a aceitarem 
a responsabilidade quanto à aprendizagem de todas as crianças nas suas 
escolas e prepará-los para ensinarem àquelas crianças que estão atual e 
correntemente excluídas das escolas por qualquer razão. Isto se refere a 
todas as crianças que não estão beneficiando-se com a escolarização, e 
não apenas àquelas que são rotuladas com o termo “necessidades 
educacionais especiais” (p. 16). A inclusão diz respeito a todos os alunos, e 
não somente a alguns. Ela envolve uma mudança de cultura e de 
organização da escola para assegurar acesso e participação para todos os 
alunos que a frequentam regularmente e para aqueles que agora estão em 
serviço segregado, mas que podem retornar à escola em algum momento 
futuro. A inclusão não é a colocação de cada criança nas escolas, mas é 
criar um ambiente onde todos os estudantes possam desfrutar o acesso e o 
sucesso no currículo e tornarem-se membros totais da comunidade escolar 
e local, sendo, desse modo, valorizados [...] não há nenhuma estrada para a 
inclusão, porém há um consenso de que ela é um processo e uma jornada, 
e não um destino. (p. 236)   
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Considerando que cada educador apresenta o seu estilo individual de 

trabalhar e desenvolver suas atividades pedagógicas e de ensinar. O autor 

considera ser possível detectar uma ampla variação no quanto eles asseguram a 

participação de todos os alunos na sala de aula e que “muitos professores já 

ensinam inclusivamente e exibem o conhecimento, o entendimento, as habilidades e 

os atributos para ensinar uma gama maior de crianças” (p. 237). 

2.2.5.3 O Modelo Segregacionista do “Mundo Surdo” 

Segundo FALCÃO (2011), o diálogo em sinais não se restringe à 

esperança de melhores dias. “É qualidade de vida hoje, presente, é ponto pacífico 

qualitativo” e se dá pela (re)construção diária da identidade como “dinâmica 

interativa em busca do reconhecimento, da autonomia, da conquista de direitos e  

deveres políticos e sociais, pelo direito de ser pessoa livre, consciente, 

compreensiva, emancipada e capaz” (p. 16). 

Por certo conflitos sociais com fins políticos e ideológicos conduzem 

algumas comunidades e entidades representativas de surdos a discussões e 

discursos com temas segregacionistas cuja motivação política e ideológica justificam 

ser pela falta de diálogo familiar, escolar e social. Fala-se que a sociedade 

desrespeita os direitos dos surdos de poderem ter língua e liberdade, que a 

comunicação e a educação deve ser exclusivamente oferecida de/por surdos, 

rejeitam os conteúdos curriculares dos ouvintes e ainda criam uma escrita de sinais 

baseada em desenhos que segregam e agigantam ainda mais a fiel dependência de 

intérpretes gerando guetos e um discurso exclusivista “mundo/nação/etnia surdo”.     

 
As comunidades de sujeitos surdos tentam se assegurar; realizam 
movimentos que têm por solicitação o reconhecimento público [...] estes 
sujeitos formam fratrias que, apesar de lhes assegurar um lugar imaginário, 
não lhes assegura um lugar simbólico. A comunidade surda pode ser 
tomada como uma fratria e seus componentes exercerem uma função 
fraterna [...] mas as garantias de certezas e o aprisionamento de verdades 
podem levar seus componentes ao risco de se transformarem em círculos 
fechados de proteção imaginária [...] a cristalização das fratrias, a tentativa 
de transformá-las de campo de experimentação em campo de produção de 
certezas, produzirá fatalmente a segregação e a intolerância em nome do 
narcisismo das pequenas diferenças [...] as fratrias podem se transformar 
de uma formação espontânea e informal, na qual semelhantes se agrupam 
livremente, para autorizarem-se em seu desamparo, em gangue, uma seita, 
um clã. A segregação, a intolerância e a endogamia são destinos previsíveis 
para as fratrias que, geradas a partir de uma diversidade, podem se 
transformar em círculos fechados de proteção imaginária, contrariando 
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justamente as condições de sua origem. (SOLÉ, 2005 apud FALCÃO, 2011, 
p. 98) 

 

A prática pedagógica voltada para os fins da inclusão escolar e social se 

dá, essencialmente, numa construção coletiva e compartilhada com todos. Segundo 

FALCÃO (2011), esta não pode manter-se regrada, cuidada, acobertada por guetos 

que segregam e manipulam interesses, necessidades, valores, comportamentos 

criando culturas e monopólios como se a sociedade como um todo: familiares, 

professores, profissionais da saúde, psicólogos, assistentes sociais, juristas, 

engenheiros, tecnólogos, etc. não pudessem compartilhar, participar, opinar, 

ressignificar o cotidiano desses grupos cognominados de “comunidade surda” sem 

que sejam acusados de “ouvintistas”. Ao que se chama de “cultura surda” e 

“comunidade surda”, não passa do gerenciamento de interesses pelo controle de 

sentimentos, atitudes e comportamentos preconceituosos e segregacionistas em 

defesa da reserva de mercado e jogo de poder sob o auspício da “eterna 

estrangeirice” mantida pela fidelidade de intermediadores que se mantém numa 

relação econômica e de status conforme descrito por SOLE (2005, apud FALCÃO, 

2011) no discurso da “fratria” e do “falem por mim”. Diversos outros autores 

compartilham com esta ideia. Para BAUMAM (2009, p.74) “a cultura sofre prejuízos 

quando planejada e gerenciada” e o "preço da sobrevivência é a transformação das 

ideias em dominação” pelos “criadores da cultura”. 

 
Estas questões geram polêmica entre muitos estudiosos, profissionais, 
familiares e entre as próprias pessoas com surdez. Aqueles que defendem 
a cultura, a identidade e a comunidade surda apoiam-se no discurso das 
diferenças, alegando que elas precisam ser compreendidas nas suas 
especificidades, porém, pode-se cair na cilada da diferença, como refere 
PIERUCCI (1999), que em nome da diferença, pode-se também segregar. A 
inclusão de pessoas com surdez na escola comum requer que se busquem 
meios para beneficiar sua participação e aprendizagem tanto na sala de 
aula como no Atendimento Educacional Especializado. (DAMÁZIO, 2007, p. 
14) 

 

Para o autor, a escolaridade guetificada tem sido defendida, pautada em 

cultura, língua e comunidade próprias para as pessoas com surdez e que essa 

posição se baseia em teorias que estão camuflando a visão segregacionista em 

nome das diferenças. BAUMAN (2009, p. 102) defende a integração dos espaços 

públicos com a diversidade sem suprimir as diferenças e que 
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O medo e a insegurança são aliviados pela preservação da diferença 
juntamente com a capacidade de se movimentar livremente pela cidade. É a 
tendência a se retirar dos espaços públicos e recolher-se a ilhas de 
mesmice que com o tempo se transforma no maior obstáculo ao convívio 
com a diferença fazendo com que as habilidades do diálogo e da 
negociação venham a definhar e desaparecer. É a exposição á diferença 
que com o tempo se torna o principal fator de coabitação feliz, fazendo com 
que as raízes urbanas do medo venham a definhar e desaparecer. 

 

FALCÃO (2011) defende que todos os atores sociais possuem algo a 

contribuir e devem participar livremente das comunidades compartilhando saberes, 

regras sociais, necessidades e interesses comuns ao modelo de sociedade que se 

projeta e se quer como humanidade presente e futura. Reitera que podem e devem 

assumir papéis representativos e relevantes que convergem para a concretização de 

um projeto de educação social e escolar humanizante, pela superação de limites e 

do despertar de novas oportunidades, necessidades e valores em prol da 

coletividade.  

Dessa forma, segundo o autor, considerar que a inclusão dos surdos é 

um fato consumado no cotidiano social, escolar e profissional sem que a língua de 

sinais seja uma ferramenta comum e mediadora do conhecimento é um grave 

equívoco. Ele conclui que a relação entre um cidadão ouvinte e outro surdo deve ser 

dual e sinalizada, principalmente quando se trata de pessoas com nível severo e 

profundo, sem oralização, sem prótese auricular nem implante coclear. Assim, Os 

saberes, embora comuns a todos os ouvintes e surdos, devem sofrer uma 

adequação sinalizada que atenda às funções cognitivas sensoriais e visuogestuais. 

Para CICCONE (2007), parte dessas soluções pode estar em 

transformações de nossa conjuntura social como um todo, já que pessoas surdas 

compartilham com pessoas não surdas de danosas problemáticas sociais comuns. 

Se avanços na atenção à pessoa com deficiência auditiva podem ser constatados a 

partir de dados escolares, não se pode, entretanto, dizer que alguns desses espaços 

se constituam como espaços inclusivos sem que haja adequação dos ambientes, 

pois apesar de avanços atitudinais e mesmo metodológicos observados, ainda não 

se pode detectar a prática da educação que garantam ensino-aprendizagem 

individualizada e com qualidade diante do modelo escolar atual, nem mesmo com a 

presença de ILS que muitas vezes repetem sinais sem significado nem valor 

cognitivo e intelectual. Em relação à recepção e à interpretação da mensagem, os 

autores discutem que diversos surdos relatam não entenderem boa parte do que o 
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intérprete traduz, mas que, apesar das dificuldades, preferem sua presença, porque 

sem ele acompanhar as aulas é ainda pior. Além disso, indicam que as 

necessidades dos alunos nem sempre são claras para os intérpretes (UNESCO, 

2009). 

Em muitas situações as pessoas surdas adultas desconhecem e 

desrespeitam as leis e as regras de convivência social, criam seu próprio código de 

ética e lutam por direitos iguais, sem considerar a necessidade de assumir 

obrigações sociais e políticas que seriam comuns a todos num país democrático 

diante da pós-modernidade, da individualidade e da liberdade da vida.  

Segundo BAUMAN (2001, p.44) existe um “abismo entre a individualidade 

como fatalidade e a individualidade como capacidade realista e prática de auto-

afirmação” que está se “afastando da individualidade por atribuição” como “indivíduo 

auto-sustentado e auto-impulsionado daquele que não tem escolha senão a agir”. 

Sendo assim, “a capacidade auto-assertiva de homens e mulheres individualizados 

deixa a desejar, como regra, em relação ao que a genuína autoconstituição 

requereria” (idem). Para o autor, é preciso reaprender a capacidade emancipatória 

do indivíduo e reapropriar de ferramentas perdidas da cidadania.    

2.2.6 O Discurso dos Pais na Educação dos Filhos Surdos 

A confirmação do diagnóstico de uma criança surda é motivo de 

desespero e rejeição de algumas mães e tranquilidade de outras conforme a 

qualidade das experiências pessoais. Ao buscar conhecer esta realidade junto às 

mães de surdos em escolas do Recife, FALCÃO (2011, p. 130) constatou uma 

variedade de falas que podem contribuir com esta investigação:  

 
Fiquei quase louca, ele tinha quatro meses, agora aceito’;‘Chorei bastante 
na hora, depois me preocupei só em cuidar’;‘Fiquei arrasada ele tem nove 
anos e ainda não acredito que é surdo’;‘Fiquei em pânico. Ele tinha três 
anos quando descobri, demorei a cuidar’;‘Só aceitei depois de quatro anos” 
[...] O discurso que comumente se apresenta como: ‘muito difícil, pois não 
sei me comunicar nem educá-los aos cuidados básicos de saúde e 
alimentação’, poderia dar lugar a uma nova perspectiva inovadora mais 
digna, mais humana, através da língua de sinais para uma aprendizagem 
mais significativa pela cognição visual. Algumas mães que possuíam 
experiências e vivências com pessoas surdas responderam que ‘foi tudo 
tranquilo, eu já tinha amigos surdos, não senti impacto’; ‘tudo é normal, as 
pessoas é que tornam complicado’. 

 

Na pesquisa, o autor apresenta que apenas 65% das mães entrevistadas 

afirmaram ter recebido alguma orientação dos profissionais de saúde “para procurar 
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ajuda de uma escola onde eles pudessem aprender Libras” (idem), mas nenhum 

deles orientou quanto à necessidade de aprendizagem familiar desta língua, ou 

mesmo da existência de um espaço de apoio que pudesse acompanhar a educação 

familiar de forma precoce, mais aproximada e eficiente, trabalhando os temores e as 

dúvidas quanto à integridade familiar e da criação de seu filho. 

No tocante aos surdos, normalmente se dá o isolamento devido à falta 

de conhecimento, compreensão, comunicação e diálogo desde os espaços 

familiares o que gera, em muitas crianças, a consciência de ser diferente atrelado 

ao sentimento de isolamento social, gerando conflitos nos diferentes aspectos da 

formação humana. Para SOLÉ (2005 apud FALCÃO, 2011), esta realidade deve 

ser revertida nos espaços inclusivos como desafio e oportunidade de 

aprendizagem pela interação, convivência e respeito. Ao estudar a relação familiar 

com surdos, FALCÃO (2011, p. 119) esclarece: 

 
Quanto ao comportamento dos filhos surdos, 14% das mães afirmaram que 
seus filhos são falantes, gostam de se expressar, 42% apontam seus filhos 
como “calmos” e “tímidos”, e 42% percebem que seus filhos são “bastante 
agressivos”; que a maior dificuldade e conflito na relação com seus filhos é 
de fato a “falta de comunicação” e que a maior preocupação delas é o medo 
que seus filhos “andem sós para não se envolverem com drogas”, e que 
acompanham eles durante a ida à escola, permanecem durante todo o turno 
esperando eles largarem das aulas para poderem voltar para casa, assim o 
fazem, como tentativa de “protegê-los da violência” das ruas e das pessoas 
que por não saberem se comunicar com eles, ficam zombando deles e 
tirando brincadeiras que eles não gostam. 70% das mães alegam que a 
“gestão da escola é muito ausente” quanto à orientação educacional de 
seus filhos. Esta informação representa o quanto as famílias não recebem 
orientação nem apoio quanto à educação pessoal e social de seus filhos. O 
distanciamento da gestão escolar para com as famílias de crianças surdas 
aprofunda ainda mais o fosso da ignorância e do abandono (p. 92). A 
ausência de uma comunicação e diálogo familiar com a criança surda de 
forma harmônica e eficiente coloca em risco e em situação de 
vulnerabilidade individual e social milhares de crianças que permanecem 
isoladas da comunicação com o mundo, comprometendo a estruturação da 
identidade e da sua sociogênese.  

 

A compreensão da surdez como incapacidade e invalidez marca a história 

da humanidade que se mantém mergulhada na falta de conhecimento e de 

orientação de como lidar com os filhos surdos. O autor esclarece que muitas famílias 

repetem o histórico modelo social da superproteção, assim como muitos 

educadores, sem perceberem a distinção cognitiva requerida pela surdez e 

assumem que eles aprendem igual aos ouvintes. “Com relação aos conteúdos 

concordo, mas enquanto estratégias pedagógicas de ensino, não” (p. 120).  
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Considera ainda ser imprescindível a necessidade adaptativa do modelo 

oro auditivo para o modelo visuogestual. Defende que é preciso considerar que a 

aprendizagem pode ser a mesma se a qualidade da vivência e das experiências 

forem oportunizadas exaustivamente e intensamente através da cognição visual e 

da língua de sinais. Em outra pesquisa o autor Identificou que “oito mães (56%) 

afirmam que seus filhos têm resíduos auditivos, outras seis (42%) afirmam que não. 

Apenas três mães (21%) acham que a educação de uma criança surda é igual à de 

uma ouvinte, pois seus filhos são inteligentes” (idem). 

Muitos pais, professores e até os profissionais da saúde confundem 

deficiência auditiva e surdez com déficit mental e maculam a possibilidade de 

aprendizagem, de serem produtivos, autônomos, ativos e responsáveis. A 

aprendizagem dos surdos está a depender da qualidade das relações que são 

estabelecidas entre os sujeitos a partir da precocidade das vivências, da qualidade, 

intensidade e duração dos estímulos que estão sendo disponibilizados e a partir de 

que idade essas informações multissensoriais estão disponíveis ao seu registro 

mental.    

2.2.7 O Discurso Docente na Educação de Surdos 

Diante de sujeitos surdos (principalmente com nível severo e profundo) 

não adianta falar, mexer com os lábios, mãos, caras e bocas sem ressignificar o 

discurso em sinais e imagens cada uma das temáticas a serem trabalhadas. 

Vivenciar a aprendizagem com demonstração, simulação e ação é uma estratégia 

necessária, mas nem sempre valorada pelos professores na educação de surdos. É 

preciso oportunizar a percepção e a concepção de diferentes leituras de mundo por 

diferentes vozes e valores, ressignificando o conhecimento e motivando sua 

aprendizagem.  

FALCÃO (2011) identificou que muitos profissionais da educação se 

consideram incompetentes, inseguros, desqualificados à educação das pessoas 

surdas. Justificam a falha na formação como motivação da insegurança que, diante 

de tantos outros desafios em sala de aula, preferem “repassar” esta 

responsabilidade pedagógica aos profissionais intérpretes o que, para muitos, reduz, 

facilita e/ou terceirizam a labuta docente escolar, mas fragiliza a relação de 

confiança e de cumplicidade dos sujeitos  
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O autor apresenta a fala de alguns professores de escolas inclusivas com 

surdos da Rede Pública em Pernambuco onde relatam alguns conflitos e 

dificuldades em lidar com os surdos e seus familiares:  

 
Família – “pela falta de interesse em aprenderem Libras”, “não incentivam os 
filhos porque acha que eles são incapazes”, “ausência da família”; 
Escola- “pela falta de preparação dos professores principalmente para o 
ensino regular em sala de inclusão”; “a discriminação das pessoas ouvintes”;  
Aluno – “pela falta de uma língua quando chegam à escola”, “para alguns 
surdos a escola é um ponto de encontro entre eles”, “não acreditam em suas 
capacidades”; Neste mesmo quesito, uma professora alega que às vezes se 
sente “frustrada em não conseguir alfabetizá-los” [...] quanto ao ensino e 
avaliação os professores afirmaram que não fazem “qualquer adequação ou 
modificação quanto aos conteúdos a serem ensinados aos surdos” e que 
também não utilizam “critérios diferenciados para a avaliação de seus alunos 
surdos”. (p. 251-252)  

 

O discurso de professores da educação especial e inclusiva se mantém, 

segundo o autor, em constante conflito e por vezes desmotivado, beirando a 

perplexidade e, para alguns educadores, pela falta de experiências e de formação, 

chega ao desespero de se tornar seletivo e repleto de preconceitos frente ao 

educando com NEE. Na relação com as pessoas cegas os professores consideram 

que “conversando a gente se entende; deficiente físico: dá-se um jeito, carrega para 

um lado ou para o outro, conversa com os pais” (p.253). Quando o aluno apresenta 

deficiência intelectual o relato de alguns docentes surpreende: “eu nunca peguei 

não, mas minhas colegas dizem que são meigos e carinhosos, que alguns limites a 

gente precisa dar e tem muito a ver como que a família trabalha com eles” (idem). 

Contudo, quando o aluno é surdo a reação e o sentimento é de desespero: “o 

danado do surdo não para quieto, brigam e fazem zoada o tempo todo, tudo que a 

gente ensina num dia no outro eles não se lembram mais de nada” (idem). Uma 

situação problema relatada pelos professores entrevistados é quanto à frequência 

escolar: “faltam à maioria das aulas, as mães fazem deles suporte de coletivo, pois 

para não pagar passagem levam eles para tudo quanto é canto e eles, coitados, 

ficam sem as aulas” (idem). Diante destes relatos, o autor alerta que apenas o 

discurso de incluir a todos, por si só, não parece ser suficiente para que os alunos e 

professores vivenciem uma prática orientada na dimensão de uma formação escolar  

humanizante em ambiente universalmente acolhedor e interativo. 

Ainda segundo a pesquisa, alguns professores alegam que “quando há 

intérprete na sala não modifico os conteúdos e nem me preocupo se eles estão 
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aprendendo” (idem), ou ainda que a quantidade de alunos com diferentes 

necessidades na mesma sala inviabiliza um melhor desempenho e oferta dos 

conhecimentos aos surdos: “tenho todos os outros para cuidar, com os dois alunos 

surdos da sala este problema da responsabilidade de passar os conteúdos é do 

intérprete” (idem). Outros assumem que alteram a estrutura e os conteúdos: 

“modifico os conteúdos e ensino só o essencial que acredito vá servir para a sua 

vida diária com a família e os amigos, dando mais importância aos valores éticos e 

de relacionamentos como sexualidade e gravidez” (p. 252). 

 
Muitos professores se desesperam na ignorância e outros mais antigos 
simplificam os saberes, quando não, tudo se repassa pelas mãos dos 
intérpretes, quando tem em sala de aula, pelo teatro de caras e bocas sem 
consistência contextual ou lógica [...] Professores reclamam de déficit de 
atenção e memória dos surdos e justificam esta afirmativa quando no dia 
seguinte ao retornarem para sala de aula, seus alunos surdos “não se 
lembram” de nada, daí costumam simplificar ou filtrar os conteúdos a serem 
apresentados aos surdos. ‘Eu ensino as datas comemorativas, as cores, o 
nome dos pais e o dele’. (FALCÃO, 2011, p. 78)  

 

O autor entende que o estigma de que alguns alunos surdos são agitados 

e até agressivos reverbera ainda mais a atitude esquivada de rejeição à inserção em 

classes inclusivas. Alguns professores ainda afirmam que se não tiver intérprete na 

sala, eles não aceitam ficar com todos juntos por não saberem como lidar com a 

língua e a educação. Enfim, justificativas que não solucionam a problemática da 

inclusão dos surdos em salas regulares e que, lamentavelmente, reforçam a 

tentativa de segregação por parte de algumas instituições que afirmam serem, os 

surdos “estrangeiros”, “preguiçosos”, “complicados”, que sua educação deve ocorrer 

de forma separada dos demais ouvintes reforçando ainda mais a segregação e a 

formação de guetos. A falta de formação de professores e intérpretes em educação 

de surdos mantém a prática docente alienada e inconsequente. A falta de formação 

e de consenso gera conflitos diversos. Segundo o autor, muitos profissionais 

professam que “os surdos aprendem do mesmo jeito que os ouvintes” (p. 261), 

outros ainda repassam a responsabilidade: “se tem surdo eu entrego a 

responsabilidade ao intérprete” (idem). Quanto à corresponsabilidade com a 

educação e o compromisso com a formação humana e profissional alguns 

professores afirmam: “aluno surdo ou cego eu não reprovo” (idem). Para WERNECK 

(1997) este jogo de passa-repassa entre educadores inseguros e temerosos é um 
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fato comum na escola. Isto reforça o que KUENZER (2009 apud FALCÃO 2011, p. 

304) chama de “empurroterapia”. 

Para que alunos surdos num ambiente inclusivo possam participar 

integralmente da riqueza de oportunidades educacionais e cognitivas com resultados 

favoráveis, propositivos, libertadores, autônomos e pró-ativos, alguns aspectos 

precisam ser considerados e destacados por FALCÃO (2011, p. 222): 

  
a) preparação e a dedicação da comunidade escolar, da equipe educacional 
e dos professores não apenas em língua de sinais, mas também, de como 
as crianças, jovens e adultos surdos apreendem e se relacionam com esses 
novos saberes ao pré-existentes vivenciados e que carregam como 
ancoragem; 
b) apoio adequado à construção cognitiva com recursos especializados 
multissensoriais;  
c) adaptações e adequações do acesso aos temas transdisciplinares, sem 
que isto se configure em eliminação de qualquer conhecimento, com os 
ajustes metodológicos necessários do fazer docente e pedagógico. 

 

Tem sido cada vez mais decepcionante a discrepância entre o anunciado 

como ensino, o executado e o que fora verdadeiramente apreendido e significativo 

para a vida do educando surdo. O discurso dominante diz preocupar-se com as 

mudanças necessárias na escola e na prática docente para que o professor seja 

mais competente, eficiente e eficaz em seu trabalho. Entretanto, não é o que ocorre 

nos momentos de formação e educação continuada, principalmente devido à forma 

como são organizados e executados os cursos e as capacitações complementares 

(RIBAS, 2002). 

2.3 Formação Docente e a Prática Pedagógica Inclusiva 

O debate em torno da prática pedagógica e da formação docente 

movimenta diversos teóricos na educação regular: FREIRE (1983; 1996; 1997; 

2004), CUNHA (1989), LIBÂNEO (1991; 2000), GARCIA (1994), PERRENOUD 

(1994), TARDIF (2002), MERCH (2004). Quanto à educação inclusiva existem dados 

quanto a organização e a estrutura da Formação docente (OEI-PY, 2010), bem 

como, Programas de apoio aos direitos das pessoas com deficiência (OEA, 2010). 

Contudo, muitos dos registros do Paraguay são de meados da década passada 

(OEA, 2006; 2007). Diante de falhas na formação docente, surgem críticas quanto à 

falta de adequação e especificidade do processo de formação inicial e continuada. 

Ao se mergulhar nos discursos de MANTOAN (1997, 2004), MORAES (2001; 2008; 

2009), MITTLER (2003), SASSAKI (2006), FALCÃO (2007; 2011) entre outros, 
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percebe-se que a maioria dos autores comunga com a ideia de que a organização 

escolar na perspectiva inclusiva deixa muito a desejar.  

A escola se apresenta como um palco multicultural onde situa diversos 

lócus e são promovidas experiências educativas. Reúne em si o encontro entre 

sujeitos inacabados, reflexivos e inovadores à espera de vivências apropriadas para 

cada um, conforme idade, maturidade, experiências, valores, culturas, sentimentos e 

emoções.  

 
Até agora, a formação para o magistério esteve dominada, sobretudo, pelos 
conhecimentos disciplinares, conhecimentos esses produzidos geralmente 
numa redoma de vidro, sem nenhuma conexão com a ação profissional, 
devendo em seguida, serem aplicados na prática por meio de estágios ou 
de outras atividades do gênero. Essa visão disciplinar e aplicacionista da 
formação profissional não tem assim sentido hoje em dia, não somente no 
campo do ensino, mas também nos outros setores profissionais. (TARDIF, 
2002, p. 23) 

 

O cotidiano escolar faz com que o professor se depare com “o abismo 

teoria-prática, como paradigmas formadores que não auxiliam no enfrentamento das 

questões e problemas de uma realidade social e escolar cada vez mais mutante” (p. 

64). Os saberes adquiridos com a prática contribuem para regular e nortear a 

atividade profissional. 

A transdisciplinaridade e a ecoformação abrem uma nova perspectiva de 

enfrentamento à fragmentação do conhecimento. Segundo TORRE et al. (2008, p. 

56-57) 

 
A fragmentação do conhecimento nos levou a modelos de formação 
também fragmentados e dispersos, em que às vezes são privilegiadas as 
formas, os conteúdos, as burocracias, a despeito do próprio sentido da 
formação, que é o crescimento pessoal, o desenvolvimento da consciência 
comunitária, os valores ético-profissionais, a convivência e a cidadania. A 
formação sob o olhar transdisciplinar converte-se em ecoformação, isto é, 
em formação integradora daquilo que nos rodeia, incluindo o meio natural 
do qual fazemos parte. Influenciamos o tempo que nos influencia. 

 

Para LIBÂNEO (2000, p. 19) os saberes são “adquiridos 

predominantemente nas experiências concretas nas aulas e na vida institucional” 

(p.64). TARDIF (2002) reitera que “o saber dos professores é plural e também 

temporal, uma vez que, como foi dito anteriormente, é adquirido no contexto de uma 

história de vida e de uma careira profissional”. 
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LIBÂNEO (2000) categoriza as práticas educativas em informais, não 

formais e formais. As práticas educativas não se restringem à escola ou à família. 

Elas acontecem em todos os ambientes e contextos da vida social e podem ocorrer 

de maneira institucionalizada ou não. Para este autor, a educação formal 

corresponderia a todas as ações, valores e influências exercidas pelo meio de 

formação, pelo ambiente multicultural em que se desenvolve o conhecimento 

através das relações dos indivíduos em grupos. A organização não formal 

compreende aquelas realizadas em instituições educativas que não assumem 

caráter escolar, mas com algum grau de sistematização e estruturação dos saberes. 

A educação formal corresponde ao modelo formatado, estruturado e organizado 

para a formação escolar ou não, onde há “objetivos educativos explícitos” e uma 

série de intenções educacionais sistematizadas. 

TARDIF (2002, p. 20) contribui com o processo de formação e prática 

docente apresentando três tipos de saberes:  

 
saberes disciplinares, como a prática docente que incorpora além dos 
saberes produzidos pelas ciências da educação, os saberes sociais 
definidos e selecionados pela academia. Esses saberes são integrados 
através da formação dos professores nas disciplinas e em cursos distintos 
de formação; os saberes curriculares adquiridos ao longo de suas carreiras 
e definidos pelas instituições escolares como programas, corresponde aos 
objetivos, conteúdos, métodos que os professores devem aprender a 
aplicar; os saberes experienciais que correspondem à prática da profissão, 
baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento do meio. A esses 
saberes incorporam-se as experiências individuais e coletivas sob a forma 
de habilidades de saber-fazer e saber-ser. Quanto aos professores 
depende, em grande parte, de sua capacidade de dominar, integrar e 
mobilizar tais saberes enquanto condições para sua prática como processo 
de produção dos saberes sociais. Muitas pesquisas mostram que esse 
saber herdado da experiência escolar anterior é muito forte, que ele persiste 
através do tempo e que a formação universitária não consegue transformá-
lo nem muito menos abalá-lo 

 

O autor entende que “os saberes experienciais passarão a ser 

reconhecidos a partir do momento em que os professores manifestarem suas 

próprias ideias a respeito dos saberes curriculares e disciplinares e, sobretudo, a 

respeito de sua própria formação profissional” (p. 55). Esses saberes apresentam 

fontes diversas, desde a formação inicial e contínua, aos currículos e ao processo de 

ressocialização escolar; ao reconhecimento das disciplinas a serem trabalhadas no 

cotidiano escolar; as experiências profissionais em diferentes ambientes 

educacionais e sociais; a cultura pessoal e profissional adquirida nas relações com 
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diferentes sujeitos que constroem aprendizagens distintas uma vez que o ato de 

“ensinar é, obrigatoriamente, entrar em relação com o outro” (p. 222). Esta 

concepção desenha uma nova forma de se fazer a docência quando reitera que os 

alunos devem tornar-se atores de sua própria aprendizagem uma vez que ninguém 

pode aprender em lugar deles. “Transformar os alunos em atores, isto é, em 

parceiros da interação pedagógica, parece-nos ser a tarefa em torno da qual se 

articulam e ganham sentido todos os saberes do professor” (p. 221). 

A percepção deste fato conduz ao entendimento de que em ambientes 

microssociais, gestores, educadores, educandos, familiares e a comunidade do 

entorno, todos, se tornam sujeitos ensinantes e aprendentes das/nas relações e 

experiências que compartilham com o grupo promovendo o ressignificar da vida 

pessoal e social. Não se pode esquecer que o conjunto dos saberes que compõem a 

docência é fruto de uma formação com objetivos e finalidades previstas e que 

devem estar sempre atualizadas segundo as diretrizes curriculares nacionais.  

Deste processo de formação e experiências é que, conforme MERCH 

(2004), o professor atual vive um momento em que ele não quer mais ficar à 

margem da história sendo, portanto, participante e dinamizador estratégico do seu 

próprio processo de formação. Entende ainda que a massa de saberes produzidos 

pela sociedade contemporânea não pode ser acumulada nem restrita o que amplia o 

fazer docente por vertentes mais práticas e direcionadas para suas necessidades 

imediatas. Outro entendimento do autor é que o papel do professor como agente 

exclusivo de transmissão da cultura também se modificou ampliando e diversificando 

as fontes de saberes e culturas com outros atores sociais de maneira mais 

democrática, universal, produtiva e tecnológica. 
  

É sempre possível se encontrar novas fontes em outros locais além do 
circuito educacional estrito. As mídias eletrônicas e televisivas são um forte 
exemplo deste processo [...] o próprio saber passou a ser visto com outros 
olhos. Ele se banalizou, se transformando em mais um produto da nossa 
cultura. Um produto que pode ser vendido em qualquer lugar [...] os saberes 
orientados – saberes específicos – também estão passando por 
transformações drásticas, o que tem redundado na sua banalização. A cada 
dia é possível se ouvir novos especialistas falando a respeito de como as 
pessoas devem proceder nos mais diferentes contextos. Uma gama 
suficientemente ampla para abarcar desde os conselhos médicos, 
psicológicos e jurídicos, até as práticas de ginástica corretiva; dos 
conselhos da nutricionista às dicas dos economistas [...] a internet tem 
propiciado novas formas de se fazer pesquisa, nova formas de se tecer 
trabalhos especializados, trabalhos que fazem parte de um novo modelo de 
investigação dos principais problemas da humanidade. Por tudo isso, o 
modelo pautado na hierarquia do saber verticalizado vem perdendo o seu 
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impacto vem perdendo o seu prestígio. O que se necessita são novos 
lugares e novas práticas na cultura, novos lugares e novas práticas na 
educação; lugares onde se possa ter acesso ao saber de forma mais 
produtiva e profunda, onde haja a democratização do ensino e do saber em 
sentido amplo, onde as relações de ensino e aprendizagem não se 
apresentem de maneira verticalizada. (p. 42) 

 

Do contrário, uma má educação reproduz a hegemonia burguesa e 

contribui para aumentar as desigualdades sociais reproduzindo os conflitos e as 

contradições inerentes das desigualdades, até porque, a simples transmissão do 

conhecimento não justifica o trabalho e a existência da escola. O professor deveria 

estar consciente e livre para trabalhar diferente do modelo formatado do passado 

baseado numa realidade ideal que nunca se concretizou (RIBAS, 2002). 

 
A crise da escola é visível pela presença da lógica instrumental opressiva e 
alienante, expressa no formalismo, na atomização, no mercantilismo e na 
competitividade de que tem se revestido a prática educativa cotidiana. A 
crise fica evidente quando se vê que a escola não corresponde às 
demandas sociais; além disso, não existe uma política que priorize a 
educação popular. A escola pública vem deixando de cumprir sua função 
desde que a preocupação passou para o ensino dos conteúdos isolados e 
para uma série de tarefas de natureza assistencialista, tornando obsoletos o 
conhecimento sistematizado e o desenvolvimento de habilidades mentais e 
sociais. (p. 27)  

 

Quando ocorre uma formação heterogênea e multicultural os ambientes 

sociais e escolares passam a ser mais acolhedores qualitativamente o que pode ser 

tido como positivo e natural, sem alteração ou prejuízo para quem vivencia. Quando 

existe adequação dos programas, a inclusão funciona para todos os alunos com e 

sem deficiências em termos de atitudes positivas, mutuamente desenvolvidas, de 

ganhos nas habilidades acadêmicas e sociais e de preparação para a vida solidária 

em comunidade (STAINBACK & STAINBACK, 1999).   

A prática pedagógica, como ação formativa, ultrapassa as dimensões do 

ato de educar de uma maneira restrita, a qual se aproxima da perspectiva de 

treinamento técnico ressignificando seus saberes docentes a partir da complexa 

relação dele com seus discentes. Todas as atividades humanas estão carregadas de 

finalidades e objetivos; são precedidas do pensamento e não devem ser ações 

inconscientes, aleatórias ou instintivas. A ação educativa deve ser, portanto, 

direcionada para a autonomia e emancipação do sujeito, deve ter sido planejada 

antes de acontecer e tem por motivação a busca deste resultado que se dá através 

da ação reflexão, na prática, como manifestação do ideal, ou seja, numa procura por 
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tornar concreto o que já foi intencionalmente projetado na consciência e que 

promove em nível pessoal e coletivo a produção do conhecimento e quando 

compartilhado com/por outros sujeitos é construído e se constitui de ressignificados 

pessoais e coletivos para o bem comum (FREIRE, 1996). 

O autor considera que a prática docente é um dos fios que tecem a teia 

da prática pedagógica, sendo esta fundada no planejamento e guiada por objetivos, 

o professor se (re)estrutura como agente da práxis pedagógica, com 

intencionalidade de mudar o mundo, pois projeta o futuro que se pretende real nas 

ações do presente, transformando a realidade social e construindo os alicerces para 

que o resultado se torne, efetivamente e conscientemente, um presente real, 

concreto e ressignificado para cada um dos sujeitos, na coletividade e em sua vida 

pessoal. Com isso a práxis torna-se o resultado de uma relação apreendida, 

assimilada e (re)interpretada por diferentes atores, olhares e leituras, de acordo com 

o contexto histórico-social; as vivências anteriores, em que não apenas a teoria 

fundamenta a ação, mas também os valores; as vontades e os desejos dos sujeitos 

reestruturantes de uma transdisciplinaridade, de um ir e vir consciente e ativo em 

cada uma das ações realizadas como comum a todos e a todas. 

Ao defender que a personalidade dos professores está presente na 

prática pedagógica, TARDIF (2002, p. 145) entende que não existe uma maneira 

objetiva de ensinar e que “todo professor transpõe para sua prática aquilo que é 

como pessoa”. Sendo a discussão pautada na formação do professor inclusivo, o 

salto de qualidade consiste na ultrapassagem “de uma vertente pautada nos 

processos de escolarização formais e na transmissão pura e simples do saber para 

outra mais direcionada para a cultura, a civilização e o sujeito” (MERCH, 2004, p. 

42). 

 
A consciência profissional do professor não é um reservatório de 
conhecimentos no qual ele se abastece conforme as circunstâncias; ela nos 
parece ser amplamente marcada por processos de avaliação e de crítica em 
relação aos saberes situados fora do processo de socialização anterior e da 
prática da profissão. (TARDIF, 2002, p. 105) 

 

Repensar a formação inicial e todo o processo de construção continuada 

das práticas pedagógica e docente, tem desvendado uma das demandas mais 

importantes da educação e formação escolar de crianças, jovens e adultos. Quando 

se trata de pessoas com deficiência os espaços de reprodução das desigualdades 
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ocorrem desde os familiares aos territórios das organizações escolares, desde o 

processo estruturante das políticas curriculares aos sistemas de ensino que refletem 

o paradigma educacional “inovador” como inclusivo atrelado ao novo desafio de 

acolher e educar com todos.  

 
Todo saber implica um processo de aprendizagem e de formação; e, quanto 
mais desenvolvido, formalizado e sistematizado é um saber, como acontece 
com as ciências e os saberes contemporâneos, mais longo e complexo se 
torna o processo de aprendizagem, o qual, por sua vez, exige uma 
formalização e uma sistematização adequadas. De fato, nas sociedades 
atuais, assim que atingem um certo grau de desenvolvimento e de 
sistematização, os saberes são geralmente integrados a processos de 
formação institucionalizados coordenados por agentes educacionais. 
(TARDIF, 2002, p. 35) 

 

Nesse sentido, o autor sugere que ao se falar dos saberes dos 

professores, é necessário levar em consideração o que eles dizem a respeito de 

suas relações sociais com grupos, instâncias, organizações, etc., até porque, 

segundo o autor, os Juízos cognitivos que expressam no tocante aos seus diferentes 

saberes são, ao mesmo tempo, juízos sociais. Para ele, a experiência de trabalho é 

apenas um “espaço onde o professor aplica saberes, sendo ela mesma saber do 

trabalho sobre saberes” (p. 21), em suma, o professor assume reflexividade, 

retomada, reprodução, reiteração daquilo que se sabe naquilo que se sabe fazer, “a 

fim de produzir sua própria prática profissional”. (idem). Conclui então que ensinar é 

fruto da mobilização ampla de variedades de saberes, reutilizando-os no trabalho 

para adaptá-los e transformá-los pelo e para o trabalho. 

Os cursos de formação inicial ao desenvolverem o projeto estruturante 

curricular com disciplinas, currículos e estágios permanecem distanciados da 

realidade das escolas que estão à serviço das comunidades onde estão inseridas, 

sem estar sensível nem captar as contradições do coletivo social dos educandos, 

muitas vezes, (des)configuram o papel docente e da sua relação com a comunidade 

escolar que está composta, segundo PIMENTA (1996), por professores, gestores, 

familiares e, principalmente, os alunos com suas diferenças e idiossincrasias, o que 

não contribui para a articulação e reconstrução de novos saberes com novas 

práticas mais reflexivas, conscientes e com perspectivas de futuro no presente.  

Entretanto, é preciso considerar que, através dessas ações, o docente 

ajuda a reestruturar a sociedade cidadã, inclusiva, sensível e acolhedora de todos a 

partir de si, ou seja, a dimensão necessária à realização da prática requer dos 
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sujeitos um exercício constante de (re)invenção cognoscitiva, o que, nesta 

perspectiva, tornam-se histórico, social, cultural e político todos os saberes e fazeres 

e o maior desafio dos professores é trabalhar cada um dos alunos com suas 

diferentes linguagens, discursos, representações, comportamentos e sentimentos de 

regiões, origens e culturas diferentes num mesmo ambiente com/para/de todos. 

Assim, segundo TARDIF (2002), a prática docente “não é apenas um 

objeto de saber das ciências da educação, ela é também uma atividade que mobiliza 

diversos saberes que podem ser chamados de pedagógicos”, sendo que os saberes 

pedagógicos “apresentam-se como doutrinas ou concepções provenientes de 

reflexões sobre a prática educativa no sentido amplo do termo” (p. 255-256). A 

prática docente perpassa por uma formação pedagógica inicial e o que se espera 

desta formação é que ela colabore para o exercício da profissão, ou seja, um 

processo de humanização desenvolvendo conhecimentos e habilidades, valores e 

atitudes que contribuam para a construção de saberes, fazeres, sentires a partir das 

necessidades, desafios, interesses que o processo de ensinagem e aprendizagem 

como prática social se apresentam no cotidiano escolar para a vida. Desta forma, 

constroem identidades a partir dessas relações.  

 
Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social 
da profissão; da revisão constante do significado social da profissão; da 
revisão de tradições. Mas também, da reafirmação de práticas consagradas 
culturalmente e que permanecem significativas. Práticas que resistem a 
inovações porque prenhes de saberes válidos às necessidades da 
realidade. Do confronto entre as teorias e as práticas, da análise sistemática 
das práticas à luz das teorias existentes, da construção de novas teorias. 
Constrói-se, também, pelo significado que cada professor, enquanto ator e 
autor conferem à atividade docente no seu cotidiano a partir de seus 
valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de 
suas representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do 
sentido que tem em sua vida o ser professor. Assim como, a partir de sua 
rede de relações com outros professores, nas escolas, nos sindicatos e em 
outros agrupamentos. Mobilizar os saberes da experiência é, portanto, o 
primeiro passo no nosso curso de didática que se propõe a mediar o 
processo de construção de identidade de futuros professores. (PIMENTA, 
1996, p. 76)  

 

O compromisso com o outro em formação embasado na ética e na 

sabedoria são valores identitários. Na escola e em cada sala de aula o educador 

consciente de seu papel mediador da informação na formação humana com cada 

educando, assume a responsabilidade e o compromisso de ressignificar as relações 

de convivência e de existência na construção do conhecimento. para isto, é preciso 
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que participe diretamente na vida escolar dos seus alunos assumindo a 

responsabilidade de mediar o conhecimento, através da interação com eles, assim 

como escolher uma metodologia de ensino adequada para atingi-los, gerando 

motivação e interesse pelo conteúdo trabalhado, sempre voltado para o contexto da 

sala de aula (MARTINS, 2004 apud FALCÃO, 2011) como micro na perspectiva do 

macro mundo social.  

Com isto, o espaço de atuação docente torna-se parte constituinte da 

relação macro da sociedade humana compondo e representando enquanto micro as 

relações e resoluções de conflitos sociais. Neste sentido, MORAN (2000) entende 

que educar é colaborar para que professores e alunos - nas escolas e organizações 

- transformem suas vidas em processos permanentes de aprendizagem ajudando os 

alunos “na construção da sua identidade, do seu caminho pessoal e profissional”, 

estruturantes do projeto de vida de cada educando para o “desenvolvimento das 

habilidades de compreensão, emoção e comunicação que lhes permitam encontrar 

seus espaços pessoais, sociais e profissionais e tornarem-se cidadãos realizados e 

produtivos” (p. 137).  

Diante desta complexidade estruturante e ao perceber a educação como 

prática social LIBÂNEO (2000), considera que não pode ser tratada como fenômeno 

universal e abstrato, mas sim. Imerso num sistema educacional, em uma dada 

sociedade e em um tempo histórico determinado. Sendo, portanto, a profissão 

docente considerada como prática social, ou seja, como tantas outras, é uma forma 

de se intervir na realidade social por meio da educação que ocorre, não só, mas 

essencialmente nas instituições e centros de formação refletindo nas escolas que, 

para melhor compreendê-la, necessário se faz distinguir a atividade docente como 

prática e como ação.  

O autor entende como momento de reflexão e análise das práticas 

institucionais e das ações dos professores à luz dos fundamentos teóricos e das 

experiências profissionais, que o educador age baseado em vários tipos de juízos 

práticos para estruturar e orientar a sua atividade profissional. Por exemplo, ele se 

baseia com frequência em valores morais ou em normas sociais para tomar uma 

decisão. Uma grande parte das práticas disciplinares do professor inclui juízos 

normativos sobre as diferenças entre o que é permitido e o que é proibido, princípios 

estes, baseados em regras sociais, pedagógicas e profissionais, assimiladas e 

interiorizadas por ele em comunhão às tradições escolares que também definem os 
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fins pedagógicos. O autor reitera ainda a importância das suas experiências vividas 

enquanto fonte viva de sentido a partir da qual o passado lhe permite esclarecer o 

presente e antecipar o futuro. Por fim, considera fundamental que valores, normas, 

tradições e experiências vividas são elementos e critérios a partir dos quais o 

professor emite juízos profissionais que compõem o seu cotidiano profissional. 

Vale ressaltar que, uma prática não se constrói com reflexões e análises 

pessoais e coletivas que possibilitam responder às situações novas, diante das 

situações de incerteza e indefinição, segundo diferentes pessoas em situações 

incomuns, a exemplo de um ambiente escolar inclusivo, inclusive com surdos, 

muitos professores estão fadados à manutenção do modelo de reprodução de 

massa e do passa-repassa, justamente por não saberem como fazê-lo (WERNECK, 

1997).  

E tudo se inicia nas séries iniciais quando o professor da educação infantil 

e séries iniciais do ensino fundamental tornam-se malabaristas para conseguirem 

administrar os níveis de ensino e, em cada nível, uma modalidade específica. Para 

GONÇALVES (2010), o professor tem que planejar a sua aula de acordo com o nível 

e, muitas das vezes, o profissional trabalha em dois turnos, um turno na educação 

infantil e outro no ensino fundamental. Isso quer dizer que irá precisar planejar suas 

aulas com a mesma estrutura para ambas as fases da educação. Dessa forma, “a 

sobrecarga de tarefas proporciona a ineficiência do planejamento e da ação, pois a 

educação infantil é um nível e o ensino fundamental é outro” (p. 17).  

Diante de tantos conflitos, reflexões e busca de alternativas pedagógicas, 

MALDANER (2000) defende a necessidade de refletir o porquê de na maioria das 

salas de aula mantêm-se a mesma sequência de aulas e matérias, com os mesmos 

professores, com as mesmas ideias básicas de currículo, aluno e professor, que 

vem mantendo-se historicamente e produzem o que se denomina baixa qualidade 

educativa. E mais ainda, o que esperar quando a sala de aula é inclusiva, com 

surdos e mais uma gama de pessoas diferentes com diferenças em que nem mesmo 

a língua é comum a todos. 

As ações pedagógicas desenvolvidas por docentes conscientes e 

comprometidas com a sociedade do futuro possuem uma dimensão reflexiva que 

confere ao educando oportunidades de ressignificar o cotidiano ecologicamente e 

ambientalmente correto, através de aprendizagens vivenciadas interrelacionadas e 

interconectadas com a vida planetária (MATURANA & VARELA, 2001). “O saber dos 
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professores é plural, compósito, heterogêneo, porque envolvem, no próprio exercício 

do trabalho, conhecimentos e um saber-fazer bastante diverso, proveniente de 

fontes variadas e, provavelmente, de natureza diferente” (TARDIF, 2002, p. 18). 

Nesse sentido, a prática pedagógica do professor consciente e 

participativo ativamente do processo “inclusivo” assume uma dimensão 

humanizadora sobre o ato de ressignificar a sua ensinagem, pois “formar é muito 

mais do que puramente treinar o educando no desempenho de destrezas” (FREIRE, 

1996, p. 14). A partir de ações coletivas com toda a instituição, passa a considerar 

os discentes, seres cognoscentes, como atores sociais ao cognoscível, portanto, 

contribuintes de um processo, que por ser formador, torna-se educativo com “a 

capacidade de se comportarem como sujeitos, como atores e de serem pessoas 

com interação com pessoas” (TARDIF, 2002, p. 49), em constante movimento de 

convivência e aprendência. E assim, professor e aluno inseridos no ambiente 

escolar inclusivo e fora dele, estarão num constante refletir, indagar, ousar, sobre os 

fins que orientam o exercício da função de educar.  

O paradigma da prática pedagógica emergente, da inclusão escolar e 

profissionalizante, volta-se para a busca e promoção de um ambiente onde as trocas 

de saberes sejam, como as relações, amplamente significativas, que combatam o 

princípio da figura do professor como único que é ciente e capaz de exercer o papel 

de ensinar. Esse educador competente e reflexivo acerca do seu fazer pedagógico 

já não é, para FREIRE (2004, p. 68), “aquele que apenas educa, mas o que, 

enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, 

também educa”. 

A abrangência das ideias contidas no paradigma inclusivo se mostra bem 

maior do que uma oportunidade em frequentar uma sala de aula juntamente com 

outros alunos. Na inclusão a escola é apenas um dos inúmeros espaços onde 

pessoas, não somente aquelas com necessidades educacionais especiais podem 

exercer a sua cidadania, bem como apreender a convivência. 

Em todos os ambientes escolares, familiares e sociais só terão seus 

objetivos inclusivos reconhecidos e alcançados se as pessoas ressignificarem seus 

valores, suas ações, pensamentos e atitudes e passarem a ter um olhar de 

acolhimento, respeito e tolerância coletivo e criativo. O professor pode, no entanto, 

reagir de forma indiferente perante inovadas práticas escolares, ignorar a 

necessidade de qualificar o acesso com permanência escolar com processo de 
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mudanças físicas, estruturais, sociais e atitudinais. Por insegurança e 

desconhecimento pode permanecer alheio ao que está acontecendo com o entorno. 

Outro professor pode demonstrar preconceito devido à falta de informação, falhas na 

formação e pela visão distorcida de pré-concepções dogmáticas, pelo medo ao 

desconhecido; ou ainda, um terceiro educador pode assumir o desafio de 

compreender, reconhecer a diversidade e aceitar o desafio de mudança e 

transformação do ensino e reagir de forma pró-positiva e pró-ativa reconhecendo a 

validade da sua atitude, estando aberto tanto para a discussão sobre a inclusão 

como para aceitação de um aluno com deficiência em sua sala de aula, em todos os 

ambientes escolares num esforço conjunto para (re)encontrar respostas e soluções 

compartilhadas com a sociedade que qualifique a sociedade humana pelo respeito 

aos diferentes com suas diferenças. Mas a decisão é individual e deixa de existir 

quando ocorre falta de experiência, vivência e formação (CERQUEIRA, 2008; 

SASSAKI, 2006; FALCÃO, 2011). 

 
Para tornar possível a inclusão, a formação do professor precisa estar 
alicerçada no estabelecimento de parcerias entre os implicados no processo 
educativo – dentro e fora da escola – e na criação e compreensão de 
enfoques curriculares, metodológicos e estratégias pedagógicas que 
possibilitem a construção coletiva do conhecimento. O trabalho do professor 
consiste no acompanhamento dos alunos no desenvolvimento de suas 
potencialidades plenas, e para isto são necessárias novas abordagens 
educacionais na sua prática pedagógica. Uma dessas abordagens 
compreende a utilização dos recursos da informática numa perspectiva 
interacionista, que possibilite uma maior aproximação dos alunos deficientes 
aos demais e à realidade que os rodeia. (CERQUEIRA, 2008, p. 58) 

 

CERQUEIRA (2008) ressalta ainda que o professor ensina a todos os 

alunos e tem a responsabilidade de educar tanto as crianças sem deficiência como 

aquelas com deficiência. Tem também a responsabilidade de assegurar que o aluno 

com deficiência seja um membro ativo que interage e integra a sala de aula sendo 

por ela valorizado como produtivo e capaz, e valorado como pessoa e sujeito com 

direitos e deveres compartilhados com o grupo.  

Para MITTLER (2003) a inclusão requer a participação docente e tem 

como ponto de partida os atores da sala de aula, “isso inclui assegurar que todos os 

alunos participem, o máximo possível da aula, que tenham oportunidades de 

interagir com o professor e entre si e que alcancem o sucesso” (p. 170).  

Com este entendimento a formação de professores na perspectiva 

inclusiva passa a exigir um novo formato e um lugar estratégico, não implicando 
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mais em uma simples atualização de conteúdos, pois segundo MERCH (2004), os 

desejos e as necessidades desses novos profissionais requerem ampliação e 

redimensionamento das suas práticas em função das novas exigências de formação 

docente com uso de tecnologias que atendam às mudanças ocorridas em sala de 

aula decorrentes do amálgama e da diversidade inserida nos contextos escolares 

que não podem ser consideradas como “ilhas”.  

Para MITTLER (2003, p. 94) “as discussões sobre a reforma educacional 

parecem, em geral, acontecer em um vazio social. Os professores são treinados 

para suas disciplinas na sala de aula e, então, devem demonstrar várias centenas 

de competências antes que possam ter suas licenciaturas autorizadas”. Esta crítica 

do autor revela que o “treinamento de professores faz pouca ou nenhuma referência 

aos contextos sociais nos quais eles estarão ensinando, nem os prepara para 

trabalhar com os pais ou as mães como parceiros” (idem).  

Diante de tantos saberes experienciais, curriculares e disciplinares 

TARDIF (2002) esclarece que todo professor transpõe para a sua prática aquilo que 

é como pessoa. Apesar do despreparo de muitos professores em lidar com a 

diversidade, não podem, por completo, serem considerados “responsáveis pelos 

resultados medíocres, pela crise da escola ou mesmo pelo fracasso escolar de 

determinados alunos, pois estes sofrem inúmeras influências que podem afetar seu 

rendimento escolar e que os professores não podem controlar” (p. 132). 

Para FALCÃO (2011), o lidar com a pessoa com deficiência em sala de 

aula é um desses desafios que costuma gerar temor, frustração e abandono. Ao que 

parece, esse medo dos professores está ligado à ausência do conhecimento 

necessário para lidar com o imprevisível e o risco de errar, são muitas limitações que 

se somam no cotidiano da sala de aula e que podem gerar resistência e rejeição em 

relação à inclusão, principalmente por parte de alguns surdos.  

Embora a formação docente nem sempre esteja habilitando o professor 

para lidar com a realidade de tantas diferenças, para MITTLER (2003, p. 181), “o 

que lhes falta, muitas vezes, é a confiança em sua própria habilidade”. O autor não 

nega a importância de formação específica em cada área do Atendimento 

Educacional Especializado porque muitas perguntas permanecem sem respostas, as 

oportunidades disponíveis atualmente para o desenvolvimento profissional do 

educador constituem um marco principal e diferencial para todos os professores o 

que repercute na relação com os educandos. Destaca o autor que “nenhuma escola 
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é uma ilha e nenhuma escola pode ter sucesso sem desenvolver redes de parcerias 

com a sua comunidade local” (p. 237). 

Alerta ainda para o fato de que ao se criar oportunidades para 

capacitação de professores inclusivos isto não significa nem garante, 

necessariamente, influenciar o modo como os professores sentem-se em relação à 

inclusão. E ressalta que os professores precisam de oportunidades para refletir 

sobre as propostas de mudança que mexem com seus valores e com suas 

convicções, assim como aquelas que afetam sua prática profissional cotidiana. “Os 

professores já estiveram sujeitos a uma avalanche de mudanças, nas quais suas 

visões não foram seriamente consideradas. É importante que a inclusão não seja 

vista apenas como uma outra inovação” (p. 184). Para o autor a inclusão pode ser 

percebida como ameaça e risco. Uma vez que “alguns pais insinuam que as 

dificuldades da criança são relacionadas, pelo menos em parte, às oportunidades de 

aprendizagem e à qualidade de ensino oferecidas pela escola" (p. 214),  

Diante destas afirmativas, é preciso que a formação docente apresente 

uma visão integral do modelo inclusivo que habilite professores, ouvintes e surdos, a 

conviverem em sala de aula tanto com alunos ouvintes como surdos. Uma 

sociedade para todos, inclusiva e igualitária não sobrevive da fragmentação, 

segregação nem da marginalização do seu povo porque na historicidade e na 

culturalidade se manifesta a totalidade. Ou seja, a inclusão exige uma ruptura com o 

modelo tradicional de se trabalhar segregadamente o território, o currículo e o aluno. 

É necessária uma atitude transformadora que amalgame e coloque em destaque o 

aluno como sujeito do processo, percebendo-se que mesmo não possuindo 

deficiência aparente, cada um tem seus limites, necessidades e potencialidades a 

serem reconhecidas, trabalhadas e habilitadas, quando possível, superadas 

(FALCÃO, 2011). 

STAINBACK & STAINBACK (1999, apud ALMEIDA & MAIA, 2002), 

defendem que os educadores precisam ter uma visão crítica do que está sendo 

trabalhado e exigido de cada aluno. A autora esclarece que na educação inclusiva, 

embora os objetivos educacionais básicos para todos os alunos possam continuar 

sendo os mesmos, os objetivos específicos da aprendizagem curricular podem 

precisar ser individualizados para serem adequados às necessidades, às 

habilidades, aos interesses e às competências singulares de cada aluno que se 

apresenta diferenciado. Afirma ainda que os professores das salas inclusivas podem 
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precisar aumentar suas habilidades no manejo das relações e da comunicação entre 

professor e aluno uma vez que a prática pedagógica não está desvinculada do 

domínio técnico, mas sim, está comprometida, sobretudo, com os aspectos políticos 

e ideológicos que a compõem.  

2.3.1 O Educador Inclusivo   

As experiências vividas por cada docente dão cabo, enquanto fonte viva 

de sentidos e sentimentos humanizantes, de forma autoconsciente e reflexiva, do 

reconstruir e ressignificar o presente, sem perder o foco da existência e da 

historicidade, mas também, de antever o futuro. Para TARDIF (2002), valores, 

normas, tradições e experiências vividas são elementos e critérios a partir dos quais 

o professor emite juízos profissionais. Segundo o autor, muitos professores 

entendem que o trabalho em educação especial se dá muito mais em assumir um 

comportamento afetuoso e amoroso do que na ordem da cognição pura e 

simplesmente. Ao citar FREIRE (1996), o autor chama atenção da necessidade da 

afetividade e sensibilidade no processo educativo, mas lembra que este não pode 

ser o referencial mais destacado ou único, posto que o professor não é pai, nem 

mãe, mas sim, um profissional que lida com seres humanos em múltiplas 

dimensões, e não só a afetiva. O autor ressalta o fato de que a falta de preparo do 

professor é grande empecilho à educação inclusiva porque afasta a competência da 

afetividade. 

Cada educador constrói seu fazer docente combinando suas vivências e 

valores aos saberes sistematizados, apreendidos e apropriados, quer durante a 

formação, quer acumulando experiências ao longo de sua carreira profissional e 

oferece em sala de aula toda esta bagagem como arquétipos a serem trabalhados 

com os alunos que, na maioria das vezes, “absorvem” de uma forma linear, sem 

refletir, sem ressignificar cada um dos saberes, sem se perceberem coparticipantes 

do processo de vivência para a cidadania globalizada da informação, das 

tecnologias com a participação de todos. Para TARDIF (2002), o discurso dialógico 

com o outro não é somente um meio educativo, é, ao mesmo tempo, o meio no qual 

a própria formação ocorre e a finalidade da formação, que pode ser identificada 

através da aquisição de uma competência discursiva. Conforme TORRE & MORAES 

(2008, p. 46), “não há formação adequada sem uma formação simultânea de 

valores, capacidades e competências”, nem é possível “continuar educando com 

métodos de ontem os alunos que viverão no amanhã” (p. 56).  
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Neste modelo que inova a formação docente é preciso levar em 

consideração tudo aquilo que “se sabe, se sente e se vive” como reflexão sobre a 

própria ação formadora, buscando uma compreensão do mundo e da vida nas 

relações com os seres vivos e o cosmo porque somente a “interrelação” e 

“religação” dos saberes podem ajudar a reconstruir, a partir do conhecimento, esta 

teia complexa da realidade da vida do qual viver e aprender são processos 

recursivos e relativos.  

Os autores entendem que é preciso superar o modelo tradicional de 

ensino considerado em muitos aspectos ultrapassado e alienado em relação às 

questões contemporâneas que envolvem inclusão e interação humana. Neste 

sentido, entender que as capacidades humanas não são limitadas pela formação 

biológica e que a forma como se incorpora e se constrói o preconceito da 

incapacidade perpassa pelo nível de experiências e do conhecimento que cada 

professor adquire e põe em prática ao longo de sua carreira profissional. O ponto 

central da discussão é, para MATURANA e VARELA (2001), assumir a estrutura 

biológica e social do ser humano o que equivale a colocar no centro a reflexão sobre 

aquilo de que ele é capaz e que o distingue. Equivale a buscar circunstâncias que 

permitem tomar consciência da situação em que se está - qualquer que seja ela- e 

olhá-la a partir de uma perspectiva mais abrangente. Para os autores, é preciso 

compreender que “o ponto de vista pessoal é o resultado de um acoplamento 

estrutural do domínio experiencial, tão válido quanto o de nosso oponente, mesmo 

que o dele nos pareça menos desejável” (p. 268). Cabe então, “a busca de uma 

perspectiva mais abrangente, de um domínio experiencial em que o outro também 

tenha lugar e no qual possamos construir um mundo juntamente com ele” (idem). 

As ações desenvolvidas pelos docentes possuem uma dimensão 

conscientemente reflexiva que conferem ao educando uma formação a partir de 

aprendizagens vivenciadas para que sejam, conforme TARDIF (2002) “reconhecidos 

socialmente como sujeitos do conhecimento e verdadeiros atores sociais quando 

começarmos a reconhecer-nos uns aos outros como pessoas competentes, pares 

iguais que podem aprender uns com os outros” (p. 18). Para o autor, as relações 

entre professores, seja do pré-escolar ou da universidade deve ser de 

aprendizagem, de como melhor realizar o ofício.  

Para o autor, o saber dos professores “é plural, compósito, heterogêneo, 

porque envolve no próprio exercício do trabalho, conhecimentos e um saber-fazer 
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bastante diverso, proveniente de fontes variadas e, provavelmente, de natureza 

diferente” (idem), e que todo saber implica um processo de aprendizagem e de 

formação, pois “quanto mais desenvolvido, formalizado e sistematizado é um saber, 

como acontece com as ciências e os saberes contemporâneos, mais longos e 

complexos se torna o processo de aprendizagem” (p. 35). Este processo, por sua 

vez, exige formalização e sistematização adequadas e contextualizadas de forma 

institucionalizada e coordenada por agentes educacionais. 

Ao considerar que o professor ajuda a formar a sociedade a partir de 

exemplos e de suas relações na dimensão necessária à realização das práticas 

pedagógica e docente reflexivas, críticas e humanizantes, estimula os educandos a 

um exercício constante de invenção e reinvenção do conhecimento, da afetividade, 

da cooperação e respeito em convivência com o outro diferente o que, nesta 

perspectiva, torna-se histórico, social, cultural e político na perspectiva da plena 

cidadania. A tolerância para com as diferenças se dá, segundo FREIRE (2004, p. 

11), para que “a diversidade possa aflorar na sua plenitude; tolerância como 

qualidade de conviver com o diferente, não com o inferior”, a educação como 

processo “aos poucos e sempre, vai construindo o caminho do respeito pelo outro, 

pelos educandos”. Este modelo de prática docente assume uma dimensão 

humanizante sobre o ato de ensinar caracterizando que “formar é muito mais do que 

puramente treinar o educando no desempenho de destrezas” (FREIRE, 1996, p. 14), 

desenvolvendo “a capacidade de se comportarem como sujeitos, como atores e de 

serem pessoas com interação com pessoas” (TARDIF, 2002, p. 49).  

Ao incorporar os cenários da vida humana e de toda a natureza como 

processo de harmonização em prol da humanização da humanidade busca-se 

qualidade de vida como caminho à felicidade interior com as relações externas. O 

direito à vida, à liberdade com dignidade e cidadania planetária passa a ser uma 

necessidade e uma conquista de todos. Contudo, a falta de informação e formação 

(WERNECK, 1997) agregadas ao modelo de consumo produzido pelo mercado 

projetam e prevalecem valores econômicos de competitividade em detrimento dos 

valores humanos e sociais de relações (TORRE & MORAES, 2008). Para os 

autores, “a luta de interesses por parcelas de poder tem fragmentado ainda mais os 

conhecimentos” (p. 31) e que é preciso superar o “individualismo, do cognitivismo e 

utilitarismo do conhecimento” (p. 43).  
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Educar com qualidade, segundo ALMEIDA & MAIA (2002), não deve ser 

de interesse apenas de um ou de outro segmento, mas uma preocupação e busca 

constante de toda a sociedade, para que os professores possam buscar, 

desenvolver e divulgar práticas exitosas realizadas com as crianças com 

necessidades educativas especiais. Os autores orientam ainda que é preciso 

lembrar também dos educadores que atuam como professores de apoio, os quais 

consistem na tarefa de proporcionar a essas crianças, reforço pedagógico 

necessário, para assim, concluírem com êxito o seu processo de formação humana 

pessoal, social e profissional.  

2.3.2 As Tecnologias como Ferramentas Inclusivas para/com Surdos 

Justamente neste período da pós-modernidade as inovações tecnológicas 

tanto da comunicação e informação como das engenharias estão contribuindo com o 

desenvolvimento de um novo olhar voltado para o potencial de formação 

educacional e profissional assistiva. Aos poucos o acesso ao mundo da 

comunicação virtual está tornando mais fácil a vida de muitas pessoas, dentre elas, 

as pessoas surdas que estão na “onda” tecnológica e tornam-se pessoas comuns, 

comunicativas, aprendentes e produtivas. Com o uso da língua de sinais 

comunicam-se através das câmeras dos computadores e celulares em espaços 

virtuais. Esses aparatos tecnológicos estão presentes ressignificando os espaços 

sonoros e das imagens com mais iteratividade, aprendizagem e compreensão do 

mundo. Nesta forma de convivência e interação não cabe deficiência nem 

preconceitos vinculados a uma patologia ou uma doença que mereça ser tratada. 

Para FALCÃO (2011), a escola contemporânea deveria aproveitar esta oportunidade 

e promover o ensino-aprendizagem em múltiplas dimensões descaracterizando e 

desmistificando, ainda mais, o olhar preconceituoso da deficiência e preparar os 

alunos com uma pedagógica diferenciada para que assumam outros espaços na 

sociedade com mais profissionalismo e competência laboral. 

O uso de tecnologias educacionais como computadores e internet está 

previsto na Convenção (UNESCO 2006) com a proposta de facilitar a aprendizagem 

de linguagem de sinais e a promoção da identidade linguística da comunidade dos 

Surdos assegurando que a educação das pessoas, especialmente das crianças que 

são cegas, surdas e cego-surdas sejam realizadas nas línguas, modos e meios de 

comunicação mais apropriados para o indivíduo com a utilização de meios e 

métodos apropriados de comunicação, desenvolvendo técnicas e tecnologias de 
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ensino para apoiar as pessoas com deficiência. Tais ferramentas contribuem com o 

desenvolvimento intra e interpessoal, com a comunicação e interação com o mundo 

real e virtual. 

Vive-se na escola contemporânea o reflexo da sociedade tecnológica e a 

sala de aula tem que (co)responder de forma objetiva a essas mudanças sociais que 

transformam valores e sentimentos coletivos no micro modelo da sociedade escolar. 

A conscientização sistêmica do lócus escolar na perspectiva planetária amplia todos 

os valores educacionais necessários e construídos pela humanidade, que não estão 

mais resumidos às agências formais de educação, mas de forma virtual e 

transdisciplinar em todos os espaços educativos em virtude das mudanças do 

campo de trabalho e da cultura escolar como evidencia MERCH (2004, p. 42):   

 
O campo de trabalho do professor mudou e agora se estende a toda a 
cultura. Pensar na formação de professores, portanto, como alerta Cury, diz 
respeito a um trabalho muito maior. “Agora é a vez da massa crítica 
presente em nossas universidades, via projetos pedagógicos, levantar o 
arco da ponte formando novas gerações sob nova cultura, a cultura do igual 
e do diverso” (2002, p. 07). O que muda quando as mídias eletrônicas 
atingem a educação, o processo de transmissão de saberes e o processo 
de formação de professores? O que muda quando o processo de 
globalização atinge a cultura, a educação? Muda-se a própria maneira de 
perceber o mundo. Alguns ainda hoje se vêem tentados a considerar a 
educação apenas como uma preparação para a vida assim chamada ativa, 
e, portanto, a pilotá-la a favor da corrente, isto é, a partir das demandas e 
das capacidades do mercado de trabalho. Mas será que se pode ainda 
falar, neste caso, de ideias sobre a educação? Certamente não, pois deste 
modo não se levam absolutamente em conta as demandas dos educandos 
que se preocupam com a sua personalidade, com sua vida e seus projetos 
pessoais, com suas relações com os pais e os colegas. Não se pode 
também falar de educação quando se reduz o indivíduo às funções sociais 
que ele deve assumir. O que temos visto é um destaque dado ao 
conhecimento prévio, e não ao sujeito.  

 

Para OLIVEIRA (2002 apud GONÇALVES, 2010) o educador inclusivo 

além de conhecer as diferentes teorias da aprendizagem, de como cada criança 

reage e modifica sua forma de sentir, pensar, falar e construir coisas, também 

compreende o potencial de aprendizagem presente em cada atividade realizada 

assumindo diferentes estratégias que contribuem para estimular o potencial 

cognoscitivo de cada educando. Isto requer transdisciplinaridade, trabalho 

compartilhado, planejamento individualizado com disponibilidade de recursos e 

ferramentas necessárias para o domínio de competências consideradas básicas 

para todos os educandos terem sucesso em sua inserção em uma sociedade plural, 

tecnológica, globalizada e inclusiva.  
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Nesse sentido, a prática pedagógica assume uma dimensão 

transdisciplinar sobre o ato de ensinar e a partir de ações coletivas os discentes 

tornam-se atores sociais contribuindo com o processo que, por ser formador, torna-

se educativo e formativo diante da “capacidade de se comportarem como sujeitos, 

como atores e de serem pessoas com interação com pessoas” (TARDIF, 2002, p. 

50).  

 
A prática educativa, pelo contrário, é algo muito sério. Lidamos com gente, 
com crianças, adolescentes ou adultos. Participamos de sua formação. 
Ajudamo-los ou os prejudicamos nesta busca. Estamos intrinsecamente a 
eles ligados no seu processo de conhecimento. Podemos concorrer com 
nossa incompetência, má preparação, irresponsabilidade para o seu 
fracasso, mas podemos, também, com nossa responsabilidade, preparo 
científico e gosto do ensino, com nossa seriedade e testemunho de luta 
contra as injustiças, contribuir para que os educandos vão se tornando 
presenças marcantes no mundo. (FREIRE, 1997, p. 32) 

 

E assim, professor e aluno no ambiente escolar e fora dele, estarão num 

constante refletir, indagar, ousar, reorganizar e intervir sobre os fins que reorientam 

o exercício da função docente diante da perspectiva da sociedade inclusiva. Para  

MITTLER (2003, p. 39) “a inclusão agora é um movimento mundial, com liderança 

exemplar e apoio oferecido pelas agências das Nações Unidas” e tem como objetivo 

tornar os professores mais capazes de alcançar todos os alunos com maior sucesso. 

“A ênfase particular é dada ao ensino e a aprendizagem colaborativa, ao uso dos 

próprios alunos como tutores que apoiam outros alunos e ao desenvolvimento de 

equipes de apoio na escola para trabalhar pela comunidade” (p. 48). Para tanto, “a 

capacitação necessitará ser planejada e ministrada para os profissionais adotando-

se uma abordagem multi e transdisciplinar para compartilhar” (p. 70) com os 

serviços e ferramentas disponíveis desde a primeira infância e com extensão a 

“todos os adultos que trabalham com crianças”. A relação mantida com os 

educandos e os conhecimentos mediados, experienciados, ensinados são 

pressupostos e valores que ajudam a compor a própria existência da escolar, 

transforma-se em conhecimento porque é vida e viver é vibrar com entusiasmo e 

criatividade no eterno movimento de aprendência. 

A formação de professores com este “olhar transdisciplinar” tem o objetivo 

de contribuir com a transformação da sociedade pela reestruturação da formação 

docente para que assumam competências próprias e compromisso com seu entorno 

coletivo, pois como membros da comunidade constituída em uma nova cidadania 
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convivem com todas as dificuldades e necessidades comuns. Dito isto, a 

competência básica na formação de professores é, segundo TORRE & MORAES 

(2008), a capacidade de entender a vida a partir de uma visão criativa e ativa, em 

que se integram novas formas de abordar os fenômenos a partir da construção 

coletiva de novas maneiras de sentir, pensar e atuar dada a rapidez das trocas 

originadas pelas novas tecnologias, o avanço do conhecimento e seu impacto na 

sociedade  

2.4 Uma Fotografia da Geopolítica Educacional do MERCOSUL  

O MERCOSUL é um projeto de integração reconhecido como o Mercado 

Comum do Sul, constituído originalmente pelo Brasil, Argentina, Uruguay e 

Paraguay com o “Tratado de Asunción” em 1991. Alguns anos mais tarde outras 

nações foram tornando-se membros-associados como o Chile em 1996, a Bolívia 

em 1997, o Peru em 2003 e, por último, a Venezuela em 2004. Esta mudança no 

acordo do MERCOSUL provocou em 2005 a criação da Comunidade Sul-Americana 

de Nações que atua basicamente na relação econômica de comércio exterior, 

cambial e industrial além de gerência na agropecuária, nas relações monetárias e 

cambiais. 

Passados mais de vinte anos da criação do MERCOSUL, ainda tem-se 

uma estrutura geopolítica e financeira refém da Europa e dos Estados Unidos. No 

tocante a qualidade da educação escolar e da formação para o mercado de trabalho 

cada país assume sua independência, embora sejam organizadas articulações que 

atendam ao conjunto de interesses do mercado.    

Contudo, a colonização do saber gera e impõe necessidades de consumo 

pela produção de demandas que, segundo CAPRA (2002) “as instituições sociais 

criadas em vista de objetivos específicos, como os de ganhar dinheiro para os 

acionistas, administrar a distribuição do poder político, transmitir conhecimento ou 

disseminar uma fé religiosa” (p. 111), fazem da escola um território repleto de 

contradições, interesses políticos e ideológicos.  

Para GUARESHI (1991) este processo se dá de forma sedimentada na 

educação escolar que atende perfeitamente a esse modelo de reprodução “por fazer 

parte da superestrutura, que são instituições criadas para reproduzir e garantir às 

relações de produção” (p. 69), e que seguem os interesses ideológicos do 

capitalismo como a expansão dos lucros, preparação de mão de obra “conveniente 
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ao bom desempenho das indústrias no desenvolvimento econômico” para a 

“reprodução das relações de dominação e de exploração” (p. 72).   

Com este olhar crítico, o autor alerta que as relações de produção fazem 

parte da estrutura de uma sociedade sendo a escola um elemento fundamental 

neste processo reproduzindo os interesses de quem detêm o poder. “O tipo de 

escola que possuímos hoje, nos países capitalistas dependentes, é o tipo de escola 

necessária para que o capital possa expandir e ter muitos lucros” (p. 71), o que 

difere, segundo o autor, do modelo dialogal escolar em que os atores se encontram 

um ao lado do outro em verdadeira reciprocidade e democracia. O que leva à 

transformação de uma sociedade são as novas práticas que são vividas e 

incentivadas entre as pessoas, pois “de nada adianta belos discursos, cheios de 

propósitos e palavras libertadoras se a prática é dominadora” (p. 78). 

Estas críticas que fundamentam a organização escolar estão baseadas 

nas organizações industriais que, segundo TARDIF (2002) assumem um tratamento 

de massa e em série com a divisão extrema do trabalho resultado da especialização 

de saberes e do ensino, “como uma forma de trabalho técnico susceptível de ser 

racionalizado por meio de abordagens técnico-industriais típicas” (p. 22). O autor 

entende que “a questão do saber está ligada, assim, à dos poderes e regras 

mobilizados pelos atores sociais na interação concreta. Ela também está ligada a 

interrogações relativas aos valores, à técnica e às tecnologias da interação” (idem). 

Com a expansão e consequente globalização da industrialização na pós-

modernidade e do avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC, a 

produção e o desenvolvimento das nações demarcaram modelos fabricados de 

“desenvolvimento”, “progresso” e “civilização” produzindo o que possa significar 

“felicidade” humana sendo validado pelo consumismo desenfreado e do poder 

aquisitivo a ser representado quantitativamente como qualidade de vida. 

Sem fronteiras e demarcado pelas grandes corporações, o mundo é 

percebido como uma grande “aldeia global”. Nesta nova era da pós-modernidade ou 

da contemporaneidade, como defendem alguns teóricos em transição, se dá uma 

disputa entre a manutenção da hegemonia da deteriorada modernidade de um lado 

e o processo emergente, de “transição paradigmática” para uma nova concepção e 

experimentação que busca por diferentes modos apreender a ser, viver, conhecer e 

conviver (UNESCO, 1999).  
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As expectativas que se tinha de uma sociedade mais justa e igualitária são 
cada vez mais incipientes, pois a experiência tem mostrado que pouco se 
conseguiu avançar para processos mais integradores na sociedade. A 
globalização e o capitalismo ―neo-selvagem vieram alterar ainda mais a 
discrepância entre experiência e expectativas, pois hoje as expectativas são 
mais negativas e deficitárias em relação às experiências. (SANTOS, 2000, 
p. 34) 

 

Não se pode perder a esperança. A America Latina esteve enraizada e 

fundamentada na cultura dos povos indígenas, mas, para o mundo ocidental 

exploratório e opressor, nasceu com os tempos modernos e cresceu com a 

revolução industrial (SALEMO et al. 2008), sendo ainda vítima de todo tipo de 

repressão segundo as leis que regem o capital, o poder, o mercado, o acesso ás 

novas tecnologias e ao conhecimento que se mostram sem fronteiras mas regrado 

de interesses políticos, de mercado e poder.  

O empobrecimento das nações com o aprofundamento das 

desigualdades tem sido regra geral por parte do capital. Na vertente deste estudo, o 

Paraguay em 2001 apresentava esperança de vida de 70,5 anos (SALEMO et al. 

2008). Em 2007 a densidade demográfica era de 15 hab./km², sendo considerada 

uma das mais baixas da América do Sul. Embora possua uma área de 406.752 km², 

um pouco maior que o estado de Mato Grosso do Sul-BR, grande parte de suas 

terras está sendo destinada à exploração mineral e à produção da soja e de culturas 

que não trazem riquezas nem qualidade de vida para o povo.  

 
De fato, o atual processo socioeconômico e ambiental global causa danos 
irrecuperáveis para as espécies biológicas, o ecossistema mundial e as 
culturas humanas [...] quilômetros de campos sem agricultores, sem 
indígenas, apenas a soja e mais soja que isola os antigos moradores [...] 
Atualmente, 25% das terras cultiváveis, o equivalente a 5% do território 
nacional algo em torno de 2,4 milhões de hectares, está sob cultivo de soja, 
um produto que ocupa 40% das exportações paraguayas. A expansão da 
monocultura irá destruir os últimos 800 mil hectares de Mata Atlântica, que 
há quarenta anos, tinha apenas 5 milhões de hectares, fonte de 7% da vida 
do planeta. A destruição ecológica, nacional e ética que fomenta a ganância 
da produção de soja pode ser tomada como um paradigma de invasões e 
extinções territoriais [...] A nível regional, os desequilíbrios geopolíticos 
imperam entre os quatro países que integram o MERCOSUL e a 
consequente falta de paridade nos benefícios de uma economia 
supostamente integrada, somados e agravados pela invasão econômica, 
territorial, ambiental e cultural que sofrem as comunidades e os solos da 
região, não permitem a configuração de uma cultura regional criadora de 
vínculos geográficos, linguísticos e históricos. (p. 39-141) (tradução do 
autor). 
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A escassez de alimentos e de água potável acelera a ganância dos 

grandes conglomerados industriais na direção das nações menos favorecidas que, 

cada vez mais endividadas, pagam seus débitos com divisas internas acelerando o 

processo de empobrecimento social pela internacionalização das terras e das 

fronteiras. A globalização (des)regularizou a ordem social das antigas civilizações 

territoriais transformando os continentes em comunidades flutuantes e setoriais sem 

fronteiras. Dessa forma, a economia, o mercado e as grandes corporações não 

reconhecem nem respeitam os limites territoriais. As indústrias se organizaram e se 

transformaram em grandes organizações inseridas e produzindo divisas 

pulverizadas através dos territórios que “perderam” seus limites alavancando o 

capitalismo e as desigualdades sociais avassaladoras para os países ditos do 

terceiro mundo.  

Na tentativa de reverter o aprofundamento da crise social e política a 

partir da globalização, a primeira Meta de Desenvolvimento do Milênio da 

Organização das Nações Unidas para 2015 (ONU, 2010), é através da erradicação 

da pobreza extrema e da fome cujo discurso das nações já se faz presente no 

mundo corrobora com diferentes vieses econômicos, sociais e políticos.  

Conforme a Comissão e Econômica para a América Latina e o Caribe –

CEPAL (ONU, 2007), “a crise financeira mundial de 2008, originada nos Estados 

Unidos, levou pelo menos nove milhões de pessoas à situação de pobreza e mais 

cinco milhões à de indigência na América Latina”. Outras ondas de crises financeiras 

estão presentes ameaçando o mundo da economia globalizada. 

A cada ano o Panorama Social para a América Latina se modifica. A ONU 

(2007) prevê que a pobreza na região aumentará 1,1% e o nível de indigência 

crescerá 0,8%, na comparação com o ano anterior. As pessoas em situação de 

pobreza devem passar de 180 milhões para 189 milhões (o equivalente a 34,1% da 

população local) e os indigentes de 71 milhões para 76 milhões, 13,7% da 

população, graças à diminuição do Produto Interno Bruto (PIB) e à deterioração de 

empregos e salários, sendo que o Paraguay apresenta 56% da sua população na 

linha da pobreza. Esses dados repercutem diretamente no nível de educação da 

população, do acesso aos bens e serviços, à educação informativa e formativa da 

população que influenciam positivamente na melhoria da qualidade de vida. mas, 

acima de tudo, a nível da autoestima como esperança por mudanças qualitativas e 

melhores dias. 
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A CEPAL apresenta uma previsão otimista para as taxas de crescimento 

em 2010. Na América do Sul o Brasil encabeça a economia de maior tamanho 

crescendo em média de  7,6%, seguido pelo Uruguay (7,0%), Paraguay (7,0%), 

Argentina (6,8%) e o Peru (6,7%). Nesta série histórica, a ONU (2010), declara que 

existem variações das taxas de alfabetização entre países do MERCOSUL. Na 

Argentina, em torno de 2,5%, Chile, 3,5% e no Paraguay 6%, sendo que 94% da 

população do PY com mais de 15 anos é alfabetizada.  

Enquanto que Chile, Paraguay e Venezuela têm taxas de aprovação 

superiores a 90% no ensino fundamental e médio, o Brasil tem taxas de 85,8% e 

77% respectivamente. A Argentina tem 92,3% e 74,3% e o Uruguay tem 92% e 

72,7% respectivamente. As taxas de abandono escolar do Brasil são 3,2% no ensino 

fundamental e 10% no ensino médio. No Chile, Paraguay e Venezuela, esses 

índices ficam abaixo de 3%. A Argentina tem 1,3% e 7% e o Uruguay tem 0,3% e 

6,8% respectivamente (idem). 

Com relação à reprovação, o Brasil tem taxa de 11% no ensino 

fundamental e 13,1% no ensino médio. No Chile, Paraguay e Venezuela, os índices 

ficam abaixo de 8%. Na Argentina, são 6,4% e 18,8% e no Uruguay são 7,7% e 

20,4% respectivamente (idem). 

Este baralho de números percentuais de longe reflete a realidade de um 

povo e se apresenta como modelo social invertido de forma, valor e necessidades. 

As pessoas “desiguais”, pobres, negros, homossexuais e pessoas com deficiência 

estão marginalizadas, tornaram-se números e um fardo a mais para o sistema e o 

capital que ora se baseava na força produtiva do trabalho em massa e na linha de 

produção de bens, serviços e consumo, sem levar em conta o tipo e o nível do 

processo de exploração e de empobrecimento das nações como parte do todo 

globalizado, da relação do Estado com a sociedade, ou mesmo, da supremacia das 

grandes corporações internacionais que redesenharam o mundo como grande 

celeiro de produção e exploração cujo mercado de consumo se dá sem fronteiras, 

segue desenfreado em detrimento das políticas sociais como as educacionais e 

inclusivas (FALCÃO, 2011).  

2.4.1 A Concretude da Educação Escolar no Paraguay 

Ao festejar o bicentenário da independência, o Paraguay também festeja 

uma série de avanços na política educacional. O modelo escolar se apresenta na 

dualidade da escola regular e da escola especial, mas um novo cenário de avanços 
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políticos está reestruturando algumas escolas como inclusivas. A educação está 

regida pela Lei Geral de Educação 1264/98 (PARAGUAY, 1998), que no capítulo IV 

determina que a “educação para as pessoas com limitações ou com capacidades 

excepcionais deve estar assim definida”:  

 
Artigo 80: O Governo nacional por meio do sistema educacional nacional 
garantirá a formação básica de: a) pessoas com características educativas 
individuais significativamente diferentes das demais crianças; b) pessoas 
com necessidades educativas especiais: superdotados, com dificuldades de 
aprendizagem, com transtornos de conduta, com transtornos de linguagem 
e outros.  
Artigo 81.- Esta modalidade educativa se aplica ao desenvolvimento do 
individuo com base no seu potencial para a aquisição de habilidades que 
permitam sua realização pessoal e sua incorporação ativa na sociedade. Na 
medida do possível se realizará em forma integrada dentro das instituições 
educativas regulares. 
Artigo 82.- O conteúdo especial dos programas destes serviços, e sua 
orientação técnico-pedagógica, assim como o sistema de avaliação e 
promoção, serão aprovados pelo Ministério da Educação e Cultura.  
Artigo 83.- As pessoas docentes desta modalidade educativa deverão contar 
com uma formação especializada. 
Artigo 84.- O Governo Nacional estabelecerá uma política para a prevenção 
e o diagnóstico precoce e o tratamento das pessoas com necessidades 
especiais. Apoiará igualmente a preparação da família e a conscientização 
da comunidade para favorecer a integração dos excepcionais. (OEI, 2000). 
(Tradução do autor)  

 

Segundo os dados de participantes em instituições não especiais no ano 

de 2007 (Quadro 1), o total de escolas especiais que atendiam a surdez era na 

ordem de 1785 estabelecimentos em todo o País. 32 escolas atuavam como 

“inclusivas” ou “escolas regulares” com surdos inseridos. 

QUADRO 1: Educação Especial: Participantes em Instituições Não Especiais por 

Deficiência. (PY, 2007) 
 Escolas não especiais Escolas especiais 

Total 23.871 6845 
Dificuldade aprendizagem 414 1126 

Cegueira 14 565 
Surdez 32 1785 

Retardo mental 435 1631 
Dificuldade motora 46 582 
Outras dificuldades 106 300 

Aula de apoio 22824  
Fonte: Anuario 2007. Ministerio de Educación y Cultura do Paraguay 

As escolas especiais no PY foram distribuídas com atenção especializada 

nas áreas de retardo mental, surdez e cegueira, contando com o total de 18 escolas 

sendo 08 na capital e 10 no interior do país. A Educação Especial em março de 

1993 atendia a uma população total de 3.614 “excepcionais” segundo estatística, 
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dos quais, 75,3% corresponde à área de retardo mental, que equivale a 2.631 

alunos; 12,8% de surdos que compreendia 461 alunos; e 0,9% da área de cegos 

com um total de 32 matriculados (OEI, 2000). 

Um estudo da CEPAL (ONU, 2007) comprovou que no Paraguay, a 

população alfabetizada tem aumentado notavelmente nos últimos 40 anos e que 

92% das pessoas de 15 anos e mais de idade possuem o segundo grau aprovado e 

uma de cada três pessoas com sete ou mais anos está sendo assistida por uma 

instituição educativa. A preocupação do governo gira em torno do alto índice de 

analfabetismo funcional. Muitos dos jovens paraguayos terminam seus estudos 

secundários optando por se inserirem de imediato no mercado de trabalho como 

meio de sobrevivência. 

Diante dos dados levantados pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento - PNUD (ONU, 2010), para aferir o avanço e conquistas de uma 

população se parte do pressuposto de que não se deve considerar apenas a 

dimensão econômica, mas também outras características sociais, culturais e 

políticas que influenciam a qualidade de vida. Desse modo, na classificação mundial 

entre 169 países, a ONU situou o Paraguay no 96º lugar considerando 

desenvolvimento humano médio, enquanto que outros países como o Brasil ocupa o 

73º lugar, sendo considerados com desenvolvimento humano alto. 

Da População de 6,3 milhões de habitantes do Paraguay, 90,6% estão 

distribuídos nos 235 municípios registrados pelo Tribunal Superior Eleitoral que 

compõem as 17 administrações departamentais do país, sendo o departamento 

Central, que tem a mais alta densidade demográfica (2,6 milhões de habitantes). A 

taxa de alfabetização está em 93,6% sendo que 87,7% dos paraguayos terminaram 

a 5ª série de acordo com o último Índice de Desenvolvimento da Educação de 2008 

pela Unesco (idem). 

 
95% da população paraguaya habita a região oriental. Nas áreas urbanas 
residem 57% da população e 43% nas áreas rurais. A população paraguaya 
é predominantemente jovem, 62,1% da população tem menos de 30 anos 
de idade e que o grupo de 65 e mais anos representa 6% do total da 
população. A população de 0 a 19 anos em 2007 representava 46% da 
população total do país, o qual indica um enorme demanda para o setor 
educativo. (PARAGUAY, 2008, p. 17) 

 

Cerca de 5,4% da população paraguaya não sabe ler nem escrever, 

segundo a Pesquisa Permanente de Domicílios 2007, da Diretoria Geral de 



144 
 

Estatísticas, Pesquisas e Recenseamento (DGEEC). A taxa de alfabetização da 

população (sabem ler e escrever acima de 15 anos) confere dados qualitativos 

bastante expressivos, mas o analfabetismo funcional não acompanha o índice de 

alfabetização da população pois pelo menos 40% dos 6,3 milhões de habitantes são 

analfabetos funcionais (ONU, 2010).  

Neste país a alfabetização não difere muito em função do sexo. A 

educação primária é gratuita, obrigatória e tem duração de nove anos e o ensino 

secundário dura três anos, de forma equiparada ao Brasil e outros países do 

MERCOSUL. Para uma população de mais de 6 milhões de pessoas o número de 

escolas está sendo colocado como insuficiente, especialmente nas zonas rurais 

(UNESCO, 2009). 

A população economicamente ativa representava em 2007, 60.8% da 

população total do país. Sendo que, aproximadamente 15% desta população 

apresentavam três anos de estudos ou menos. 52% possuíam entre quatro a nove 

na de estudos e 21% entre dez e doze anos. Apenas 12% contavam com mais de 

doze anos de estudos. “O atual contexto do Paraguay está caracterizado por uma 

grande desigualdade e altos níveis de pobreza, requer melhorar a cobertura do 

sistema educativo assegurando uma educação de qualidade para todos e todas, em 

especial para as famílias menos desfavorecidas” (p. 19). “Os dados revelam o baixo 

nível de instrução da população trabalhadora” que não atende às exigências de um 

mercado cada vez mais competitivo e complexo (PARAGUAY, 2008). 

Desde 1990 a Conferência Mundial sobre Educação para Todos motivou 

uma série de intervenções internacionais. Em resposta aos princípios da 

Conferência e para atender aos reclames e necessidades da população paraguaya, 

o Ministério da Educação e Cultura desenvolveu um “Plano Educacional Ñanduti: 

Por uma educação para todos com qualidade e equidade 2003-2015” (PARAGUAY, 

2002), com diretrizes e metas em defesa da aprendizagem permanente ao longo da 

vida sendo obrigatória a educação básica para todos; defender a garantia dos 

direitos fundamentais da vida como saúde, alimentação para as crianças, formação 

docente adequada; considerar os valores familiares, sociais, acesso aos meios de 

comunicação; desenvolver mecanismos em defesa da paz, da resolução de 

conflitos; garantir saúde e valoração da vida com vistas a reduzir o número de 

analfabetos e de atender às necessidades de aprendizagem da população 

vulnerável: crianças, mulheres, indígenas, pessoas com necessidades educativas 
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especiais, especialmente das áreas rurais (OEI, 2003). Até porque, “uma sociedade 

democrática requer que a educação facilite a integração social, cultural, contribua 

para a formação de capital humano e promova o desenvolvimento sustentável e 

crescimento econômico do país” (OEI, 2007, p. 07). 

Em 2006 a OEI apresentou os princípios e objetivos gerais da educação 

do Paraguay e com ele, o novo Plano Estratégico de Reforma Educativa: “Paraguay 

2020. Enfrentamos juntos o desafio”, define em caráter global os planos operativos 

anuais que permitam a implementação concreta das ações, metas, estratégias, 

linhas de ação e atividades específicas conforme os objetivos e fundamentos da 

reforma educativa que tem como prioridade o diálogo entre os setores sociais, 

econômicos e políticos, consolidando assim, a via democrática de desenvolvimento 

do país através da educação escolar básica para todos, fortalecendo o Programa de 

Melhoramento de Qualidade da Educação Pré-escolar e Primária (MECEP) e o 

Programa de Melhoramento da Qualidade da Educação Secundária (MECES) (OEI, 

2006).  

Observa-se nesses documentos que a família está lembrada como de 

“suma importância à participação” e se estende a toda a comunidade “em todas as 

ações de prevenção, atenção, integração, promoção dos serviços em defesa dos 

direitos das pessoas com necessidades especiais” e que a “Política do 

Departamento de Educação Especial determina que os alunos com necessidades 

especiais sejam educados preferencialmente dentro do sistema regular de ensino”. 

A assistência especializada deve considerar “as potencialidades e limitações” dos 

educandos (p. 04). 

Tanto os familiares, os professores e todo o ambiente escolar devem se 

preparar para o acolhimento e a educação em sinais para que se garanta “o 

desenvolvimento integral, assim como a atenção especializada considerando as 

potencialidades e limitações linguísticas” (OEI-PY, 2010, p. 03). 

Em 2008 a taxa de escolarização no pré-escolar era de 85,1% na zona 

urbana e de 66,2% na zona rural, com um total de 8.463 docentes e 157.058 

crianças (MEC-PY 2009 apud UNESCO 2009). Os indicadores sociais mundiais 

revelam uma clara situação de desvantagem para os alunos provenientes de setores 

mais pobres, de grupos originários de zonas rurais. Diante desta realidade 

capitalista, na América Latina vive-se    
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Em sociedades mais desiguais e mais complexas, nas quais as expectativas 
em relação à educação são cada vez maiores. Em sociedades em que 
todos competem entre si para atender às escassas oportunidades 
oferecidas no mercado de trabalho, as diferenças educativas predefinem 
claramente quem serão os “ganhadores” e quem serão os “perdedores” 
nessa competição. (p. 02) 

 

Para POGGI (2011) os discursos referente às práticas pedagógicas no 

Paraguay estão sendo mantidas baseadas na pouca ou quase nenhuma qualificação 

profissional docente em virtude de questões econômicas que limitam, na maioria das 

vezes, as oportunidades de se buscar formação e qualificação profissional. A autora 

esclarece que existe desvalorização da profissão docente e que os salários “são 

inferiores aos de outros profissionais e técnicos assalariados” (p. 08) e, 

especialmente, não assalariados, embora sejam superiores aos salários pagos ao 

“trabalhador ocupado médio” em sua maioria, um trabalhador que não é profissional 

ou técnico e que não concluiu a educação secundária (idem). 

Para inverter a atual situação escolar do PY, a autora propõe uma 

aproximação entre as políticas educativas através da compreensão de três tipos de 

intervenção: “Intervenção universal, Intervenção focalizada, Intervenção inclusiva” 

(p. 13), sendo que, a Intervenção inclusiva, motivo desta investigação é orientada a 

reduzir a segregação ou segmentação de estudantes entre departamentos, escolas 

ou turmas reconhecidas como “estudantes que provêm de famílias de nível 

socioeconômico baixo, de minorias étnicas, com capacidades especiais, que são 

integrados à educação comum” (idem). Para se promover mudanças nos sistemas 

educativos e na instituição escolar, a autora adverte que as políticas educacionais 

devem apresentar relevantes considerações: 

 
Experiências educativas dos alunos: uma concepção ampla que inclui 
aspectos cognitivos, sociais e afetivos; experiências formativas oferecidas 
no marco institucional (não apenas nas salas de aula); níveis de sucesso 
acadêmico dos alunos. Dimensão mais “tradicional” da qualidade educativa 
com ênfase nos resultados de aprendizagem e nos processos; 
desenvolvimento profissional e organizacional (particularmente de diretores 
e docentes); reconhecimento da importância do âmbito institucional como 
espaço de formação e desenvolvimento profissional; envolvimento da 
comunidade: participação da comunidade local parceira do projeto 
educativo; diversidade de atores sociais envolvidos nas políticas locais. (p. 
15) (tradução do autor) 

 

Com a iniciativa de buscar qualidade de ensino e aprendizagem dos 

alunos, a META 2021 (OEI-PY, 2008) define, segundo MARCHESI (2010 apud OEI-
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PY, 2010) três competências fundamentais para as mudanças: “Preparação para o 

ensino na diversidade de contextos, culturas e características dos alunos; 

Capacidade docente para incorporar os alunos na sociedade do conhecimento; 

Disposição para educar para a cidadania multicultural, democrática e solidária” (p. 

135). Tendo em conta a diversidade de situações educacionais entre as nações 

iberoamericanas, propõe ainda, que os países da região estabeleçam mecanismos 

de solidariedade internacional com vistas a “enfrentar as diversidades, em particular, 

a criação de um Fundo Solidário para a Coesão Educativa que contenha um Plano 

de Ação que permita prestar apoio financeiro aos países com maiores necessidades 

educativas” (p. 143). (tradução do autor). 

O Plano Nacional de Educação 2024 (PARAGUAY, 2008), é o mais 

recente avanço político. Neste conjunto de objetivos e metas, embasam a 

Constituição Nacional de 1992 que estabelece uma série de medidas em defesa da 

democracia e da cidadania do povo paraguayo. 

 
Toda pessoa tem direito a educação integral e permanente, Assim como a 
eliminação dos conteúdos educativos de caráter discriminatório. [...] A 
erradicação do analfabetismo e a capacitação para o trabalho são objetivos 
permanentes do sistema educativo. Assim como, garantir o direito de 
aprender e da igualdade de oportunidades de acesso aos benefícios da 
educação, da liberdade de ensino em respeito à idoneidade e à integridade 
ética. (p. 09) (tradução do autor) 
 

Além de estabelecer a obrigatoriedade e a gratuidade da Educação 

Escolar Básica (EEB) e que o Estado fomentará o ensino médio, técnico, 

agropecuário, industrial e superior, outro aspecto que está definido na Constituição, 

comentado no Plano de Educação Nacional 2024, é a oferta do ensino da língua 

materna “o processo escolar se realizará com o ensino da língua oficial materna da 

criança”3, e que o processo de desenvolva no “contexto da cultura da comunidade” 

(idem). Prevê ainda que a formação humana não depende apenas do 

desenvolvimento dos aspectos biológicos, tão pouco pode ser resultado exclusivo de 

circunstâncias sociais:   

 
Somente a participação na vida coletiva não garante que a pessoa ou a 
comunidade adquiram as condições para libertar-se, emancipar-se ou 
transcender suas circunstâncias sociais [...] A formação não é 

                                                
3 No Paraguay duas línguas são oficiais, portanto a população convive naturalmente com o bilinguismo: 
Espanhol e Guarany.   
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exclusivamente um processo de socialização em que se ignorem os 
aspectos educativos da formação uma vez que agrega algo mais que as 
circunstâncias sociais em que as pessoas nascem e crescem. A formação 
proporciona à pessoa e à comunidade as condições para libertar-se e 
transformar aquilo que impede alcançar e a busca de sua realização em 
todo o seu potencial humano. (p. 11) (tradução do autor) 

 

As diretrizes e metras estabelecidas atendem às perspectivas políticas 

previstas pela UNESCO, no tocante à educação. Trata-se, portanto, de uma 

pedagogia emancipadora e crítica, de uma práxis pedagógica que possibilita a 

desalienação do ser humano e da sociedade, que permite romper com os aspectos 

e as estruturas tradicionais e tecnocráticas da educação. A formação aponta para 

uma “autodeterminação individual e coletiva em tratar de um sujeito livre, ativo e 

transformador da realidade própria e de seu entorno social”, e nega o modelo de ser 

um “mero receptor ou de um ser que é simplesmente refém da ordem econômica, 

social e histórica estabelecida” (p. 12). (tradução do autor) 

Ainda no Plano Nacional de Educação 2024 a família é lembrada como 

primeiro grupo de pertencimento social, mas que não tem sido suficientemente 

capaz de assumir e compreender a complexidade do mundo e da sociedade 

contemporânea. A mera incorporação da vida prática não provê todo o saber 

necessário para uma convivência eficiente e eficaz no mundo competitivo de 

mercado. É necessária uma intermediação institucional entre a família e a sociedade 

que prepare a pessoa para sua inserção ativa na vida social, política e cultural, como 

cidadão produtivo, ator, reflexivo e criador, fruto das relações institucionais 

educativas. 

 
A formação é uma tarefa que deve ser realizada de modo central, 
sistemático, permanente e metódico pelo sistema educativo. Ensinar é um 
guia metodológico que possibilita ao educando uma apropriação autônoma 
do mundo. A autonomia determina, portanto, o princípio da condução 
pedagógica. Aprender significa que, com a orientação do educador ou 
educadora, o educando encontra autonomamente o acesso metodológico 
do mundo. E é justamente o modelo da formação docente que favorece este 
processo de aprendizagem e que corresponde, portanto, a uma pedagogia 
emancipadora e crítica, como uma prática social libertadora e humanista, 
que se centra no ser humano (docentes, estudantes, comunidade) 
considerando como sujeito cognoscente, capaz de construir seu próprio 
conhecimento a partir de uma comunicação afetivo-dialógica que permita 
seu pleno desenvolvimento (p. 13). Trata-se, portanto, de uma educação 
comprometida com a transformação, em busca de uma sociedade melhor e 
não de uma educação que só reproduz as condições sociais existentes e 
“adapte” as novas gerações a tais condições. (p. 14) (tradução do autor) 

 



149 
 

Neste mesmo Plano, os professores passam a ser avaliados segundo os 

resultados dos estudos do Laboratório Latinoamericano de Avaliação da Qualidade 

da Educação (LLECE) que analisa a aprendizagem dos estudantes da América 

Latina e do Caribe e colocam o Paraguay entre os países com “rendimento inferior à 

média regional nas áreas avaliadas”. O reconhecimento do valor profissional dos 

professores “constituem uma das principais dimensões para a melhoria da qualidade 

da educação” (p, 21) (tradução do autor). 

 
A formação docente tem sido uma das principais linhas de intervenção dos 
programas educativos em busca da melhoria da qualidade da educação 
desde a implementação da Reforma Educativa. Este marco tem elevado os 
níveis de exigência das provas de admissão para a carreira docente, 
levando-se em conta ajustes curriculares, reestruturação da formação 
docente, entre outros e prevê ainda a criação de certificação docente (p.22), 
fortalecimento dos sistemas de informação a nível central e departamental 
para o planejamento, execução e avaliação das políticas implementadas 
pela educação do PY. (p.36) (tradução do autor) 

 

A Política Nacional de Educação do Paraguay apresenta uma concepção 

conceitual, técnica, ética e política dinâmica, está baseada nas relações educativas 

cotidianas que promovem a formação das pessoas como seres originais e 

protagonistas ativos, diante da (re)construção de um contexto sociocultural nacional 

contemporâneo uma vez que apresenta uma população jovem e o sistema 

educacional necessita, como grande desafio, dar uma resposta qualitativa à esta 

demanda pois os desafios geopolíticos são consideráveis. Diante da necessidade de 

formação de educadores conscientes, éticos, críticos e politicamente comprometidos 

com a nação e a vida em sociedade. 

Quanto à formação e qualificação docente que atenda às demandas do 

país, o documento prevê, além da Reforma educativa,  

 
Ajustes do currículo, reestruturação da formação docente, entre outros [...] 
Muitas das intervenções realizadas no marco da formação docente não tem 
produzido as mudanças esperadas, tendo em conta que as aprendizagens 
dos alunos da EEB e da Educação Média permanecem baixas. (RIVAROLA, 
2000 apud PARAGUAY, 2008, p. 22) (tradução do autor) 

 

A reforma educativa prevista no Plano Nacional de Educação 2024 

proposto pelo MEC-PY entende propor “uma nova escola e uma nova pedagogia 

compatível com as novas necessidades e os novos tempos” (PARAGUAY, 2008, p. 

07) e considera a multidimensionalidade da vida humana segundo os determinantes 
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“sociais, econômicos, políticos e culturais” como elementos constituintes da 

“concepção, planejamento, implementação, avaliação e retroalimentação do 

programa de ações pedagógicas, organizacionais, administrativas, legislativas e 

institucionais” que estão sendo desenvolvidas de forma “sistemática e efetivamente 

para alcançar os fins e objetivos da educação paraguaya” (p. 08). 

2.4.2 Educação de Surdos na Perspectiva Inclusiva no Paraguay 

É sabido que os surdos aprendem por caminhos cognitivos diferenciados. 

Se por um lado a Língua Espanhola e o Guarany assumem o caráter Oficial para a 

população ouvinte do Paraguay. A Língua de Sinais do Paraguay é um diferencial 

educativo cognitivo destinado aos sujeitos surdos, mas não exclusivo deles, e se 

torna uma ferramenta indispensável na educação e comunicação desses sujeitos 

para com toda a sociedade que aos poucos se transforma qualitativamente e passa 

a reconhecer os valores e as necessidades em lidar com a diversidade na totalidade 

e a falar em língua de sinais com os surdos, intermediando saberes, ressignificando 

conhecimentos, atribuindo valores e sentimentos através das mãos, do corpo, em 

sinais. 

Os registros que elencam a demanda da educação das pessoas surdas 

no Paraguay contam com mais de 50 anos. A primeira escola especial de surdos em 

Asunción é exemplo de biblioteca viva que reforça sua existência permanecendo 

atuante com os princípios da formação humana pessoal, social e profissional. 

No tocante à Legislação paraguaya, em 1981 o Ministério de Educação e 

Cultura e o Departamento de Educação Primária lançou a Circular Nº27/1981, com 

as seguintes orientações: 

 
Deficiências auditivas e problemas de linguagem: as crianças e jovens 
surdos e deficientes auditivos são atendidos  em escolas especiais e salas 
de aula integradas. Os programas destinam-se a desenvolver nas crianças 
um nível adequado de linguagem que lhes permita integrar-se desde a tenra 
idade na educação regular e na sociedade.As crianças que iniciaram ou se 
encontram cursando a escola em Programas do Sistema Regular de 
diferentes níveis ou Centros de Alfabetização assistem aos programas de 
apoio para o desenvolvimento da linguagem e do treinamento auditivo em 
horários alternados. Os problemas da linguagem são tratados no serviço 
fonoaudiológico vinculados ao Departamento de Educação Especial ou em 
Serviços de terapia da  linguagem das diferentes instituições da 
comunidade. (OEI – PY, 2006, p. 06) (tradução do autor) 

 

Naquela época as pessoas com deficiência auditiva eram encaminhadas 

para centros de treinamento da linguagem para receberem atendimento 
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especializado configurando no país a filosofia oralista como linha de ação e 

orientação pedagógica.  

No Paraguay, os encaminhamentos seguiam as diretrizes da Educação 

Especial e a educação de surdos em escolas exclusivas com diretrizes distintas: 

 
Prioridades atuais da Educação Especial: O desenvolvimento e a expansão 
dos serviços destinados a crianças 0-5 anos; Sistematização das normas e 
procedimentos que regem e orientam o funcionamento dos programas e 
serviços de educação especial; Criação de um programa permanente de 
formação, especialização e capacitação de professores de Educação 
Especial, dada a imperiosa necessidade de expandir os serviços, melhorar 
cada vez mais a qualidade da educação e elevar o nível profissional dos 
professores; Priorização da realização de jornadas regionais de treinamento 
em serviço dirigidas ao pessoal envolvido nos programas de Educação 
Especial; aumentar o número de profissionais altamente especializados nas 
diferentes disciplinas envolvidas na atenção da pessoa excepcional de 
modo a simplificar as tecnologias utilizando os recursos próprios da 
comunidade; desenvolvimento de programas educativos para a população 
não atendida; criação de salas de recursos para atendimento às crianças 
com problemas específicos de aprendizagem; realização de estudos de 
investigação sobre a incidência de deficiência na população total do país; 
Instalação de centros de elaboração e distribuição de materiais didáticos; 
realização de estudos sobre o impacto da integração dos educandos com 
deficiência nos programas regulares de educação em todos os níveis 
educacionais; Criação de um mecanismo de monitoramento e controle dos 
resultados acadêmicos da integração alcançada no sistema de ensino para 
definir a retroalimentação necessária para os serviços; Sistematização das 
experiências de integração educativa, social e laboral.  (OEI-PY, 2006, p. 
11) (tradução do autor) 

 

Em 1992 foi lançado o Programa de Apoio à Educação Integrada dos 

Educandos Excepcionais do país no Sistema Regular. Após várias reformas em seu 

sistema educacional, em 1994 visava atender aos níveis de qualidade da formação 

humana e profissional reestruturando e transformando o que representava a 

degradação do ensino especial. Com isto, o governo e a população também teriam 

que enfrentar um problema de base como a “má formação” dos docentes, a 

“escassez estrutural” das escolas, principalmente nas regiões rurais, além dos altos 

índices de “desistência” dos alunos nos diferentes niveis.  

No tocante à educação das pessoas surdas o avanço político, social, 

econômico e cultural está presente na Resolução 43/2009 do Programa Paraguay 

para Todos quando reconhece e implementa o uso da “linguagem de sinais” no 

Sistema Educacional Nacional, em insitutições educacionais da Gestão Pública, 

Subvencionada e Privada nos seguintes termos:  
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Considerando a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; 
Que a Constituição Nacional nos Artigos 73 e 74 afirmam que “toda pessoa 
tem direito a educação integral e permanente, sem qualquer discriminação” 
e a Lei nº 1264 Geral da Educação nos artigos 80 e 81: “Garantir a 
formação básica das pessoas com caracteristicas educacionais individuais 
significativamente diferentes de seus pares e com necessidades 
educacionais especiais”, Que a Convenção sobre os direitos das pessoas 
com deficiência em seu Artigo 21 expressa: a “Liberdade de expressão e de 
opinião e de acesso a informação”, em seu inciso b) “aceitar e facilitar a 
utilização da língua de sinais, [...] e o Artigo 24 da Lei 1264 Geral da 
Educação, ponto 3, inciso b) “facilitar a aprendizgem da linguagem de sinais 
e a promoção da identidade linguística das pessoas surdas”, Que a Lei nº 
3540/08 Artigo 1 aprova a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e o Protocolo Facultativo da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência; Que as conclusões e recomendações da 48ª 
Reunião da Conferência Internacional de Educação, ocorrida em Genebra 
no ponto II-Política Pública, inciso 6 afirma: “ Que transmitir a educação 
tendo em vista os interesses públicos e que reforcem as medidas de que 
dispõe o governo para orientar, promover e garantir o desenvolvimento com 
igualdade e qualidade da educação e a estreita aliança com a sociedade 
civil e o setor privado; Que o Artigo 18 da Lei 1725/01 Geral da Educação, 
afirma: “as funções do Estado, em âmbito da educação, é exercido por meio 
do Ministério da Educação e Cultura, concordando com seu Artigo 91 que 
estabelece a autoridade superior do Ministro responsável pela organização 
e funcinamento do Ministério da Educação e Cultura, portanto, em uso de 
suas atribuições resolve: 1º Aprovar a implementação do uso da lingua de 
sinais no Sistema Educacional Nacional, nas Instituições Educativas de 
Gestão Pública, Subvencionada e Privada; 2º Encarregar a Direção Geral 
de Educação Inclusiva, dependente do Vice-Ministério de Educação para a 
Gestão Educacional desta Secretaria de Estado, a organização, 
assessoramento, supervisão e avaliação da implementação do uso da 
linguagem de sinais no Sistema Educacional Nacional. (PARAGUAY, 2009, 
p. 1-3) (tradução do autor) 

 

Ainda sobre a Resolução 043/09, determina que o ensino da Língua de 

Sinais oficial do PY passa a ser obrigatória em classes com surdos, na formação de 

professores e em todos os ambientes públicos. O que fundamentava o processo de 

ensino escolar até então era a educação especial e a integração do aluno surdo em 

salas especiais. A partir desta Resolução a educação dos surdos passa a ter uma 

nova concepção filosófica e de intervenção processual quando é também criada a 

escola inclusiva em defesa de uma educação para todos, onde as pessoas surdas 

também passam a ser acolhidas, orientadas e educadas em sinais, juntamente com 

todos os demais sujeitos com os mesmos conteúdos escolares (idem). 

Do total de alunos surdos matriculados no ano de 2007 em instituições 

especiais do Paraguay (Quadro 02), o Departamento Central e Capital são as 

regiões que apresentam maior participação de surdos na educação especial.  
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QUADRO 2: Educação Especial: Participantes Surdos em Instituições Escolares, 

Segundo Departamento. (PY, 2007)  
 Escolas Não Especiais Escolas Especiais 
Total: 32 1785 
Asunción - 799 
Concepción - 160 
San Pedro - 23 
Cordillera 3 1 
Guairá - 5 
Caaguazú - 10 
Caazapá 3 - 
Itapúa 10 32 
Misiones - 6 
Paraguarí 3 15 
Alto Paraná 1 284 
Central 10 377 
Ñeembucú - - 
Amambay 2 10 
Canindeyú - 5 
Pdte. Hayes - 10 
Boquerón - 48 
Fonte: Anuario 2007. Ministerio de Educación y Cultura- PY 

Neste Quadro 02 observa-se a ausência de dados numéricos em alguns 

Departamentos do Paraguay, o que corresponde a não oferta dos serviços nestas 

regiões. No Quadro 03 o registro por Departamento e nível de ensino no PY 

apresenta uma variação quantitativa expressiva entre cada nível, chegando à ordem 

de 100% entre o pré-jardim e o jardim na Capital. Esses números são insuficientes 

para uma análise mais detalhada, por especificidade e NEE. 

QUADRO 3: Educação Especial: Participantes em Educação Inicial por Nível e Ciclo 

da Escola Básica em Instituições Especiais, Segundo Departamento. (PY, 2007) 
Departamento Educação Inicial Educação Escolar 

Básica 
Etapas  Etapas 

Total Maternal Pré 
jardín 

Jardim Pré 
escolar 

Total 1º e 
2º 

ciclo 

3º 
ciclo 

Total  932 116 71 341 404 1.841 1.412 429 
Asunción 329 31 60 120 118 385 324 61 
Concepción  148 27 - 60 61 302 259 43 
San Pedro   - - - - - - - - 
Cordillera 95 - - 41 54 471 327 144 
Guairá 95 31 - 38 26 - - - 
Itapúa 37 - - 17 20 204 159 45 
Alto Paraná  132 24 - 48 60 250 183 67 
Central 83 3 11 12 57 216 147 69 
Amambay 11 - - 5 6 - - - 
Boquerón 2 - - - 2 13 13 - 
Fonte: Anuario 2007. Ministerio de Educación y Cultura-PY 
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O Plano Nacional de Educação 2024 (PARAGUAY, 2008), e a Resolução 

043/09 que estabelecem, entre outras diretrizes, que o ensino da língua de sinais do 

PY passa a ser obrigatório em classes com surdos, na formação de professores e 

em todos os ambientes públicos e a escola passa a ter uma nova estrutura 

transformando-se em escola inclusiva (OEI-PY, 2010) (tradução do autor). 

2.4.3 Formação de Professores no Paraguay  

Segundo a Organização dos Estados Iberoamericanos para a Educação, 

a Ciência e a Cultura – OEI, o Sistema Educativo Nacional do Paraguay (OEI, 2006) 

informa que desde 1974 o sistema de formação docente de nível superior não 

universitário responde pela formação inicial e permanente, especialização e 

aperfeiçoamento das pessoas dedicadas à educação. Até 1990 a formação docente 

era constituída de bacharéis advindos de institutos de formação docente e de 

universidades com formação pedagógica. A partir dos anos 90 se inicia um 

“processo de reforma” que culmina com a promulgação da Lei Geral de Educação nº 

1264/98, e da Lei de Educação Superior, que entre outros dispositivos, determina 

que “a educação superior se realizará através das universidades, dos institutos 

superiores e de outras instituições de terceiro nível”. Alguns dos objetivos da reforma 

educativa preveem “a formação de educadores com adequada competência no 

campo do saber, com criatividade, autonomia crítica, espírito investigador, 

responsabilidade e compromisso com a educação”, além de “valorar o papel da 

interação e do trabalho em equipe e na socialização da construção na circulação do 

conhecimento” (OEI, 2003). (tradução do autor) 

O que está determinado enquanto ações do Governo e da administração 

pública do PY correspondem à definição daquilo que os institutos de formação 

docente estão “obrigados a desenvolver através das universidades como programa 

de Formação Docente Inicial, Formação Contínua e Especialização como 

profissionalização” e os objetivos desta formação inicial dos professores preveem 

que os docentes pratiquem princípios e valores que mostrem “consciência cívica e 

propiciem uma convivência democrática; manifestem sensibilidade e 

responsabilidade para a preservação, recuperação e a atualização dos recursos do 

meio ambiente natural e social”. Os professores devem demonstrar sentimentos de 

“autoaceitação e autorrespeito que lhes permitam desenvolverem-se normalmente e 

interrelacionarem-se com os demais” para poderem manifestar atitudes positivas 

frente ao “plurilinguismo e ao pluriculturalismo paraguayo, e consolidem o 
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bilinguismo como fundamento e núcleo da identidade nacional” (OEI, 2003) 

(tradução do autor)4. A formação docente inicial no PY a duração dos cursos é de 

quatro anos e as instituições que estão autorizadas à formação são:  

 
Universidades: como instituições de educação superior que assumem uma 
multiplicidade de áreas específicas do saber no cumprimento de sua missão 
de investigação, ensino, formação e capacitação profissional e de serviços à 
comunidade; Institutos superiores: que se desempenham num campo 
específico em cumprimento de sua missão de investigação, formação 
profissional e serviços à comunidade; Instituições de Formação Profissional 
de Terceiro Nível: como institutos técnicos que realizam formação 
profissional e atualização permanente em diferentes áreas do saber técnico 
e prático, habilitando para o exercício de uma profissão.  (OEI, 2003) 
(tradução do autor) 

 

A organização da formação é da responsabilidade do MEC-PY com a 

criação do “Sistema Nacional de Atualização Docente” oferecendo capacitação e 

atualização no serviço. Foi criada em 1994 uma “unidade técnica de atualização 

docente” com a responsabilidade de “planificar, executar, supervisionar e avaliar as 

ações realizadas” definindo a organização da formação em serviço que ocorre em 

três modalidades: 

 
Formação docente continua: este programa pretende atualizar, aperfeiçoar 
e capacitar os docentes em serviço, através de ações permanentes ao 
longo de sua vida profissional e em aspectos variados; Especialização: é 
um campo particular do trabalho educativo (avaliação, currículo, orientação 
ou administração), com o qual se adquire o título de especialização; 
Profissionalização: se destina a oferecer o título de docente aos bacharéis 
que se encontrem exercendo como professores e formação pedagógica aos 
profissionais de diversos campos que exerçam a docência. (OEI, 2003) 
(tradução do autor) 

 

A partir de 2003 a formação docente tem um novo conceito de formação 

contínua que inclui a formação inicial em serviço. Em 2007 o MEC-PY aprovou um 

modelo de avaliação de qualidade para os institutos de formação (OEI, 2010). A 

META 2021 (OEI-PY, 2008) prevê o fortalecimento da profissão docente como uma 

das prioridades da atuação da OEI e apresenta destaque no projeto “Metas 

Educativas 2021: a educação que queremos para a geração do Bicentenário” (p. 

136). (tradução do autor).  

                                                
4 Como esclarecido anteriormente, este bilinguismo não envolve a língua de sinais do Paraguay 
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CAPÍTULO III - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 
 
3.1 Delimitação do Estudo 

              Ancorados nos questionamentos norteadores da pesquisa, e diante da 

possibilidade de analisar, através do discurso dos sujeitos envolvidos, como está 

organizada a prática pedagógica inerente às pessoas surdas no Paraguay, 

alicerçada nos fundamentos teóricos constantes na Revisão da Literatura, e em 

pesquisa de campo, buscou-se compreender quais as concepções que os 

professores possuem em relação a educação inclusiva e como delimitam as práticas 

docente e pedagógica diante do novo cenário da inclusão escolar.  

3.2 Tipo de Pesquisa 

Diante do objetivo analisar através do discurso dos sujeitos envolvidos na 

investigação, como vem sendo desenvolvida a educação de surdos e a formação 

docente na perspectiva inclusiva no Paraguay, SAMPIERI, COLLADO & LUCIO 

(2006, p. 60) justificam como “estudo exploratório” quando “o objetivo é examinar um 

tema ou um problema de investigação pouco estudado ou que não tenha sido 

abordado anteriormente”. Exatamente quando as informações sobre o problema são 

pouco exploradas por outros. Os autores entendem que estudos desta natureza 

raramente apresentam um fim em si, geralmente determinam tendências, identificam 

possíveis relações entre variáveis e definem caminhos para novos estudos. Alertam 

para o fato de que este tipo de investigação é mais flexível na sua abordagem em 

comparação com outros estudos descritivos ou explicativos, porém, são mais 

extensas e dispersas que esses outros dois tipos.  

ROSA & ARNOLDI (2008) nortearam o estudo segundo os aspectos 

quali-quantitativos cuja epistemologia esteve embasada no processo crítico sócio-

interacionista e que contribuísse para a reflexão da prática docente em cada 

ambiente educacional inclusivo. Neste sentido, o tipo de pesquisa exploratória 

ocorre no sentido de oportunizar observação, registro, análise e ordenação dos 

dados sem que, necessariamente, sejam manipulados, isto é, sem interferência do 

pesquisador. Para os autores as questões são formuladas de forma a permitir que o 

sujeito discorra e verbalize seus pensamentos, tendências e reflexões sobre os 

temas apresentados. Para eles, o questionamento é mais profundo e também mais 

subjetivo, levando ambos a um “relacionamento recíproco, muitas vezes de 
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confiabilidade. Frequentemente, elas dizem respeito a uma avaliação de crenças, 

sentimentos, valores, atitudes, razões e motivos acompanhados de fatos e 

comportamentos” (p. 31). 

Esta investigação que inicialmente foi tipificada como exploratória por ter 

uma proposta de aumentar o grau de “familiaridade com determinados fenômenos 

relativamente desconhecidos”, de “obter informação sobre determinada investigação 

mais completa sobre um contexto particular da vida real” e de “investigar problemas 

do comportamento humano que considere crucial para profissionais de determinada 

área” como defendem SAMPIERI, COLLADO & LUCIO (2006, p. 60) (tradução do 

autor), também se constituiu de elementos descritivos compreendidos a partir da 

qualidade das respostas de alguns educadores mais experientes ao descreverem 

situações específicas da prática docente com surdos e como se manifestam 

determinados fenômenos educacionais, especificando “importantes características 

da investigação que foram submetidos a análises” (p.61). Assim, a pesquisa 

apresentou-se como um amálgama investigativo ampliado em um novo horizonte. 

Desta forma, além da característica exploratória, também foram identificados 

elementos descritivos que, conforme os autores podem ser usados “para analisar 

como se manifesta um fenômeno e seus componentes” (p. 69). 

O caráter qualitativo da investigação está ancorado em ROSA & 

ARNOLDI (2008) cujo objetivo é a riqueza, profundidade e qualidade da informação, 

não a quantidade e uniformização dos dados. Para os autores, o sistema de análise 

qualitativo utilizado nesta investigação apresenta uma complexidade de cuidados, 

flexibilidade e rigor na análise. Busca-se apreensão mais detalhada de significados 

nas falas, nos comportamentos, nos sentimentos, nas expressões, interligados ao 

contexto em que se inserem, delimitados pela abordagem conceitual do 

entrevistador, trazendo à tona por intermédio da fala, do relato oral, uma 

sistematização baseada na qualidade das experiências dos entrevistados. Devem-se 

analisar dados descritivos da realidade tendo como foco a fidelidade do universo de 

vida cotidiana dos entrevistados. A função desse sistema é, portanto, “apreender o 

caráter multidimensional dos fenômenos em sua manifestação natural, bem como, 

captar diferentes significados de experiências vividas” (p. 65-66).  

Segundo MINAYO (1992 apud MORAES & GALIAZZI, 2011), o 

pesquisador ao decidir por um método quantitativo tem consciência da “valorização 

da objetividade e precisão” (p. 63) quando a opção é pela neutralidade do 
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pesquisador que se orienta pelos números e medidas comuns ao método. Mas se a 

opção do método for qualitativo o pesquisador está “valorizando a subjetividade com 

toda a sua fecundidade” (p. 64). Diante de uma pesquisa qualitativa o envolvimento 

do observador/pesquisador com o tema em estudo reconhece, segundo 

VASCONCELOS (2003), que não existe uma realidade independente de um 

observador. Para a autora, o conhecimento científico do mundo é uma construção 

social, em espaços consensuais e por diferentes sujeitos/observadores, onde cada 

um “coloca a objetividade entre parênteses e trabalha admitindo as múltiplas 

versões da realidade, em diferentes domínios linguísticos de explicações” (p. 102). 

Sintetizando a afirmação da autora, é possível afirmar que o cientista novo 

paradigmático assume o novo paradigma da ciência quando: 

 
Amplia o foco da visão, vendo sistemas de sistemas, contextualiza o 
fenômeno e focaliza as interações recursivas; acredita nos processos de 
auto-organização, trabalhando com a mudança no sistema e admite que 
não controla o processo; adota o caminho da objetividade entre parênteses, 
reconhecendo-se parte do sistema e atua na perspectiva da co-construção 
das soluções. (p. 152) 

 

Em relação à crise da separação observador/observação, sujeito/objeto é 

ao mesmo tempo a crise do objeto fechado e isolado, segundo BACHELARD (s/d. 

apud MORIN & MOIGNE 2000), desenham a crise da noção cartesiana das 

naturezas “simples” a “absoluta”, e isso se dá em todo o campo do conhecimento. 

Quando se discute o método “convencional” e “não-convencional”, segundo 

SOARES (2006) 
 
Uma discussão sobre o “convencional” e o “não-convencional” em teses 
acadêmicas (portanto, em pesquisas) deve partir de um pressuposto: não se 
trata, na verdade, de duas categorias, de duas alternativas de pesquisa: trata-
se de um “continuum”, que se estende do convencional ao não-convencional, 
não havendo um ponto que separe nitidamente uma coisa e outra. Além 
disso, o convencional e o não-convencional podem coexistir numa mesma 
pesquisa; não se repelem, nem se contradizem. (p. 121-122) 

 

A discussão se mantém na bipolaridade conceitual da permanência de 

ambos os princípios, numa mesma investigação que valoriza, segundo a autora, o 

pressuposto da intersubjetividade em detrimento da “objetividade”, da 

“imparcialidade” e da “neutralidade”, uma vez que esses aspectos tendem a “ocultar 

o pesquisador” (idem), contudo, como tendência contemporânea de co-existência do 

processo de elaboração do trabalho acadêmico estas alegações põem em cheque o 
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processo de elaboração, coleta e análise da investigação o que vai de encontro ao 

que entende VASCONCELOS (2003) que enfatiza a necessidade do observador 

reconhecer sua participação no processo.  

O pesquisador ao se perceber “observando” amplia sua percepção num 

sistema “observante” ultrapassando os pressupostos da ciência tradicional que 

consiste em  

 
Crenças na simplicidade do microscópico, na estabilidade do mundo e na 
objetividade – o cientista assume três novos pressupostos: - a crença na 
complexidade em todos os níveis da natureza, - a crença na instabilidade do 
mundo em processo de tornar-se, - a crença na intersubjetividade como 
condição de construção do conhecimento do mundo. (VASCONCELOS, 
2003, p. 05) 

 

Daí, o que caracteriza um “pesquisador sistêmico novo-paradigmático é 

uma revisão radical de seus pressupostos epistemológicos”, especialmente no 

tocante “a existência de qualquer realidade independente do observador” 

reconduzindo-o “para o âmbito da ciência” como “sujeito do conhecimento” (p.06). 

Neste contexto novo-paradigmático das pesquisas e da ciência pós-

moderna MORIN & MOIGNE (2000) defendem uma nova locação entre o sujeito 

observador e sua observação. Os autores afirmam que não se pode “disjuntar” o 

sujeito e o objeto do conhecimento e que “o mundo de nossa observação não pode 

ser purgado de seu observador”, o que sugere a co-existência de relações de 

incertezas que resultam da interferência do observador em sua observação. 

Portanto, ao citar BACHELARD (s/d. apud MORIN & MOIGNE, 2000, p. 113), 

esclarecem que do objeto fechado nos faz passar ao objeto contextualizado e ao 

sistema, assim como, “das coisas separáveis ou separadas, é preciso conceber 

também sua inseparabilidade”. Segundo eles, “o produtor do conhecimento faz parte 

integrante do produto do conhecimento” (p.192).  

Esses autores defendem a inseparabilidade entre observador/pesquisador 

e o mundo de sua observação que para MORAES & VALENTE (2008, p. 30) “nos 

leva a reconhecer que sujeito e objeto são co-construtores um do outro, são 

parceiros e não adversários no ambiente de pesquisa, pois ambos constituem um 

sistema observante, com suas influências mútuas e recíprocas” e que 

recursivamente conduzem as experiências de ensinagens e aprendizagens, ou seja, 

em processo de “aprendência”. Toda teoria é, portanto, fruto da “subjetividade” e da 
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“intersubjetividade” humana, pois é resultante de “um processo crítico e, muitas 

vezes, também criativo, intuitivo e sensível” (p. 29). Neste sentido, ao analisar os 

dados o pesquisador não está isolado e 

  
Muitas vezes acontece que a nossa explicação da realidade pode não 
coincidir com a explicação do outro, por mais que se tente ser objetivo e 
inequívoco. Dessa forma, em vez de um sujeito seguro de suas certezas, 
deveríamos ter, sempre, um sujeito interrogante, reflexivo, um indivíduo 
pensante, que tentasse encontrar uma nova ordem no meio de tanta 
desordem e que buscasse uma nova base, mesmo sabendo de sua 
provisoriedade atual (28). 

 

Assim, é necessária tomada de consciência de que “a objetividade tão 

almejada pela ciência tradicional não deixa de ser uma simplificação da ciência. Isto 

porque toda operação mental envolve um sistema complexo constituído de 

objetivação e subjetivação” (p. 29). 

3.3 Instrumento da Pesquisa 

Para se definir o instrumento de pesquisa, levou-se em conta os 

pressupostos metodológicos definidos por ROSA & ARNOLDI (2008, p. 16) quanto à 

“complexidade do tema que prescinde um profundo conhecimento do pesquisador, a 

definição dos objetivos contidos no problema e a capacidade de explicação do 

referencial teórico”.  

Como pré-requisitos essenciais os autores defendem que qualquer 

medida ou instrumento de coleta de dados deve atender a dois requisitos essenciais: 

confiabilidade e validade. “A confiabilidade de um instrumento de medição se refere 

ao grau que a sua aplicação repetida para mesmo assunto ou objeto, produz os 

mesmos resultados” (p. 201). SAMPIERI, COLLADO & LUCIO (2006, p. 201) define 

o termo confiável como a aplicação repetida que não produz resultados diferentes. 

(tradução do Autor).  

Para GORDEN (1975 apud ROSA & ARNOLDI, 2008), “o fluxo informativo 

relevante só vai ser válido e confiável dependendo da interação da situação em que 

foi preparada a entrevista, sendo importante também a relação entre a situação, a 

comunidade local e a sociedade mais ampla” (p. 39), portanto, de aspecto qualitativo 

e processual.  

3.3.1 Entrevista 

Uma pesquisa pode ser considerada, segundo LAKATOS & MARCONI 

(1996, p. 15), “um procedimento formal com método de pensamento reflexivo que 
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requer um tratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer a 

realidade ou para descobrir verdades parciais”. Significa muito mais do que apenas 

procurar a verdade, mas (re)descobrir respostas para perguntas ou soluções para os 

problemas levantados através do rigor de métodos científicos.  

A entrevista não deve ser considerada simplesmente como uma atividade 

de coleta de dados e sim, na perspectiva de ocorrer entre sujeitos reflexivos e ativos, 

sempre corresponder a uma situação de interação na qual as informações dadas 

pelos sujeitos podem ser profundamente afetadas pela natureza de suas relações 

com o entrevistador. Ancorados em SAMPIERI, COLLADO & LUCIO (2006, p 201) 

“um instrumento de medição adequado é aquele que registra dados observáveis que 

representam verdadeiramente os conceitos ou variáveis que o investigador tem em 

mente”. (tradução do Autor), e ainda por entender que,  

 
a) o problema em questão será realmente solucionado através da 
contribuição da utilização dessa técnica; b) de todas as técnicas de coleta 
de dados, essa é a que melhor viabilizará o desenvolvimento da pesquisa, 
fazendo-a fluir, complementando-a e respondendo a todas as dúvidas, com 
validação; c) o entrevistador é um profundo conhecedor do tema sobre o 
qual fará questionamentos; d) o entrevistador está preparado psíquica e 
fisicamente para o desenvolvimento da entrevista; e) o entrevistador é 
capacitado e preparado para efetivar a formulação de questões 
inesperadas, que, na condução da entrevista, se fizerem necessárias; f) o 
entrevistador está capacitado para analisar e codificar corretamente os 
dados obtidos através das respostas e com o devido discernimento; g) o 
entrevistador tem como proceder com adequação à seleção dos sujeitos 
para a entrevista e de maneira justificável. (p. 14) (tradução do autor) 

 

Levando-se em conta que o tipo (escolha do procedimento) e o método 

(escolha das técnicas adequadas) são considerados como “ponto crucial para o 

desenvolvimento e a fidedignidade dos resultados da pesquisa” (p. 13), e consciente 

do problema a ser estudado (Analisar através do discurso dos sujeitos envolvidos na 

investigação como vem sendo desenvolvida a prática docente na perspectiva 

inclusiva das pessoas surdas no Paraguay), e, pela escassez de dados que possam 

responder ao problema apresentado, fez-se a opção pela entrevista porque, de 

acordo com WITT (1980 apud ROSA & ARNOLDI, 2008, p. 15):  

 
Quando não há fontes mais seguras para as informações desejadas, ou 
quando se quiserem completar dados extraídos de outras fontes. Ou ainda, 
quando se desejar fazer observações sobre aparência e comportamento [...] 
dos sujeitos, sendo esta uma das principais vantagens da entrevista sobre 
as demais técnicas de coletas de dados. 
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Ainda, segundo os autores, para que os resultados sejam consistentes, as 

questões exigem do professor/entrevistado memória e alguma experiência 

pedagógica para que proceda em sua verbalização e na escrita dos pensamentos, 

tendências, vivências e aprendizagens contextualizadas e confiáveis uma vez que o 

questionamento é mais profundo e também mais subjetivo, levando ambos a um 

relacionamento recíproco, muitas vezes de confiabilidade. A escolha do método não 

deve ser rígida, mas sim rigorosa, ou seja, o pesquisador não necessita segui-lo 

com rigidez, mas qualquer método ou conjunto de métodos que forem utilizados 

devem ser aplicados com rigor científico. 

 
Esse é um marco positivo para os pesquisadores e para os resultados das 
pesquisas. O encontro que ocorre na situação da entrevista é delineado por 
emoções e sentimentos que emergem no decorrer dessa relação e suscitam 
reações afetivas no entrevistador que deve registrar, na exposição de seus 
dados a irrupção das emoções do outro e também das suas. (p. 24) 

 

A entrevista para HAGUETTE (1987, p. 86) é um “processo de interação 

social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a 

obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado”.  

LAKATOS & MARCONI (1987) entendem que a entrevista não é 

simplesmente um trabalho de coleta de dados, mas sempre uma situação de 

interação na qual as informações dadas pelos sujeitos podem ser profundamente 

afetadas pela natureza de suas relações com o entrevistador. Para o autor, “cada 

ator social se caracteriza por sua participação, no seu tempo histórico, num certo 

número de grupos sociais, informa sobre uma “subcultura” que lhe é específica e 

tem relações diferenciadas com a cultura dominante” (p. 113). 

Segundo ERLANDSON et al. (1993 apud ROSA & ARNOLDI, 2008), a 

entrevista é “uma forma de diálogo e de uma interação” cuja “naturalidade leva 

sempre a uma relação de confiabilidade e, consequentemente, a bons resultados 

nas respostas dos questionamentos propostos aos entrevistados” (p. 27). Conforme 

ROSA & ARNOLDI (2008, p. 38), cada entrevistador deve ser responsável por 

preparar a entrevista “segundo a cultura, a sensibilidade e o condicionamento 

particular do tema e, o que é mais importante, segundo o contexto espacial, 

temporal e social, dando-se ênfase ao aspecto emocional e afetivo do entrevistado”.  

Assim, é possível obter dados que se referem diretamente ao individuo 

entrevistado, isto é, suas atitudes, valores e opiniões. São informações em nível 
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mais profundo da realidade que os cientistas sociais costumam denominar 

“subjetivos”. Assim, procurou-se com o instrumento formulário de 

entrevista/questionário obter dados que atendessem aos questionamentos e 

objetivos deste estudo.  

A entrevista como técnica de coleta de dados, segundo ROSA & 

ARNOLDI (2008), “não se trata de um simples diálogo, mas sim, de uma discussão 

orientada para um objetivo definido, que, através de um interrogatório, leva o 

informante a discorrer sobre temas específicos, resultando em dados que serão 

utilizados na pesquisa” (p. 17). 

 
A entrevista é uma ferramenta imprescindível para se trabalhar buscando-se 
contextualizar o comportamento dos sujeitos, fazendo a sua vinculação com 
os sentimentos, crenças, valores e permitindo, sobretudo, que se obtenham 
dados sobre o passado recente ou longínquo, de maneira explícita, porém, 
tranquila, e em comunhão com o seu entrevistador que deverá, inicialmente, 
transmitir atitudes que se transformem em transferência e troca mútua de 
confiabilidade. (THOMPSON, 1992; BURKE, 1977 apud ROSA & ARNOLDI, 
2008, p. 16) 

 

A entrevista para HAGUETTE (1997, p. 86) é um “processo de interação 

social entre duas pessoas no qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a 

obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado”, sendo sugerido por 

ROSA & ARNOLDI (2008, p. 23), que deve existir um “vínculo afetivo, ocasionado 

naturalmente, proporcionado por vários contatos até que a confiabilidade se instale, 

e a partir daí, os dados fluiriam, com certeza, com muita precisão”, uma vez que “na 

pesquisa qualitativa a subjetividade entre entrevistador – entrevistado deve também 

ser levada em conta, pois poderá transformar-se em dados relevantes para os 

resultados e os objetivos a serem alcançados” (idem) e que os autores chamam a 

atenção para os “incidentes reveladores” como sendo a “inter-relação de perguntas 

e respostas simultâneas e resume-se no desejo ou no anseio de se estabelecer uma 

reciprocidade, colocando, assim, em pauta, a problemática da subjetividade” (idem). 

  
A subjetividade, elemento constitutivo da alteridade presente na relação 
entre sujeitos, não pode ser expulsa, nem evitada, mas deve ser admitida e 
explicitada, e assim, controlada pelos recursos teóricos e metodológicos do 
pesquisador. Vale dizer, da experiência que ele lentamente vai assimilando 
como pesquisador. (ROMANELLI, 1998, p. 128 apud ROSA & ARNOLDI, 
2008, p. 24)  
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Considerando que é a entrevista o instrumento mais utilizado no processo 

de trabalho de campo, “cabe ao pesquisador/entrevistador estabelecer limites no 

momento da análise dos dados, devendo ser dotado de habilidades que lhe 

proporcionem condições de distinguir e de selecionar respostas adequadas ao tema” 

(idem).  

 
Nessa entrevista questões gerais são levantadas. As questões nesse caso 
são abertas e devem evocar ou suscitar uma verbalização que expresse o 
modo de pensar ou de agir das pessoas face aos temas focalizados. Devem 
visar, também, facilitar as lembranças dos informantes e que eles principiem 
a falar sobre o tema, para que se instalem, aí, noções de credibilidade. 
Cada um deverá compor uma sequência particular e abordar com mais ou 
menos detalhes um fato, da maneira que melhor lhe convier. Tornam-se 
entrevistas longas, que irão permitir tanto a análise quantitativa das 
respostas às questões que abordam ponto objetivo, quanto, e em especial, 
uma análise qualitativa do discurso dos informantes. (SILVA 2000 apud 
ROSA & ARNOLDI, 2008, p. 31) 

 

Na construção do discurso, ROMANELLI (1998, p. 128 apud ROSA & 

ARNOLDI, 2008, p. 24) entende que “a entrevista é um processo de construção de 

dados sobre experiências diversas dos sujeitos expressas pela linguagem, 

constituindo um produto cultural” onde são encontradas ocorrências de duas ordens: 

 
Descrição de acontecimentos vividos pelo entrevistado e interpretações 
dessas experiências através de relatos mais profundos; representação 
dessas vivências e experiências. Todos esses fatos, porém, constituem 
imagens, ideias coletivas partilhadas por um segmento específico de 
pessoas e que são constantemente reproduzidas na prática social. Essas 
representações, quando gravadas pelo entrevistador, adquirem uma 
concretude, mas devem ser consideradas um processo e não uma 
concepção pronta, estanque e definitiva. Como verificamos, o entrevistado, 
ao longo da entrevista, emite opiniões diversas e, muitas vezes, 
contraditórias sobre o mesmo tema. Na entrevista, o conteúdo é produzido 
através de respostas dadas, às vezes, sem muita reflexão, sendo a fala 
elaborada com a síntese de múltiplas experiências que o entrevistado 
mesmo seleciona e interpreta no exato momento em que é interrogado ou 
questionado. (ROSA & ARNOLDI, 2008, p. 24) 
  

Assim, a entrevista tende a se constituir num diálogo em que 

pesquisador/entrevistador interage com o entrevistado segundo expectativas 

explícitas decorrentes das falas entre sujeitos. “O entrevistador deve organizar e 

manter a conversação, pois ele é o responsável direto pelos resultados” (p. 26) 

como descritos por VALLES & STRAUSS (1973, apud ROSA & ARNOLDI, 2008, p. 

27), “quando aconselham, como procedimento viável para o desenvolvimento da 

entrevista qualitativa, o tom natural de uma conversação e não de um diálogo 
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propriamente dito”, uma vez que a “naturalidade leva sempre a uma relação de 

confiabilidade e consequentemente a bons resultados nas respostas dos 

questionamentos propostos aos entrevistados” (idem). 

Seguindo-se todas as etapas prévias da investigação, e critérios éticos e 

de fidelidade, o próximo passo foi a combinação dos três elementos internos à 

situação da entrevista: entrevistador, entrevistado, tema em questão. GORDEN 

(1975 apud ROSA & ARNOLDI, 2008, p. 19) apresenta mais três fatores chamados 

extra-situacionais: “a sociedade, a comunidade e a cultura” onde são 

contextualizados os ambientes de investigação simbolizados pela “macro-situação”, 

na relação de interdependência de “uma série de fatores psicossociais que afetam 

favorável ou negativamente o processo comunicativo”. É imprescindível, portanto, 

que “o entrevistador tenha como ponto de partida toda a visualização desse contexto 

externo, cultural e histórico em que está sendo inserido o sujeito a ser pesquisado” 

(p. 20).  

A qualidade e a validação dos resultados dependem, segundo 

THOMPSON (1992), MINAYO (2004), da organização adequada dos registros. O 

pesquisador/entrevistador deverá ater-se com “fidedignidade às anotações para que 

nada se perca, incluindo interpretações levantadas, pontos críticos, significados 

identificados, análise de gestos e posicionamentos corporais efetivados pelo 

entrevistado, entre outros” (ROSA & ARNOLDI, 2008, p. 58).  

Para BIASOLI-ALVES (1998 apud ROSA & ARNOLDI, 2008) cada 

entrevistado se envolve na função de informante e apresenta sua fala por diferentes 

veículos como gravação e anotação integral dos discursos, falas e expressões, “de 

tal modo que, o entrevistador/pesquisador tenha condições de captar tudo o que 

ocorre e da maneira como ocorre (p. 58). 

3.3.1.1 O Questionário 

Com a definição do tipo e dos sujeitos da pesquisa, o instrumento que 

melhor atende ao estudo é o questionário de entrevista semiestruturado que 

combina perguntas abertas e fechadas onde o informante tem a possibilidade de 

discorrer sobre o tema proposto, estando o pesquisador a todo tempo atento para 

tirar dúvidas e favorecendo a espontaneidade do momento, sem perder o foco nem 

o rigor científico, como esclarece BOURDIEU (1999). Mesma análise pode-se 

observar em FUJISAWA (2000, apud MATSUMOTO et al. 2003, p. 03) quando 

afirma que, nesses casos, um dos modelos mais utilizados é o da entrevista 
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semiestruturada, guiada pelo roteiro de questões, o qual permite uma organização 

flexível e ampliação dos questionamentos à medida que as informações vão sendo 

fornecidas pelo entrevistado.  

O questionário semi-estruturado foi desenhado em conformidade com os 

pressupostos teóricos de diversos autores, dentre eles SAMPIERI, COLLADO & 

LUCIO (2006, p. 239) que afirmam que “as perguntas abertas não delimitam as 

alternativas de respostas o que favorece a um número de categorias muito 

elevadas” (tradução do Autor). 

 
As perguntas “abertas” são particularmente úteis quando não temos 
informações sobre as possíveis respostas ou quando estas informações são 
insuficientes. Também servem em situações em que se deseja aprofundar 
uma opinião ou os motivos de um determinado comportamento. Sua maior 
desvantagem é que são mais difíceis de codificar, classificar e preparar a 
análise. (idem, p. 240) (tradução do Autor) 

 

Como momento de transferência do conhecimento mútuo, os autores 

entendem que no decorrer da entrevista existe uma simultaneidade de interlocuções 

em que “o entrevistador penetra na existência do entrevistado, e este, de sua parte, 

também avalia o interlocutor, construindo uma imagem, atribuindo-lhe uma 

identidade” (idem). 

Para ROSA & ARNOLDI (2008), essas questões “dizem respeito a uma 

avaliação de crenças, sentimentos, valores, atitudes, razões e motivos 

acompanhados de fatos e comportamentos. As questões seguem uma formulação 

flexível, e a sequência e as minúcias ficam por conta do discurso dos sujeitos e da 

dinâmica que acontece naturalmente” (p. 31). 

Durante a elaboração das questões, busca-se clareza e concatenação 

das ideias em quesitos que atendessem aos objetivos e seguissem uma ordem de 

complexidade coerente ao raciocínio na perspectiva de obter uma boa formatação 

visual além de brevidade no tempo de preenchimento para poder contar com a 

participação dos docentes respondendo cada uma das questões, quer nos intervalos 

entre as aulas, no final do expediente, ou mesmo durante reuniões de capacitação. 

As questões abertas e fechadas deram margens a reflexões mais 

detalhadas sobre suas práticas e norteou a gravação como roteiro para aqueles que 

apresentavam experiências significativas.  
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O entrevistado interpreta o que se pede no questionamento (pergunta) e 
responde com uma informação que lhe parece relevante, filtrada por sua 
capacidade e vontade de transmiti-la, pois a memória afeta a capacidade e 
a autocensura afeta a vontade [...] A motivação é um aspecto primordial 
para que a entrevista se realize a contento. (ROSA & ARNOLDI, 2008, p. 
42-43)  

3.3.1.2 Videogravação 
Seguindo as orientações de MATSUMOTO (et al. 2003), optou-se pela 

utilização de questionário semi-estruturado com registro em papel e tinta como 

forma de explorar diferentes ferramentas tecnológicas. Como complemento da 

entrevista para aqueles com mais de um ano de experiência em Educação Especial 

ou Inclusiva foram convidados a participar do registro em vídeogravação o que, 

segundo os teóricos, garante fidedignidade do registro, das emoções e expressões 

que venham a surgir durante as falas.  

A filmagem contribui para a observação da sequência das imagens. O 

recurso da imagem em movimento é produzido mediante o aproveitamento da 

limitação de velocidade do olho humano para perceber alterações de imagens 

(TAROUCO et al., 2003 apud MATSUMOTO et al., 2003, p. 06) e de forma a garantir 

revisões contínuas no texto original. O recurso da vídeogravação como ferramenta 

complementar de registro é entendida como recurso tecnológico que melhora todo o 

processo de investigação, análise e registro dos dados de forma recursiva temporal. 

 
A evolução dos recursos tecnológicos permitiu uma melhoria no processo 
de observação. Os pesquisadores aprofundaram a coleta de dados de suas 
pesquisas por meio da vídeogravação. A filmagem passou a captar sons e 
imagens que reduzem muitos aspectos que podem interferir na 
fidedignidade da coleta dos dados observados. (PINHEIRO, KAKEHASHI, 
ANGELO, 2005, apud MATSUMOTO et al., 2003, p. 06) 

 

ROSA & ARNOLDI (2008) nortearam a definição do tipo de pesquisa 

reiterando o fato de existirem questões cujos dados não foram “encontrados em 

registros e fontes documentais, podendo estes serem fornecidos por determinadas 

pessoas” (p. 15) se valendo da análise das respostas mais detalhadas para que os 

resultados da pesquisa fossem realmente atingidos com validação e de forma 

fidedigna porque só os sujeitos envolvidos e conhecedores do tema seriam capazes 

de emitir opiniões concretas a respeito do assunto. O mais complexo, no entanto, é, 

segundo as autoras, construir de forma coerente, segura e adequada a análise das 

informações uma vez que, embora o público alvo da investigação seja constituído de 
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professores e diretores, nem todos possuíam experiências com surdos e, com isto, 

nem todos foram submetidos ao mesmo tipo de coleta de dados. 

A estratégia da vídeogravação proporcionou uma participação ativa e 

reforçou a reflexão por parte do sujeito do estudo o que foi amparado por 

MATSUMOTO et al. (2003) sendo utilizada como técnica complementar. Com essa 

ferramenta foi possível observar além da expressão, também outras linguagens 

como a “corporal, suas interações e contradições” (p. 08), assim como, as falas oral, 

gestual e de sinais que surgiram durante a entrevista. A possibilidade de rever as 

imagens com mais detalhes ajudou a perceber outras nuances do entorno. 

A grande vantagem do uso do questionário complementado com a 

videogravação foi que, seguindo um roteiro aberto previsto por ROSA & ARNOLDI 

(2008), com o foco na especificidade da formação docente, a vídeogravação 

possibilitou lembranças e reflexões em cima das vivências educacionais repletas de 

sentimentos e valores que conduziram a comportamentos e atitudes que 

corresponderam aos objetivos do entrevistador, de tal sorte que alguns dos 

professores referiram conflitos, dificuldades pessoais e profissionais decorrentes da 

falta de formação e conhecimentos na área, dados que não foram oferecidos nas 

respostas dos questionários em papel.  

3.3.1.3 Entrevista - Piloto 

Como ferramenta de validação do instrumento foram realizadas 

entrevista-piloto para a elaboração final do instrumento de medida – questionário de 

entrevista semi-estruturado. Esse estudo exploratório ocorreu com entrevistas não 

dirigidas e a participação de 5 docentes especialistas em educação de surdos. Este 

recurso metodológico é parte integrante do estudo principal, define-se como estudo 

preliminar realizado com a finalidade de melhor adequar a formatação do 

instrumento de medida à realidade que se pretende investigar (PIOVESAN & 

TEMPORINI, 1995). 

 
A entrevista-piloto servirá ao entrevistador como forma de verificação da 
adequação dos questionamentos, analisando-os como forma de viáveis ou 
não, e também para que se certifique dos posicionamentos adequados a 
serem incorporados ao tema em questão [...] deve ser utilizada em sujeitos 
que não sejam os participantes selecionados para a entrevista real. (ROSA 
& ARNOLDI, 2008, p. 57) 
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No questionário inicial alguns cuidados específicos foram tomados 

durante a formulação das questões e, posteriormente, para a validação do 

instrumento através da análise de especialistas da área que trabalham em escolas 

especiais e inclusivas e que, voluntariamente, contribuíram com sugestões que 

enriqueceriam os dados a serem coletados. A partir da análise e ajustes das 

informações coletadas pelo grupo piloto, efetivou-se a validação do instrumento 

reelaborando o questionário final.  

Os especialistas conferiram a necessidade de ajustar ou suprimir algumas 

questões, por exemplo, a que refere o nível de formação e o tipo de escola que 

deveria atender à especificidade prevista pelo MEC-PY (ajustes nas questões 02 e 

08); devido à falta de conhecimento quanto aos movimentos de inclusão e exclusão 

dos surdos foi inserida a questão de número 13; ajustes com fins de esclarecer 

perspectivas e desdobramentos (questões 15 a 17).   

No tocante à formulação dos quesitos, seguiu-se orientação de 

BOURDIEU (1999) que orienta o pesquisador a ter em mente o cuidado para não 

elaborar perguntas que desviem do foco do trabalho ou que possam ser 

consideradas “absurdas”, “ambíguas”, “deslocadas” ou “tendenciosas”. Cada uma 

das questões deve estar direcionada levando em conta a complexidade crescente 

dos fatos procurando inserir o entrevistado na conversação, conduzir a 

entrevista/questionário com certo sentido lógico e simples, de fácil compreensão 

para o entrevistado. 

3.3.1.4 Estruturação Final do Instrumento de Pesquisa - O Questionário 

Após um longo e exaustivo processo para validação do instrumento, 

foram estruturadas 20 questões abertas e fechadas, disponibilizadas no apêndice A, 

entregues aos professores que voluntariamente aceitaram participar da investigação 

através de uma entrevista pessoal a ser realizada no ambiente de trabalho.  

Na sequência, o entrevistador de posse dos questionários de entrevista 

contatou e esclareceu a cada um dos 50 professores, trabalhadores dos diferentes 

Departamentos, independente de terem ou não experiências em educação de 

surdos.  

Ao esclarecer os motivos do referido estudo, os desdobramentos e 

perspectivas a serem levantadas com a pesquisa, defendeu-se a necessidade de 

serem as respostas correspondentes às vivências individuais. Caso 

desconhecessem algum tema tratado, poderiam deixar em branco, sem resposta ou 



170 
 

simplesmente afirmar seu desconhecimento do tema, sem qualquer transtorno nem 

constrangimento, com muita tranquilidade, pois se tratava de uma investigação para 

os estudos do doutorado, e que estaria garantida a liberdade do entrevistado de 

questionar, pedir esclarecimentos, interromper ou mesmo negar sua participação na 

entrevista. 

Na perspectiva de aprofundar a investigação e de abrilhantar ainda mais a 

investigação, ancorados nas orientações de SAMPIERI, COLLADO & LUCIO (2006, 

p. 270), “em alguns casos o investigador utiliza várias formas de medidas para obter 

diferentes enfoques sobre as variáveis da investigação” e foi justamente a partir dos 

ajustes reestruturantes do estudo piloto e da videogravação que contribuíram para a 

qualidade da investigação.  

3.4 População e Amostra 

Ao “estabelecer claramente as características da população a fim de 

definir quais os parâmetros de amostragem” (SAMPIERI, COLLADO & LUCIO, 2006, 

p. 177) (Tradução do Autor), foi definido o Universo da Pesquisa que compreende a 

seleção e localização dos 17 Departamentos existentes no Paraguay. Foram 

selecionados dois Departamentos que apresentassem maior quantitativo de 

educandos surdos. Segundo o Quadro 3, as regiões selecionadas foram: Capital 

(799), e Central (377).  

Para conferir maior representatividade ao estudo, realizou-se um sorteio 

entre as demais regiões para que a realidade do interior do País também fosse 

contemplada. Amambay, com o registro de 12 escolares surdos (OEY-PY, 2006), foi 

a região selecionada para as entrevistas. Desta forma considerou-se o que os 

autores SAMPIERI, COLLADO & LUCIO (2006, p. 178) definem sobre a amostra: 

 
Essencialmente, um subconjunto da população. Chamá-lo de um 
subconjunto de itens que pertencem ao conjunto definido em suas 
características ao que chamamos de população [...] que este subconjunto 
seja um reflexo fiel do conjunto da população. (tradução do Autor). 

 

Os contatos foram iniciados pelo pesquisador/entrevistador desde 

julho/2010 com os sujeitos voluntários da pesquisa: professores e diretores das 

instituições escolares e do MEC-PY. O trabalho de campo foi destinado, 

inicialmente, à coleta de documentos impressos que pudessem respaldar o 
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referencial teórico dando suporte à investigação pretendida e foi dividido em vários 

momentos de abordagens casuais diretas e posteriormente por correio eletrônico.  

Entre janeiro e fevereiro de 2011 houve outro contato com os professores 

e diretores de escolas regulares e escolas especiais visando apresentar o estudo, 

explicar os objetivos, criar um vínculo de confiança e harmonia entre os sujeitos da 

pesquisa com o pesquisador/entrevistador para coletar os dados junto aos sujeitos 

voluntários. Percebeu-se que aquele seria um momento ideal para a apresentação 

da investigação, esclarecimentos e realização da coleta de dados e foi apresentado 

o questionário de entrevista a todos os presentes, devidamente esclarecidos, 

voluntários e livres, caso optassem recusar a participação. Em janeiro de 2012 

ocorreu mais um contato com o MEC com o objetivo de solicitar informações mais 

atualizadas e alguma avaliação das escolas.  

3.4.1 Seleção das Escolas 

Considerando que o território escolar representa a sociedade em micro 

dimensão, o paradigma educacional constitui todos os segmentos sociais e sem 

perder sua identidade na totalidade do tecido social, contempla o todo nas partes 

vivenciando a multiculturalidade na transdisciplinaridade, não como 

 
Um lugar subjetivo. Ela abrange uma objetividade com a espessura que tem 
a vida, por onde passa o econômico, o político, o religioso, o simbólico e o 
imaginário. Ela é o locus onde se articulam os conflitos e as concessões, as 
tradições e as mudanças e onde tudo ganha sentido, ou sentidos, uma vez 
que nunca há apenas um significado. (MINAYO, 2004, p. 15)  

 

As escolas foram selecionadas aleatoriamente, numa rua, num bairro, 

numa comunidade, em acordo com o previsto por SAMPIERI, COLLADO & LUCIO 

(2006, p. 186), porque a eleição sempre aleatória assegura que cada elemento 

tenha a mesma probabilidade de escolha.   

3.4.2 Sujeitos da Pesquisa   

Segundo ROSA & ARNOLDI (2008), o desejo de ser participante da 

pesquisa como um dos voluntários deve ser bem esclarecido, desde os motivos que 

levam o indivíduo à decisão de se apresentar como voluntário, à maneira como será 

efetuado o recrutamento dos voluntários. Para GORDEN (1975 apud, ROSA & 

ARNOLDI, 2008), são quatro os critérios básicos que devem nortear a seleção dos 

sujeitos: “a) Quantos têm a informação relevante; b) Quantos são os mais acessíveis 

fisicamente e socialmente; c) Quantos estão mais dispostos a informar; d) Quantos 
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são mais capazes de comunicar a informação com precisão” (p. 52-53), que 

garantam, minimamente, “a heterogeneidade da amostra em variáveis consideradas 

analiticamente relevantes. Devem ser sujeitos que possuem informações 

diretamente relacionadas com os objetivos da entrevista” (ROSA & ARNOLDI, 2008, 

p. 52).   

No Quadro 04 apresenta-se o total geral de entrevistados com a 

participação de 26 profissionais sendo que 18 participaram exclusivamente do 

questionário e 03 exclusivamente da videogravação. 08 professores atuaram nas 

duas fases da pesquisa.  

QUADRO 4: Distribuição das Entrevistas por Tipo e Local de Participação. (2011) 
Total geral de pessoas entrevistadas 26 

Total de entrevistas com questionário em papel e tinta 
(Amambay 03; MEC 03; Central 08; Capital 09) 

23 

Total de entrevistas complementares em videogravação 
(MEC 01; Capital 02; Central 04; Amambay 01) 

08 

Total de professores que participaram das duas etapas 
(Central 04; Amambay 01) 

05 

Total de professores que participaram exclusivamente do questionário 
(Amambay 02; MEC 03; Capital 09; Central 04) 

18 

Total de professores que participaram exclusivamente da videogravação 
(MEC 01; Capital 02) 

03 

Fonte: Elaboração própria 

O Quadro 05: Relação dos Professores Entrevistados Segundo 

Experiência, Tipo de Participação na Pesquisa e Região localiza cada participante 

recebeu um número e uma letra segundo a relação dos professores. Descreve o tipo 

de participação, a experiência e a região onde atuam, e ainda, a apresentação dos 

três professores entrevistados exclusivamente com videogravação que assumiam, à 

época da coleta de dados, funções administrativas e possuíam mais de dez anos de 

experiência em educação inclusiva e/ou educação de surdos. A numeração colabora 

com a localização por linha do discurso de cada sujeito, no conjunto dos dados 

transcritos para o arquivo pessoal do professor/entrevistador.  

Neste quadro cada participante recebe um código de identificação com 

uma numeração crescente correspondente à sequência de sua participação que vai 

de P1 a P26. Os professores que apresentam a sequência numérica de 01 a 23 são 

aqueles que responderam aos questionários impresso: P1; P2; P04; P05...P16; P21; 

P22; P23, e estão complementados com codificação “Q”, acrescido do número da 

questão correspondente que vai de 1º ao 20º quesito. Aqueles que responderam ao 

questionário e à vídeogravação (P3; P17; P18; P19; P20) receberam uma segunda 

codificação “VG”, segundo a complementação da pesquisa. Aos que participaram 
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apenas da vídeogravação, receberam a numeração: P24; P25; P26 com a 

codificação VG1; VG2; VG3, respectivamente seguida da linha com numeração 

crescente que corresponde à transcrição das falas. Segue-se o exemplo: P3VG4L2-

4, corresponde ao professor 03, videogravação 4, linhas 2 a 4. Os dados do 

questionário impresso foram repassados para uma planilha do Excel onde cada 

entrevistado assume uma única célula de identificação ao longo de todas as 

questões.  

QUADRO 5: Relação dos Professores Entrevistados Segundo Experiência, Tipo de 

Participação na Pesquisa e Região.  (Paraguay, 2011) 
Número Departamento / Experiência Código 
P1 Amambay Q1 
P2 Amambay Q2 
P3 Amambay: Professora de Educação Especial e Educação inclusiva com 

experiência em educação de surdos e Língua de Sinais do Paraguay (15 anos). 
Q3 
VG4 

P4 MEC Q4 
P5 MEC Q5 
P6 MEC Q6 
P7 Capital Q7 
P8 Capital Q8 
P9 Capital  Q9 
P10 Capital  Q10 
P11 Capital  Q11 
P12 Capital  Q12 
P13 Capital  Q13 
P14 Central Q14 
P15 Capital  Q15 
P16 Capital  Q16 
P17 Central: Professora de Educação Especial e Educação inclusiva com larga 

experiência em educação de surdos, Língua de Sinais do Paraguay e 
capacitação de professores (25 anos). 

Q17 
VG5 

P18 Central: Professora de Educação Especial e Educação inclusiva com experiência 
em educação de surdos e Língua de Sinais do Paraguay (06 anos como docente 
e 04 como técnica). 

Q18 
VG5 

P19 Central: Professora de Educação Especial e Educação inclusiva com experiência 
em educação de surdos (13 anos). 

Q19 
VG5 

P20 Central: Professora de Educação Especial e Educação inclusiva com experiência 
em educação de surdos e Língua de Sinais do Paraguay (15). 

Q20 
VG5 

P21 Central Q21 
P22 Central Q22 
P23 Central Q23 
P24 Capital: Professora com experiência em Educação Especial de surdos (+20 anos) 

e que atua na gestão de uma escola Especial e que optou pela entrevista em 
videogravação. 

VG1 

P25 Capital: Professora com experiência em Educação Especial (10 anos) e 
Educação Inclusiva, mas sem experiência com surdos que também atua como 
gestora de uma escola em Asunción e que optou pela entrevista em 
vídeogravação. 

VG2 

P26 Capital: Professora que está afastada de sala de aula por estar desenvolvendo 
atividade pública com experiência em Educação Especial e Inclusiva (+10 anos), 
não tem experiência com surdos e que optou pela entrevista em vídeogravação. 

VG3 

Fonte: Elaboração própria 
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Conforme ROSA & ARNOLDI (2008), nenhuma das planilhas serão 

disponibilizadas por questões éticas e serão mantidos os dados em arquivo por um 

período mínimo de cinco anos.   

A construção e o desenvolvimento da pesquisa ocorreram de forma 

interativa e dialogal entre pesquisador/entrevistador e os professores entrevistados.  

Os contatos com as escolas, professores e dirigentes transcorreu de 

forma tranquila, com muita receptividade e interesse em participar. Por questões 

estruturais, procurou-se aplicar em cada escola visitada o questionário e, quando 

indicada, a vídeogravação, tudo em uma única visita. Em Amambay foram duas 

escolas, uma do tipo Educação Regular e outra Educação Especial. Na Capital e na 

periferia de Asunción foram feitas visitas em diversas instituições de ensino desde 

escolas privadas, especiais e públicas. 
3.4.2.1 Considerações Éticas  

O discurso da ética e da moralidade está implícito nos atos e decisões do 

pesquisador e seguem um grau de maturidade e sabedoria segundo as relações, 

interesses e objetivos.  

O pesquisador tem a competência de respeitar as decisões do 

entrevistado sendo decisão do mesmo concordar e se submeter ou não à entrevista 

em papel e tinta e em vídeogravação, ficando livre para tomada de decisão, 

qualquer que seja ela, pois, conforme ROSA & ARNOLDI (2008), o entrevistador 

deve estabelecer vínculo afetivo, de respeito mútuo e de confiabilidade entre 

entrevistador e entrevistado. 

O entrevistador deve “respeitar e garantir o sigilo sobre a identidade dos 

participantes” usando nomes fictícios ou numeração criada pelo entrevistador, sem 

condições de identificação, garantindo maior tranquilidade e segurança para ambos, 

caso venham a se arrepender da divulgação de algum dos dados revelados. Ter 

sempre em mente que devem “prevalecer as probabilidades dos benefícios 

esperados sobre os riscos previsíveis”; que “obedeça à metodologia adequada” 

garantindo, assim, o bem estar do professor/entrevistado (ROSA & ARNOLDI, 2008, 

p. 73-74). 

Para os autores, a “heterogeneidade propicia uma maior quantidade de 

dados qualitativos para os resultados da entrevista”. Alguns cuidados devem ser 

tomados com relação “a falta de tempo, o temor de que a informação transcenda e 

se volte contra o próprio entrevistado; a autocensura psicossocial; o trauma em rever 
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algumas experiências ruins e por último, pesquisadores que não levam os 

questionamentos com seriedade” (p. 52). 

De acordo com GORDEN (1975 apud ROSA & ARNOLDI 2008, p. 39-40), 

além de “preservar uma boa relação com os entrevistados”, os sujeitos selecionados 

devem ser “mais capazes e dispostos a dar informações relevantes”, uma vez que o 

discurso se realiza nessa trama de relações de forças e de poder que está investido 

o entrevistador que “indaga e extrai informações” (idem).  

Os dados obtidos através deste estudo não poderão ser usados para 

outros fins que não os previstos no protocolo e/ou consentimento, desde os 

protocolos, arquivos, gravações ou qualquer tipo de imagem que por acaso venham 

a ser construídas.  

3.4.3 Metas do Desenvolvimento do Trabalho: Cronograma 

Seguindo um cronograma de atividades, iniciou-se no primeiro semestre 

de 2011 com a coleta de dados e documentos junto aos sujeitos da pesquisa.  

QUADRO 6: Cronograma do Trabalho: Agenda 2011-2012 
Ações/Mês Jan a 

abr. 11 
Maio a 
julho.11 

Ago a 
out.11 

Nov. a 
dez.11 

Jan. a 
jun.12 

Julho 12 

Preparação pré-projeto x      
Estruturação dos referenciais 

teóricos 
x x X x   

Avaliação do CEP/UPE  x      
Pesquisa de campo x      
Análise dos dados  x X    

Redação x x X x x  
Correção gramatical e 

metodológica  
   x x  

Preparação da defesa     x  
Defesa      X 

Entrega Redação Final      X 
Fonte: Elaboração própria 

Toda a investigação teve como meta realizar as entrevistas entre janeiro e 

fevereiro de 2011 desde que, oportunamente o trabalho da análise dos dados 

ocorresse naturalmente e, caso necessário algum ajuste, o retomo para atender à 

coleta de algum dado complementar às respostas obtidas, retornando ao PY mais 

algumas vezes antes de fechar a redação. 

3.5 Coleta de Dados 

Como procedimentos, métodos e técnicas de pesquisa, utilizou-se a 

entrevista semi-estruturada mediante registro escrito em papel e tinta e 

complementado em vídeogravação conforme THOMPSON (1992) e MINAYO 
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(2004). A análise das histórias orais e depoimentos pessoais foram orientados por 

HAGUETTE (1987) e THOMPSON (1992).  

Considerando que o território escolar representa a sociedade em micro 

dimensão, com todos os conflitos, valores, culturas, interesses e necessidades, o 

paradigma educacional escolar contemporâneo constitui-se parte de todos os 

segmentos sociais, e sem perder sua identidade na totalidade do tecido social, 

contempla o todo vivenciando o amálgama da pós-modernidade. 

A comunidade escolar assume, portanto, um território de subjetividade e 

multiculturalidade quando trabalha a diversidade e as diferenças desde a informação 

à formação humana nas diferentes áreas do conhecimento: “econômico, o político, o 

religioso, o simbólico e o imaginário. Ela é o locus onde se articulam os conflitos e as 

concessões, as tradições e as mudanças e onde tudo ganha sentido, ou sentidos, 

uma vez que nunca há apenas um significado” (MINAYO, 2004, p. 15). Para a autora 

a pesquisa social é mais abrangente porque “a realidade se apresenta como uma 

totalidade” (p.27). 

Toda a coleta de dados foi realizada diretamente pelo entrevistador, o que 

elimina qualquer risco de mau uso dos dados. O monitoramento da coleta de dados 

garantiu segurança e confidencialidade conforme prevê ROSA & ARNOLDI (2008) 

ao afirmar que “os dados dependem da capacidade do entrevistador de verbalizar 

suas sensações, percepções e raciocínios no decorrer dos questionamentos para 

fazer avançar o conhecimento na área” (p. 25).  

O processo de comunicação entrevistador – entrevistado assume uma 

série de temas e questões cíclicas que se inicia com a “comunicação verbal: a 

pergunta” que atenda a oferecer as informações necessárias e também, transmitir 

“mensagens não verbais”, gerando assim, a motivação que passa a ser “um aspecto 

primordial para que a entrevista se realize a contento” (p. 43). 

3.5.1 Conhecendo a Nação Paraguaya 

Ao longo das vias que atravessam as cidades e bairros de cada 

Departamento foram surgindo de forma aleatória, informações sobre a existência de 

escolas na região por “consulta pública”. Geralmente no caminho dos ônibus 

coletivos, tanto nas ruas de Asunción, subindo e descendo ruas e morros, nas 

rodovias distantes, nas cidades e ruas do interior do Paraguay. A procura era 

incansável até encontrar alguém que direcionasse os passos para uma escola. No 

ônibus ou a pé, ao localizar uma placa de escola adentrava-se para a pesquisa. Nas 
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avenidas por onde os coletivos passavam sempre se perguntava aos seus 

condutores ou passageiros usuários se conheciam ou sabiam da existência de 

escolas próximas. Desta forma foram visitadas 16 escolas, sendo que algumas se 

negaram a participar da pesquisa por diferentes motivos: reunião pedagógica, 

estarem no momento sem a direção, por não possuírem crianças surdas na escola, 

etc.  

A título de exemplo do ocorrido durante a peregrinação e garimpagem ao 

encontro aleatório de escolas em cada um dos territórios selecionados para a 

pesquisa, depois de inseridos num coletivo no Mercado Quatro às 07h30min da 

manhã com destino incerto via San Lorenzo e pela Rodovia 2 (Ruta 2), chegou-se a 

uma escola de bairro indicada pelo motorista nas ruas periféricas do Departamento 

Central depois do km 15. Por orientação do condutor de que haveria uma escola 

naquela região iniciou-se uma caminhada de mais de 02 horas. Tudo isso depois de 

40 minutos de trânsito desde Asunción. Foram mais de 20 quadras procurando essa 

escola, que se encontrava fechada. Algumas crianças que brincavam na rua 

informaram onde ficava a casa de uma professora. Montado em sua bicicleta uma 

delas se prontificou a levar o pesquisador até a esquina da rua onde morava a 

mesma. Foram mais 6 quadras até a chegada à casa da professora que também 

não estava, mas sua filha encaminhou à casa de outra professora que recebeu e 

voluntariamente se prontificou a responder o questionário. Em seguida a professora 

informou que 08 quadras depois havia uma escola especial. Ao chegar nessa 

escola, a mesma também estava fechada. A Diretora morava duas quadras abaixo e 

informou que às 09h00min horas do dia seguinte estariam os professores em 

reunião com a equipe de capacitação e poderiam conceder a entrevista.  

O retorno no dia seguinte ocorreu como previsto. Havia uma sala de 

aproximadamente 10 m2 com uma mesa ao centro e 08 cadeiras. Estavam na sala 

05 professoras e a diretora. Foram 20 minutos para responderem ao questionário e 

mais 90 minutos de entrevista gravada em vídeo. Nesses dois dias foram 

percorridos aproximadamente 5 km de caminhada com o tempo nublado e 

temperatura que variava entre 36 a 42 graus. 

A viagem até o Departamento de Amambay ocorreu em ônibus de linha 

com duração de 8 horas. Uma viagem tranquila de quase 500 km, com paradas na 
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estrada para reverenciar a cultura do Tereré5. Em uma dessas paradas num lugar 

totalmente descampado, sem iluminação urbana, vários ônibus iam parando em 

sentidos contrários, os condutores trocavam conversas em Guarany, até continuar a 

viagem 20 minutos depois, sem pressa e em paz, até a chegada ao destino.  

No dia seguinte a peregrinação iniciou cedo e ocorreu em diversas ruas 

da cidade até localizar a primeira escola. Mesmo com a presença de uma professora 

e de um diretor, apenas o gestor respondeu exclusivamente ao questionário. 

Seguindo a orientação e indicação deste gestor, o professor/pesquisador seguiu à 

procura de uma escola especial que se situava do outro lado da cidade. Nesta, a 

merendeira informou que os professores voltariam à tarde. Após duas entrevistas 

concluídas, uma delas em vídeogravação, firmou-se um compromisso de parceria 

técnica bilateral de trocas de experiências no futuro. Findo o dia, o que restou foi o 

regresso à Capital.  

O coletivo foi pontual na saída, estava lotado de crianças, idosos, alguns 

obesos, grávidas e o pesquisador. Duas horas depois de viagem que aparentemente 

seria tranquila, em algum lugar da estrada entre Amambay e Asunción, onde só 

havia mata, pasto e mosquito, sem luar nem moradia alguma, eis que surge um odor 

característico de borracha queimando. Uma roda traseira do coletivo estava travada 

pela frenagem o que provocou a parada para trocar de coletivo e evitar maiores 

danos como, por exemplo, incêndio. Todos do coletivo sentados na rodagem na 

frente do ônibus, à espera de um socorro que estaria chegando quase duas horas 

depois.  

O coletivo que veio para o socorro era menor e tinha 8 poltronas a menos. 

Aquelas pessoas viajaram em pé, sentadas no corredor entre poltronas e malas, à 

toda sorte de desconforto, com algumas reclamações dos usuários, mas todos em 

paz. Parecia que já estavam acostumados com aquela dinâmica e a cultura do 

imprevisível “tem hora para sair, chegar não!”. A viagem completou-se com 16 horas 

até a rodoviária.  

 Essa experiência provoca reflexões do quanto convivem com a humildade, 

harmonia e paciência aquelas pessoas. E quanto nos países ditos “civilizados” tem-

se perdido em termos de qualidade de vida diante da corrida contra o tempo, pode-

                                                
5 Bebida servida com ervas tipo Mate num copo ou cuia com uma bombilha para sucção. Comum na 
região Centro Oeste e Sul do Brasil além dos países de fronteira. Varia de acordo com a época do 
ano a ser consumida com água gelada ou quente quando recebe o nome de chimarrão. 
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se refletir o quanto se mostra a população paraguaya, pacífica e adaptada ao 

sistema. 

3.5.2 Procedimento de Coleta de Dados  

A visita às escolas possibilitou a observação de diferentes ambientes 

educacionais. Observou-se que tanto na capital como no interior, as questões 

políticas, econômicas e culturais interferem diretamente na forma como está 

estruturada e organizada a escola e o fazer docente.  

Diversos fatores e condições estruturais como instalações físicas, espaço 

de lazer e recreação, manutenção das instalações, disponibilidade de insumos e 

recursos tecnológicos, além de questões contemporâneas como acessibilidade, 

adequação dos ambientes inclusivos, estruturação de projetos adaptados estão em 

pauta de discussão política em nível nacional, mas nenhuma destas problemáticas 

faz parte do foco de estudo - formação profissional e educação de surdos, embora 

de riquíssimo valor político, social e educacional, não foram levados em 

consideração no bojo da pesquisa para não se desvincular do foco temático, mas 

que podem fazer parte de investigações futuras, pois estão presentes como 

categorias emergentes.  

Os professores que concordaram em participar e receberam o 

questionário, também foram informados de que poderiam responder ou não às 

questões, segundo as suas experiências e conhecimentos na área. Muitos 

devolveram o questionário com quesitos em branco, outros com respostas do tipo: 

(P12Q07) “não tenho conhecimento a respeito”; (P14Q07) “não sei, não trabalhamos 

com crianças surdas”. 

Alguns professores se mostraram apropriados dos conhecimentos e das 

habilidades necessárias para lidar com crianças com deficiência, quer seja por 

experiências familiares, quer seja por encarar o desafio com perseverança e fé 

aprendendo na prática com tentativas e erros. Mas na educação de surdos, como 

visto em FALCÃO (2011), o desafio da sala de aula com espontaneísmos e falta de 

formação específica pode levar a frustrações, desespero e exclusão de ambos os 

lados. 

Ao longo das entrevistas alguns professores que se mostraram 

entusiasmados em participar de cursos de formação em sinais e em educação de 

surdos que porventura fossem oferecidos a partir dos desdobramentos deste estudo: 

(P21Q10) “não sei, mas gostaria de aprender”. 
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Dar visibilidade e voz a um grupo de pessoas que, em alguns casos, 

sentem-se à margem do sistema, permite que comparativamente ou de forma 

isolada, construa-se uma visão do todo social que constitui a educação nacional do 

Paraguay e que, por meio das lembranças dos sujeitos da pesquisa, o pesquisador 

se insere principalmente para compartilhar e apreender com o outro que, por 

vivenciar determinada situação, conhecem mais a respeito e estão motivados a 

ressignificar sua prática oportunizando a outros concidadãos, próximos e distantes, 

compactuarem entre si essas vivências uma vez que, cada narrativa coloca o sujeito 

com distanciamento e aproximações das experiências, quer vividas quer mantidas 

no imaginário de cada um (ROSA & ARNOLDI, 2008).  

3.5.3 Descrição da Análise dos Dados  

Uma das características que define a análise dos dados é a busca do 

entendimento da comunicação contida na fala das pessoas, apoiando-se no 

(re)conhecimento do explícito e implícito textual. Dessa forma, não se quer saber 

apenas “o que se diz”, mas “o que se quis dizer” como reflexo da história social, das 

relações pessoais e profissionais.  

THOMPSON (1992) alerta para que toda e qualquer informação que 

tenha origem em entrevistas seja cuidadosamente verificada, pois a partir do 

momento em que alguém fornece informações sobre algo, essa pessoa pode ter 

interesses particulares a respeito do assunto que está sendo tratado ou estar 

sofrendo algum tipo de influência, seja ela política, social, econômica ou cultural. 

Para o autor, a história social consiste na finalidade de dar lugar, vez e 

voz às pessoas que vivenciaram situações educacionais distintas para que possam 

se expressar com suas próprias palavras, reconhecer e produzir conhecimento 

através das vivências e socialização desses saberes cujo objeto de estudo 

(educação inclusiva) desvela-se como realidade concreta para cada sujeito. Ao pôr 

em prática os resultados da pesquisa o educador não está “somente educando ou 

sendo educado, está pesquisando outra vez. No sentido aqui descrito, pesquisar e 

educar se identifica em um permanente e dinâmico movimento. 

Uma pesquisa pode ser considerada, segundo LAKATOS & MARCONI 

(1996, p. 15), “um procedimento formal com método de pensamento reflexivo que 

requer um tratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer a 

realidade ou para descobrir verdades parciais”. Significa muito mais do que apenas 

procurar a verdade, mas descobrir respostas para perguntas ou soluções para os 
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problemas levantados, que através do rigor de técnicas e métodos científicos 

contribuem para a descrição da análise do discurso.  

Dentre as diversas técnicas existentes, a Análise Textual Discursiva – 

ATD descrita por ROSA & ARNOLDI (2008) apresentou-se mais adequada às 

operações de desmembramento do texto em categorias de análise, unidades e 

subunidades prévias e emergentes segundo reagrupamentos e aprofundamentos 

temáticos.  

3.5.4 Procedimento de Análise dos Dados 

Para fins de análise a construção textual se constitui do corpus da 

pesquisa e contém, segundo MINAYO (2004) a totalidade. Para a autora é dele que 

partem possíveis recortes. Enquanto objeto teórico, porém, o texto é infinitamente 

inacabado: a análise lhe devolve sua incompletude, acenando para um jogo de 

múltiplas possibilidades interpretativas. Ainda para a autora, a totalidade se revela 

em três dimensões de argumentação: “a) relações de Força: lugares sociais e 

posição relativa do locutor e do interlocutor: b) Relação de Sentido: a interligação 

existente entre este e vários discursos, o ‘coro de vozes’ que se esconde em seu 

interior: c) Relação de Antecipação: a experiência ante-projetada do locutor em 

relação ao lugar e à reação de seu ouvinte” (p. 213). 

Os dados obtidos através das entrevistas foram codificados em arquivo 

permanente a partir dos códigos apresentados no Quadro 05 para identificar os 

participantes conforme SAMPIERI, COLLADO, LUCIO (2006, p. 270), adaptado ao 

estudo. Na sequência da estruturação do procedimento, o que preconiza a técnica 

da ATD refere à construção do quadro das Unidades, Subunidades de Análise e das 

categorias Emergentes conforme o Quadro 07. Em seguida os dados foram 

analisados de forma descritiva conforme cada variável.  

Mesmo consciente de que a principal característica de um entrevistador é 

a disposição para manter-se o mais neutro possível, sem interferir na fala e escutar, 

em alguns momentos o pesquisador envolve-se com a fala dos entrevistados, quer 

para retomar o foco, quer para reforçar o discurso e assim valorar ainda mais o 

momento e oferecer mais segurança e abertura ao entrevistado, como que 

“conduzindo” uma “conversa”, pois o narrador sendo convidado a falar sobre o tema 

inicialmente proposto e de interesse comum, se sente mais seguro e afetivamente 

acolhido como previsto em ROSA & ARNOLDI (2008). 
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3.5.4.1 Tipificação da Análise: Técnica da Análise Textual Discursiva - ATD 

Definir qual o tipo de análise dos dados que iria melhor orientar a 

pesquisa trouxe à tona quatro modalidades encontradas na literatura: Análise do 

Discurso, Análise do Conteúdo, Análise da Entrevista, Análise Textual Discursiva. 

Na realidade, o que se busca é o entendimento da comunicação objetiva e subjetiva 

contida na fala dos sujeitos, além de identificar e conhecer que aprendizagens 

podem ser significativas diante dos textos que pudessem aglutinar ideias e valores. 

Dessa forma, não se quer saber apenas “o que se diz”, mas “o que se quis dizer” 

com tal manifestação oral e corporal expressiva. As pesquisas qualitativas cada vez 

mais estão utilizando a Análise Textual Discursiva como forma de buscar a 

compreensão dos fenômenos investigados redimensionando um grande campo 

metodológico em virtude das proximidades teóricas com a conformidade da 

investigação que segundo MORAES & GALIAZZI (2011, p. 165): 

 
Uma pesquisa que trabalhar em torno de um problema original requer do 
pesquisador percorrer um caminho que está indefinido o tempo todo. 
Somente no final atinge uma clareza maior do que é pretendido. A Análise 
Textual Discursiva tem sido metodologia importante para ajudar a construir 
os caminhos nesse tipo de pesquisa, exigindo do pesquisador, entretanto, 
saber conviver com a insegurança de um fluxo incerto e inconstante de uma 
trajetória que precisa ser produzida no próprio processo da pesquisa, em 
que o seu objeto é reconstruído constantemente.  

 

Este momento do estudo: “Análise dos dados” apresentou um tecido 

multifacetado. Ao receber em mãos registros impressos em papel e tinta de 

professores/entrevistados que desconheciam os diferentes aspectos da educação 

inclusiva pela falta de formação, capacitação e de experiências, e do outro lado, 

vários registros em vídeogravação, embora em menor número, tornou-se 

qualitativamente uma fonte de informações relevantes tanto para esta investigação 

como para futuros estudos na área da educação inclusiva. As atitudes e a práxis 

puderam ser percebidas mais efetivamente por meio das observações que cada um 

apontava como importante registrar e que traziam consigo lembranças. “Na maior 

parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com 

imagens e ideias de hoje, as experiências do passado” (BOSI, 1999, p. 55). 

BOURDIEU (1999) elenca alguns valores que correspondem à transcrição 

dos dados. A entrevista como parte integrante da metodologia não se efetiva no 

simples ato mecânico de passar para o papel o discurso gravado do informante. De 



183 
 

alguma forma o pesquisador tem que compreender e apresentar os silêncios, os 

gestos, os risos, a entonação de voz do informante durante a entrevista. Esses 

“sentimentos” impulsionaram reações que aos poucos se tornaram explícitos na fala, 

nas imagens gravadas que são muito importantes na hora da análise.  

Cabe ao crivo do professor/pesquisador revelar o não dito e ao mesmo 

tempo com o dever de ser fiel ao discurso permitir e registrar falas, gestos e 

emoções. Ter fidelidade ao transcrever o discurso daquilo que é o tema da pesquisa, 

do que se pensou, elaborou, falou e sentiu durante a entrevista, o que torna o texto 

concluso e acabado, pois se configura como objeto completo enquanto corpus da 

pesquisa e contém a totalidade. Porém “infinitamente inacabado: a análise lhe 

devolve sua incompletude, acenando para um jogo de múltiplas possibilidades 

interpretativas” (MINAYO, 2004, p. 213). Diante dos diferentes textos escritos 

compostos dos diferentes sujeitos com diferentes vozes e múltiplos sentidos, a ATD 

segundo MORAES & GALIAZZI (2011 p. 80) “valoriza a perspectiva do outro, 

sempre no sentido de buscar múltiplas compreensões dos fenômenos” cujas 

linguagens e sentidos estão inseridos nos contextos e momentos históricos. 

 
Num exercício de respeito às vozes e aos sujeitos participantes da 
pesquisa, o pesquisador exercita uma construção de categorias que valoriza 
as perspectivas e construções dos participantes, constituindo o processo, 
nesse sentido, uma reconstrução e explicitação de categorias que as 
informações coletadas possibilitam construir. (p. 81) 

 

A intenção da Análise Textual Discursiva – ATD é compreender, por meio 

da desmontagem e reconstrução dos textos, os temas estudados. Para os autores  a 

ATD corresponde “a uma metodologia de análise de dados e informações de 

natureza qualitativa com a finalidade de produzir novas compreensões sobre os 

fenômenos e discursos” (p. 07) e apresentam, sequencialmente, quatro 

procedimentos estruturantes: 

 
Desmontagem dos textos; estabelecimento de relações; captando o novo 
emergente (que constituem o primeiro ciclo) e auto-organização (que 
constitui o segundo ciclo). A delimitação do corpus caracteriza-se por uma 
fase muito importante da pesquisa, pois é a partir dele que fazemos um 
exame detalhado, com a finalidade de construirmos unidades relacionadas 
ao fenômeno pesquisado. (p. 07) 

 

Assim, o processo de análise é iniciado com a “unitarização” e 

“categorização” dos textos. 
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Categorias constituem conceitos abrangentes que possibilitam compreender 
os fenômenos que precisam ser construídos pelo pesquisador. Da mesma 
forma como há muitos sentidos em um texto, sempre é possível construir 
vários conjuntos de categorias a partir de um mesmo conjunto de 
informações (p. 29) O processo de unitarização é um esforço de construção 
de significados [...] constitui um esforço de interpretação e construção 
pessoal do pesquisador em relação aos significantes do ‘corpus’. [...] É um 
movimento de aplicação de teorias, sejam conscientes ou tácitas, 
implicando necessariamente o envolvimento da subjetividade do 
pesquisador. Os sentidos das unidades produzidas são aquelas construídas 
pelo pesquisador, carregando assim sua marca de autoria [...] Este precisa 
exercitar um esforço de fidelidade às ideias dos sujeitos de sua pesquisa. É 
preciso atenção aos sentidos que os autores dos textos pretenderam 
expressar. Isso implica exercitar uma atitude de respeito ao outro.  (p. 53) 

 

“Os sistemas de categorização correspondem ao processo de síntese dos 

elementos que mais se destacam nos fenômenos investigados” (p. 89). O processo 

de categorização apresenta relação direta com os dados coletados e com os 

objetivos da pesquisa, só assim se torna válido por se tornar fiel às vozes dos 

sujeitos e aos fenômenos que descreve. A categorização consiste num processo de 

“criação, ordenamento, organização e síntese” (p. 78) que enfatiza a “interpretação, 

a subjetividade e a intersubjetividade dos contextos de produção e da natureza 

histórica dos processos de constituição de significados” (p. 79), sendo um ponto 

central quanto à validade do processo que se garante com a construção ao longo de 

processo da pesquisa. Segundo a autora, a “validade” é a primeira e mais 

fundamental característica de um conjunto de categorias, a segunda é a 

“homogeneidade”. Amplitude, precisão e exaustão correspondem a outras 

características do conjunto de categorias. “Quando o pesquisador reúne um conjunto 

de materiais em sua pesquisa, não pode limitar sua classificação a apenas alguns 

deles. Os conjuntos de categorias que constrói devem ser exaustivos e devem incluir 

todos os materiais pertinentes ao estudo” (p. 84).  

A categorização deste estudo foi construída a partir dos objetivos e de 

forma emergente foram considerados também os elementos imprevistos e que se 

tornaram relevantes para a ampliação da compreensão dos fenômenos 

investigados. Com o registro em videogravação, tornou-se possível retornar às 

cenas como (re)análise dos textos identificando novos saberes e valores explícitos e 

implícitos como não previstos que surgem naturalmente como emergentes no 

discurso e que  
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Não são previstas de antemão, mas construídas a partir dos dados e 
informações obtidos das pesquisas. O processo de construção desse tipo 
de categoria implica a organização de estruturas de vários níveis, indo do 
movimento das categorias mais específicas e de menor amplitude para as 
mais gerais e mais amplas. A adoção do processo emergente exige uma 
definição gradual das categorias. A clareza e validade do conjunto de 
categorias somente se completam no final da análise. O processo é 
recursivo, obrigando a retomadas constantes para sua qualificação. (p. 88) 

 

O processo analítico caracteriza-se como auto-organizado que “exige do 

pesquisador um profundo envolvimento e dedicação para que possa tirar todo o 

proveito do processo” (p. 164), redefinindo em categorizações cada uma das 

unidades de análise prévias ou emergentes “com a finalidade de produzir novas 

compreensões” (p. 07), sobre os discursos, através de um processo de 

desmontagem dos textos em “unitarização” e “categorização”, fragmentando e 

detalhando os textos, “no sentido de atingir unidades constituintes, enunciados 

referentes aos fenômenos estudados” (p. 11).  

 
O ciclo da análise textual aqui focalizado é um exercício de produzir e 
expressar sentidos. Os textos são assumidos como significantes em relação 
aos quais é possível exprimir sentidos simbólicos. Pretende-se, assim, 
construir compreensões a partir de um conjunto de textos, analisando-os e 
expressando a partir dessa investigação alguns dos sentidos e significados 
que possibilitam ler. Os resultados obtidos dependem tanto dos autores dos 
textos quanto do pesquisador. (p. 14)  

 

A caracterização de cada unidade de análise é feita na sequência da 

análise textual de cada texto original. 

 
As unidades quando levadas à categorização estarão isoladas e é 
importante que seu sentido seja claro e fiel às vozes dos sujeitos da 
pesquisa [...] é preciso salientar que esse processo de análise, iniciado com 
a unitarização dos textos é uma atividade exigente e trabalhosa. Somente 
se assim for considerado é possível atingir o rigor e a qualidade que se 
espera de uma análise qualitativa. (MORAES & GALIAZZI, 2011, p. 20-21)  

 

A validade das unidades de análise requer um processo de (re)construção 

gradativa, recursiva, reorganizativa e reiterativa. Unitarizar é, portanto, um “delimitar 

e destacar unidades básicas de análise a partir dos materiais pesquisados, 

envolvendo permanentes interpretações do investigador” (p. 171), uma vez que “o 

processo de construção e desconstrução é fundamental em um processo de 

interpretação” (p. 173).  
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Cada fragmento produzido deve ter relação com os objetivos, e o processo 
de unitarização como um todo deve refletir as intenções da pesquisa e 
ajudar a atingi-las. Em relação a isso é interessante salientar que os 
objetivos podem também ser modificados ao longo do processo, incluindo 
novos direcionamentos que a própria análise pode indicar. Assim, o que 
efetivamente direciona o processo é a procura de uma compreensão mais 
ampla e válida dos fenômenos, o que é a própria razão de se fazer qualquer 
pesquisa. (MORAES & GALIAZZI, 2011, p. 51)  

 

Aprender e comunicar caminham juntos na análise textual diante da 

complexidade do processo, da autoria e da argumentação. Sendo assim, a ATD 

integra também o transformar como atributo político que necessariamente se 

associa ao rigor da ciência superando o sentido da neutralidade e “o ponto de vista 

do pesquisador não se transforma em fator único de interpretação, mas que as 

perspectivas dos outros participantes também sejam consideradas”. Isso pode 

constituir a “análise culturalmente plantada” (DEMO, 2001, p 56 apud MORAES & 

GALIAZZI, 2011, p. 101). “Esse tipo de análise pode ser entendido como uma 

combinação de comunicação, aprendizagem e intervenção" (MORAES & GALIAZZI, 

2011, p. 136). 

 
Abandonar-se aos processos auto-organizados e emergentes da Análise 
Textual Discursiva impõe deixar que as próprias ideias se inserissem nas 
novas compreensões. Esse movimento frequentemente gera insegurança, 
pois o pesquisador se questiona até onde pode integrar suas próprias 
convicções e teorias junto com o que trazem seus sujeitos pesquisados, 
processo em que também são postas em xeque suas teorias. No mesmo 
movimento ocorre uma desconstrução do próprio pesquisador e de seus 
entendimentos sobre os fenômenos investigados. Conforme afirma 
Maturana (1997 b, p. 37), “as explicações científicas não explicam um 
mundo independente. Elas explicam a experiência do observador e este é o 
mundo que ele ou ela vive”. Por isso, ao trabalhar com a análise textual “é 
impossível fazer uma pesquisa na qual se almeje a neutralidade do 
pesquisador e a objetividade da análise. Toda análise é subjetiva, fruto da 
revelação íntima do pesquisador com seu objeto pesquisado". (MORAES & 
GALIAZZI, 2011, p. 190) 

 

O texto final surge do processo de auto-organização e recursividade 

(re)estruturante da categorização através da “expressão das novas compreensões, 

sempre em interlocução com teóricos e com a realidade empírica” (p. 193) na 

perspectiva de obter “argumentos válidos e aceitos em comunidades de 

especialistas nos temas tratados” (idem). Ao interagir com outros autores surgem 

releituras que se concretizam num processo nunca acabado de “qualificação, 

validação e aperfeiçoamento pela superação do mero instrumento de passagem de 

ideias de outros” (idem). Nesta investigação, o corpus é composto por uma série de 
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entrevistas realizadas com professores do Paraguay que vivenciaram diferentes 

situações educacionais ao longo de sua carreira profissional, (re)construindo, assim, 

uma abordagem laboral histórica. A partir desta identificação do “corpus”, dá-se 

início ao processo de “desconstrução” e “unitarização do texto”, destacando com 

detalhes cada um dos seus elementos constitutivos.  

Na ATD o processo de “categorização” representa o segundo momento 

do ciclo e é caracterizado pela “comparação contínua” entre cada uma das unidades 

e subunidades de análise, visando tão somente, o (re)agrupamento dos elementos 

por afinidades e semelhanças. As categorias construídas nessa fase subsidiam a 

construção de um “metatexto” que corresponde ao fechamento da “terceira etapa do 

primeiro ciclo”. Nesse metatexto ocorre a intervenção subjetiva do autor 

descrevendo e (re)interpretando o objeto de estudo buscando sempre apresentar ao 

leitor as novas compreensões obtidas por meio da análise (MORAES & GALIAZZI, 

2011). Esta etapa da pesquisa apresenta um caráter eminentemente qualitativo que 

busca a compreensão das relações existentes entre a formação e os saberes 

docentes, as abordagens pedagógicas com os referenciais teóricos que 

historicamente estão construindo e reconstituindo os ambientes escolares e a vida 

de cada um dos sujeitos que se envolvem pessoal e coletivamente. 

3.5.4.2 Complementação da Análise das Entrevistas com Videogravação 

Os Quadros 04 e 05 apresentam a relação dos professores participantes. 

Suas falas ocorreram por recortes dos textos e, neste caso, foram formadas a partir 

do conteúdo presente dos depoimentos, tendo como base a confluência dos temas 

abordados pelos participantes quer no questionário, quer durante a videogravação, 

desde que respondessem aos objetivos da investigação e estivessem apresentados 

segundo as unidades e subunidades que constituem o processo recursivo de análise 

e (re)análise que não está, portanto, inteiramente sob controle do pesquisador. “A 

análise textual discursiva pode ser compreendida como processo auto-organizado 

de construção de novos significados” (MORAES & GALIAZZI, 2011, p. 45). 

Nesta fase da análise dos dados o momento é de (re)organização das 

informações em Unidades e Subunidades, buscando na regularidade das respostas 

categorias pertinentes e relações reestruturantes assim, algumas unidades de 

análise que estivessem apoiadas nos objetivos e atendessem ao corpus da pesquisa 

como a formação docente e educação de surdos seriam as primeiras Unidades a 

serem identificadas para a (re)construção textual.  
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Os textos são entendidos como produções linguísticas, referentes a 
determinado fenômeno e originadas em um determinado tempo e contexto 
(p. 16). É o próprio pesquisador quem decide em que medida fragmentará 
seus textos, podendo daí resultarem unidades de análise de maior ou de 
menor amplitude (p. 18). É um movimento gradativo de explicitação e 
refinamento de unidades de base. (MORAES & GALIAZZI, 2011, p. 19)  

 

Na sequência do agrupamento inicial em Unidades e Subunidades, foram 

selecionados critérios e procedimentos ancorados na técnica da ATD: a) 

organização dos dados através da identificação das falas quer respondidas pelo 

questionário, quer traduzidas da videogravação, com o cuidado de não superestimar 

as falas pela superposição dos sujeitos. Ficou decidido separar o dito escrito do dito 

videogravado com relação aos 05 entrevistados que participaram das duas 

modalidades; b) identificação dos temas, norteados pelos quesitos e pelos 

desmembramentos de cada entrevista, por unidades identificadas; c) reagrupamento 

das falas em unidades e subunidades; d) interpretação dos dados, que estão 

agrupados no Quadro 07. 

QUADRO 7: Unidades e Subunidades de Análise:  Questionário e Videogravação 
Código 

da 
Unidade 

Unidades de Análise Subunidades de Análise 

1 POLITICA PÚBLICA 
Questões 7 e14 

Proposta de Formação e Capacitação; 
Organização Escolar 
Transporte Escolar, Trabalho infantil 
Aspectos Financeiros: recursos para a escola 
Aspectos Financeiros: Recursos familiares 
Falta de formação docente 

2 REALIDADE ESCOLAR 
Questões 4 e 5 

Organização Escolar: Especial, Regular, Inclusiva 
Escola Especial: privada 
Recursos financeiros: origem e destino 
Manutenção e controle: alimentação, conservação 
Recursos humanos: privada, pública e subvencionada 
Falta de formação docente 

3 EDUCAÇÃO DE SURDOS 
Questões 6, 9, 12, 13, 15, 16, 

18, 19 e 20 

Escola Especial 
Escola Regular 
Escola Inclusiva 
Filosofias: Oralismo, Comunicação Total, Bilinguismo 
Crítica ao modelo segregacionista 
Falta de formação docente 

4 FORMAÇÃO DOCENTE  
Questões 2, 3, 8, 10, 11 e 17 

Falta de formação docente 
Contradição entre discursos: docente x dirigente 
Dificuldades financeiras: altos custos formação privada 
Qualidade dos saberes experienciais 

5 TEMAS EMERGENTES Saúde: qualidade da assistência, medidas preventivas: 
vacina contra a rubéola, cárie dental 
Empregabilidade e mercado de trabalho 

Fonte: Elaboração própria 
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CAPÍTULO IV - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

 

4.1 Localização e Amostra   

A amostra foi composta por 26 sujeitos de ambos os sexos, sendo 11% 

masculino e 89% feminino, com idades entre 30 e 66 anos. Visivelmente marcado o 

predomínio do sexo feminino, o que denota a prevalência das mulheres lidando com 

a educação regular e na educação especial. Dentre os professores pesquisados 05 

são diretores distribuídos no Departamento Amambay (01), Departamento Central 

(01) e 03 na Capital. Quanto aos sujeitos das diferentes escolas e Departamentos, 

foram computados 02 professores de Amambay, 12 da Capital e 07 do 

Departamento Central, perfazendo um total geral de 26 trabalhadores em educação 

do Paraguay entrevistados (Quadros 04 e 05). 

QUADRO 8: Caracterização dos Sujeitos da Pesquisa por Departamento e 

Categoria. (Paraguay, 2011) 
Departamento Quantitativo de Professores Quantitativo de Diretores 
Central 07 01 
Capital 12 03 
Amambay 02 01 
Total de entrevistados 21 05 
Fonte: elaboração própria 

4.2 Unidade de Análise I: Política Pública 
4.2.1 Quesito 7: Ações Empreendidas pelas Instituições de Educação do 
Paraguay que Possam Garantir Condições Apropriadas de Ensino-

Aprendizagem para as Pessoas Surdas. 

Neste quesito, 69,56 % dos professores (n=10) responderam que não 

conhecem e por conta de não terem alunos surdos não sabem como lidar com esta 

especificidade educacional. 05 (19,23%) professores deixaram sem resposta. 

Apenas 02 professores (8,6%) alegam que participaram de cursos de capacitação, 

palestras e encontros como momento de capacitação.  

A distância entre a Capital e o Departamento foi alvo de crítica no tocante 

ao deslocamento e a falta de capacitação em suas regiões onde trabalham.  

Algumas falas dos professores registradas em papel e tinta são de 

relevância para o estudo. A crítica ao modelo de formação, às políticas de 

capacitação do MEC-PY e a falta de diálogo entre os trabalhadores do interior que 
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se sentem discriminados e abandonados estão em evidência , marcando assim, a 

zona de conflitos existentes entre gestores, professores e o MEC-PY.  

Nos encontros com trabalhadores do MEC-PY foi possível acesso aos 

seguintes documentos: 

 A Lei da Educação Geral do Paraguay, um resumo oral da realidade e 

da proposta escolar inclusiva para o exercício 2011 que contemplaria um projeto 

piloto de implantação de 50 escolas do tipo inclusiva  

 A Resolução nº43/09 que respalda e define a implementação das 

políticas de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência do Paraguay, mas 

que as pessoas surdas não seriam contempladas com este desenho inclusivo e 

permaneceriam em escolas especiais.  

O Quadro 2 cuja fonte anuário 2007 apresenta na Educação Especial 

segundo os participantes surdos em instituições escolares por Departamento um 

total de escolas especiais que atendiam a surdez na ordem de 1785 

estabelecimentos em todo o país e 32 instituições atuando como escolas regulares 

com surdos inseridos, sem haver, necessariamente, um modelo de inclusão 

propriamente dito e definido. O Quadro 3 não identifica quantitativamente por tipo de 

aluno, o que limita o entendimento quanto à distribuição e acompanhamento desses 

alunos ao longo de sua vida acadêmica.  

Na análise qualitativa quanto às ações governamentais estarem 

adequadas ao ensino aprendizagem dos surdos alguns colaboradores (P17; P18, 

20) criticaram a não valoração dos seus saberes, mesmo que adquiridos na prática. 

P03Q07 informa que a formação ocorre “Através de cursos de capacitação docente 

implementados pelo MEC, para apoiar os mesmos no desenvolvimento do ensino”, 

porém, sem continuidade das ações, destacando que a última, ocorreu em 2008 

conforme informação obtida na questão 10, a qual trata da existência de capacitação 

e formação em educação de surdos. Tal afirmação coloca o processo de 

capacitação, como ação isolada e sem a preocupação com a atualidade, até porque 

há mais de quatro anos (2008) aconteceu a última, em educação especial, 

“promovida pelo MEC/PY (P18). Já em relação à “Capacitação por autogestão” 

(P03), o conjunto de respostas mais contundente para esse estudo, é que nada 

menos do que 14 professores responderam negativamente à existência desta 

formação. A especificidade da formação em educação de surdos e língua de sinais 

“não existe”, “é nula”, segundo o discurso dos sujeitos inquiridos. 
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Embora as medidas de intervenção no modelo educacional dos países 

membros da ONU estejam previstas há quase duas décadas, as ações inclusivas do 

governo do Paraguay ainda estão em fase de estudos e que muito pouco conseguiu 

sair do papel, conforme opinião de um dos sujeitos inquiridos. “As mudanças na 

educação são muito... Muito a longo prazo, mas existe a intenção, sobretudo de 

fazer essas questões os procedimentos de que sejam mais formais que não sejam 

mais uma questão de assistencialismo e que realmente vejam que há crianças 

incluídas e por isso se enfatiza aos pais que os filhos voltem à escola” 

(P26VG3L228-232). 

Existe uma planilha de recomendações baseada em critérios pré-

definidos e estratégias de ação para a efetivação do processo de inclusão em cada 

País membro da ONU. No Paraguay segue pela “unificação de critérios” destaque 

para a fala de P26VG3L4-18: “ter uma educação inclusiva... a proposta é a inclusão 

em todo o sistema da Educação regular. Vamos fazer de maneira muito....como um 

processo. Temos muitas partes que trabalhar, também a parte de capacitação, 

agora vamos  focalizar 50 escolas... Que apresentaram no concurso de práticas 

inclusivas suas experiências. Essas escolas vamos focar e vamos trabalhar com 

elas todos os processos de inclusão para poder avaliar os instrumentos e unificar 

critérios”. Contudo, durante a entrevista ficou evidenciado no discurso da gestora 

que as pessoas surdas não estariam inseridas neste contexto de escola inclusiva. A 

pedido das entidades representativas de surdos seriam mantidas as ofertas de 

escolas especiais e exclusivas para os surdos.  

A consciência política dos formadores quanto às responsabilidades do 

Estado em promover mudanças políticas, sociais, econômicas e culturais através da 

educação da população faz-se presente no discurso dos entrevistados. Segundo 

P17VG5 (L132-136) “não existe uma base em nível educativo que é o essencial. A 

sociedade por si não vai mudar. Porque a educação é o que te permite mudar a 

visão das pessoas e sem isto nós não fazemos. Sem educação temos nossas 

deficiências, é difícil transformar nossa sociedade e que se mude a cultura porque 

nós, isso é o que temos que fazer. Através da formação, sem isso é impossível.” 

Ao refletir sobre a afirmação de THOMPSON (1998, p. 22) “A história oral 

não é, necessariamente, um instrumento de mudança, isso depende do espírito com 

que seja utilizada”. Identifica-se no estudo a dicotomia entre a teoria e a prática. 
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Evidencia-se que a formação inclusiva não está contemplada no currículo normal 

conforme relatos (P2; P12; P17; P18; P19; P20; P21). Em relação aos demais 

professores entrevistados, as respostas são contraditórias variando como sendo 

uma “especialização” ou segundo o modelo idealizado pelas políticas de inclusão, 

sem a efetiva aplicabilidade universal das ações, segue também sem controle e sem 

avaliação. 

As ações empreendidas pelas instituições de ensino e pelo Estado estão 

longe de atender à demanda escolar de acessibilidade e inclusão da população e de 

formação docente que, para P6Q8 considera a formação “nula”, reiterada por P2Q8, 

que denuncia “os professores recebem capacitações muito escassas, cada docente 

busca uma adequação para trabalhar com surdos”, justamente porque “é uma 

formação especializada, não é contemplada no currículo de formação docente 

normal” (P12Q8), e por P20Q8 “a formação docente é nula e se trabalha com apoio 

de profissionais como fonoaudiólogos ou terapeutas de linguagem”. Este “grito dos 

professores” é coerente com o padrão de responsabilidade da classe e o 

compromisso pessoal e social em formar para a vida presente e futura.  

Aparentemente o que está por trás da problemática da falta de formação 

e capacitação profissional é confronto entre o que se propõe enquanto política 

nacional de formação e capacitação docente com as realidades escolares por região 

e por tipo de escola variando desde o padrão estrutural ao da qualificação dos 

serviços oferecidos que, em alguns casos, não apresentam reconhecimentos 

profissionais.  

Outro aspecto relevante é a situação econômica das escolas que se 

apresentam tanto no setor público como no privado, sendo que, as escolas especiais 

são subvencionadas pela terceirização dos serviços públicos, com diversos limites 

estruturais e de formação pedagógica. “os recursos para as escolas subvencionadas 

é limitado ao pagamento dos salários, algum material didático e a merenda” (P24). 

Uma escola de qualidade não sobrevive apenas com estas contribuições. Ainda 

segundo a fala dos entrevistados, a realidade econômica das escolas especiais é 

distinta: “todas são privadas” (P24). Esta situação interfere não apenas na 

estruturação, manutenção, conservação e organização da estatura física das 

escolas, como também no aspecto integral do humano em formação. A estruturação, 

organização e desenvolvimento da prática educativa, a obtenção de recursos para 

elaboração de estratégias mais favoráveis ao desenvolvimento do ambiente 
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educacional inclusivo passa pelo crivo do interesse privado porque a maioria das 

escolas está desprovida de tecnologias e de ferramentas assistivas como os 

computadores e a internet (P17, P18). 

Existe a crítica ao modelo da educação e das políticas públicas 

(P17VG5L15-20) “Nossos alunos não avançam na educação especial. Não há 

avanços, não há resultados em nível do aluno. Os alunos se massificam. 

Estacionam até quatro anos, não se pode fazer adequação curricular. Não se pode 

ter uma inclusão verdadeira de uma criança. Seja a deficiência que for; Por quê? 

Pela deficiência da formação docente. Um docente atualmente numa escola de 

Educação Especial sai da escola básica diretamente para escola especial sem nada 

e vai sem saber fazer nada [...] (L50-56) “Então é difícil a educação especial se não 

tem uma política nacional própria, se não se muda essa mentalidade. Desde o meu 

ponto de vista profissional é porque o Estado lhes vê como pobrezinhos, não lhes vê 

como ser humano com direitos. E se usa muito o nome deles para tirar proveitos 

para alguns setores, não sei qual, mas na verdade, não estão tratando de incluí-los, 

de transformar a situação e melhorar a condição de vida tanto da criança como do 

jovem, quanto da família. E essa política vai dar certo se tivermos mais docentes 

preparados porque vão ter critérios para melhorar seu nível de trabalho” [...] (L56-63) 

“Aqui no Departamento Central, um docente atende a surdo, à criança com Down, 

autista, em uma só sala ao mesmo tempo. Dão-lhe 3 horas e o que vai fazer? Nada. 

Formação? Não pode, impossível. E porque será essa situação? Porque não há 

uma política nacional. Não há formação. Se houvesse política haveria um malha 

curricular para trabalhar” [...] “Para formar o docente e isso não se tem. Há em 

algumas universidades privadas, se tem em nível privado, mas em nível nacional 

não há nada. O que há é deficiente. Nós que estamos trabalhando em nível de 

educação inclusiva no Departamento Central, onde estamos todos concentrados, se 

não temos nós, não vai haver em outro lugar”. 

4.2.2 Quesito 14: Concepção dos Professores Quanto às Principais Barreiras 
do Sistema Educacional e Governamental que Impedem uma Efetiva Educação 
de Surdos com Qualidade. 

Com o intuito de conhecer no discurso dos professores, as barreiras do 

sistema educativo, as quais impactam a efetiva educação de qualidade para os 

surdos, o resultado é o que se apresenta: 8 (28,75%) professores preferiram deixar 
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sem resposta ou informar que não sabem. 10 (38,46%) professores mergulharam 

em diversos enfoques como “falta de conscientização dos alunos” (P2); “falta de 

preocupação para poder superar-se” (P4); “eu creio que deve haver mais escolas 

especiais” (P14); “falta de conscientização da comunidade educativa sobre inclusão 

(P18). Nada menos de 9 professores responderam que a falta de capacitação, de 

formação dos docentes é, de fato, a principal barreira que não permite uma efetiva 

educação inclusiva com qualidade para os surdos. 

GRÁFICO 1: Concepção dos Professores Quanto às Principais Barreiras 

do Sistema Educacional e Governamental que Impedem uma Efetiva Educação de 

Surdos com Qualidade. 

 
Fonte: Elaboração própria 

A análise qualitativa apresenta uma série de lacunas políticas, 

econômicas, sociais, ideológicas presentes na relação entre o poder público e a 

escola e o discurso dos professores revela alternativas que poderiam ser levadas 

em conta para a melhoria da educação escolar, conforme falas abaixo 

apresentadas: (P2) “Falta conscientização dos alunos e capacitação dos 

professores”; (P3) “Materiais de acordo com a nossa realidade necessários para 

implementar com eficiência as Áreas de surdez”; (P4) “A falta de preocupação para 

poder superar-se”; (P6) “A educação deve ter uma reforma completa para incluir as 

pessoas com capacidades diferentes”; (P7;P8;P17;P21P;23) “Formação deficiente 

dos docentes ou falta dela, sem informação”; (P11) “Professores capacitados em 

linguagem de sinais”; (P12) “Falta de capacitação docente, infraestrutura”; (P14) “Eu 

creio que deve haver mais escolas especiais”; (P16) “Grupos muito grandes nas 
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aulas; professores não capacitados”; (P18) “A falta de conscientização da 

comunidade educativa sobre inclusão”; (P20) “O sistema educativo não apresenta 

obstáculos, e sim a falta de formação docente”. 

Outro aspecto, que também impacta a trajetória escolar e aumenta os 

índices de abandono e de baixa qualidade do ensino, é a questão financeira, reflexo 

de políticas públicas ainda incipientes e mantidas no campo teórico. A contribuição 

dos pais e familiares para as despesas escolares é comum nas escolas 

convencionadas. As famílias são carentes em diversos aspectos que refletem a 

qualidade das políticas públicas nacionais (P25VG2L05-12) “Pobreza dos pais, 

trabalho infantil e dos adolescentes pela necessidade de trabalhar de ajudar aos 

pais, distância da escola para alunos e docentes sem transporte coletivo (caminhar 3 

km), falta de água potável, chuva e acesso à escola, chegam com fome às 

07h00min e precisamos atender as suas necessidades básicas recebemos leite e 

pão do Ministério da Educação, é um alimento, mas não é tudo o que precisamos 

consumir e há crianças que tomam litros e litros de leite. Há crianças que têm fome e 

mais fome”; (P24VG1L64-70) “Faltam muito, porque primeiro motivo é a falta de 

dinheiro para passagem de ônibus. Os pais ou a acompanhante pagam e as 

crianças após 17 anos pagam. Nós buscamos padrinhos para as crianças para dar 

dinheiro para passagem para que eles não faltem à escola. Damos boleto para 

ônibus. Tem 2 padrinhos para ônibus. Outro motivo de falta dos alunos é a falta de 

perseverança e interesse dos pais por diversos problemas familiares. Precisam de 

muito esforço para educar o filho surdo. É o dobro do trabalho dos pais em escola 

normal. Os pais não são muito constantes com as crianças”; (P24VG1L235) “Falta 

dinheiro para passagem, Falta de interesse familiar [...] (L302-308) “No Paraguay, 

graças a Deus, são poucas pessoas que não podemos chegar num acordo porque é 

uma questão de mostrar aos surdos suas capacidades e a sua superação tem que 

ser pessoal. Porque vocês no Brasil têm todas as ferramentas: educação, saúde, 

oportunidades de tudo, não pagam passagem, aparelho. Aqui cada pessoa tem que 

tomar sua oportunidade nas mãos e buscar. De braços cruzados esperando que lhe 

caia o limão na mão! Tem que arregaçar a camisa e trabalhar. Dar oportunidade no 

que pode fazer. Sei que Brasil não paga ônibus. É grátis, aqui paga ônibus e 

educação. A escola regular por lei é gratuita. A escola especial não. As escolas 

privada podem pedir ajuda dos pais. Mas as escolas públicas não. Se criou uma 

cooperadora escolar”; (P3VG4L04-07) “Maior dificuldade com as crianças é o 
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transporte que nós não temos uma provisão de transporte escolar o que dificulta que 

se traga e deixe as crianças em suas casas porque eles vivem num lugar periférico, 

muito longe da instituição. Então essa é nossa maior dificuldade... Não há algo que 

controle a frequência escolar. Aqui não há um controle como no Brasil”.  

4.3 Unidade de Análise II: Realidade Escolar 

4.3.1 Quesito 4: Público Alvo da Instituição Escolar  

Ao investigar o público alvo da instituição onde o professor entrevistado 

atua, foram colocadas alternativas para as respostas de modo a identificar a 

especificidade institucional quais sejam: a) todas as crianças no ensino básico, b) 

apenas crianças surdas, c) apenas crianças ouvintes, d) apenas surdas e ouvintes, 

e) outros, sendo necessário justificar a resposta. 

GRÁFICO 2: Público Alvo das Escolas Onde os Professores Atuam. 

 
  Fonte: Elaboração própria 

Nesta questão contou-se com um grupo de professores que trabalham 

atualmente no Centro de Recursos de Educação Especial – CREE, grupo esse que 

participou das duas etapas da entrevista e estão apresentados no Gráfico 01. 

4.3.2  Quesito 5: Tipificação da Escola 

No que diz respeito à classificação escolar quanto ao tipo de escola onde 

os sujeitos entrevistados estão atuando, as respostas superaram as expectativas 

uma vez que foram identificados docentes, os quais desenvolvem suas atividades 

profissionais, como capacitadores no Centro de Recursos de Educação Especial do 

PY, fato este, que trouxe robustez ao discurso do coletivo de professores, bem 

como, para as questões posteriores, mais conhecimento e interação com o tema de 

estudo. 
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Como resultado, 60,86% dos entrevistados (n=13) desenvolvem suas 

atividades em Escola Regular enquanto que 21,73% (n=05) afirmam que atuam em 

escola do tipo Inclusiva. Vale ressaltar que este modelo de escola inclusiva 

corresponde à inserção de várias “enfermidades” e “deficiências”, exceto alunos com 

surdez e deficiência auditiva que são encaminhados para escolas especiais 

subvencionadas pelo Governo ou mantidos isolados sem atenção educacional 

especializada.     

GRÁFICO 3: Classificação da Instituição Segundo os Professores 

 
  

Fonte: elaboração própria 

P06Q14 sugere que: “A educação deve ter uma reforma completa para 

incluir as pessoas com capacidades diferentes”, sendo os “professores capacitados 

em linguagem de sinais” (P11), com a “conscientização da comunidade educativa 

sobre inclusão” (P18). 

Segundo o tipo de escola, se privada, subvencionada pelo governo ou 

pública, o Governo através do MEC-PY assume algumas despesas orçamentárias 

com material escolar, merenda, pagamento dos salários, entre outros. (P25VG2L10-

12) “O Ministério da Educação provê leite, pão e utilidades escolares básicas. Lápis, 

cadernos, sempre temos um estoque disto. Outra coisa muito importante  que o 

Ministério nos provê são os salários para os docentes. Somos uma escola 

comunitária para crianças carentes, é uma mini-sociedade com todos os problemas 

de uma sociedade comum e na merenda são servidos pão e leite”; (P24VG1L312-

320) “A escola em si não recebe dinheiro dos pais, mas a cooperadora sim. Por mais 

que seja uma escola do estado, no PY, em todas sempre se paga alguma coisa. 
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Não existe escola especial totalmente gratuita. Sempre tem que pagar algo para 

reparar banheiros, piso, e atender mais necessidades estruturais da escola tem que 

pagar algo. Alguns voluntários e pais pagam quanto podem. A maioria das escolas 

de Educação Especial no Paraguay se criou por iniciativa privada. O estado não 

criou as escolas especiais. Pode haver um (dia que o governo leve todos os 

professores para outra escola pública, daí não posso fazer nada. Os salários dos 

professores de escola pública são pagos pelo governo. Há pais que dão 100Gs$, 

500Gs$, 10.000G$ depende de sua capacidade. 

A realidade escolar é distinta segundo a região, a demanda dos alunos e 

o tipo de escola: regular, especial ou subvencionada. Para P25VG02(L19-31) “240 

alunos em 2009, quase 100 alunos com dificuldades de aprendizagem, neuronais, 

físicas, motoras, a maioria com aprendizagem lenta, com dislexia. Dificuldades de 

aprendizagem por dificuldades sociais. Sofrem violências, são mal tratados, 

trabalham, não há escola, vivem nas ruas, os pais trabalham, os alunos não têm 

como estudar. Temos uma mesa, uma pequena biblioteca; tão pouco tem uma mesa 

para todos. Os problemas de aprendizagem são muitos, tem aqueles com fome, 

criança que lê e não calcula, que calcula, mas não entende, docentes desesperados 

porque não sabem como assumir. Nós estamos preparados para atender as 

crianças que estão no estágio normal de ensino, porém vamos assumindo tudo o 

mais”. 

Está presente no discurso de alguns professores o agradecimento pelo 

apoio do Estado em relação à educação escolar especial e de escolas 

convencionadas conforme P24VG1(L323-325) “Agradecemos ao Estado muitas 

coisas que nos dão. Estão dando merenda escola, leite e pão. Nossa escola é 

privada subvencionada. Também nos dá utilidades escolares como papel. Faz dois 

anos que recebemos isto. O salário do professor é pago pelo Estado”. 

Quanto à crítica ao modelo organizacional/estrutural escolar envolvendo 

conflitos educacionais em geral, os professores trazem suas reflexões envolvendo a 

pouca valorização profissional desde os aspectos salariais, ao sistema do MEC-PY, 

o qual estrutura e disponibiliza as modalidades e o tipo de educação escolar 

especial, que historicamente, segundo os professores, não fazem parte das 

diretrizes educacionais do País. 
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O modelo de educação escolar atual do Paraguay está em fase de 

transição, mas ainda está regrado pelo tipo de escola especial subvencionada, 

conforme constata P24VG1(L149-160) “A direção da escola é privada, não tem 

salário dos professores. A escola é paga, é escola privada. Não existe escola 

especial pública no país. Ninguém queria esses alunos.  As escolas especiais foram 

criadas por religiosos ou particulares. O governo subvenciona. Como escola privada 

cuida do ambiente com professores para motivá-los já que o salário é baixo. 

Fazemos atividades com os professores extracurriculares para motivação, já que o 

salário deles não é alto e sabemos bem que o ensino com os alunos especiais é 

muito desgastante por parte do professor, é dobrado, temos que compensar pelo 

menos com uma boa motivação. Fazemos reunião, festejamos o dia dos 

professores, tem motivação pessoal, trata do grupo pela unidade, essa é nossa 

maneira de motivar. Também tratamos de lutar pelos seus direitos. Em tudo que se 

possa envolver o Ministério da Educação, aspectos legais, apoiar eles” [...] (L216-

226) “Educação regular: jardim, infantil e pré-escolar: do ano 1 ao 9. Por ciclo até 

nono grau num outro sistema. Infantil: dos 2 aos 6 anos. Básico: dos 6 aos 12 anos 

em 6 graus. Aqui até 9 anos de educação. Quando termina o Básico, se encaminha 

a criança para a escola regular que é a educação média que passa três anos.  

Educação Especial está estruturada em até 6 anos e passa para a educação de 

jovens e adultos porque o surdo que chega ao 6º grau já está entre 15 a 16 anos 

tem que passar para outro sistema de educação porque tem que terminar o quanto 

antes possível. Todos os professores da escola são intérpretes, mas não usam a 

língua de sinais a todo o momento. No ensino dos surdos usam tudo: audiovisual, 

sinais, escrita, tudo o que se pode usar com eles. Mas só usam língua de sinal na 

sala se houver necessidade. A professora de dança não sabe língua de sinais” [...] 

(L326-332) “O almoço da escola é outra parte da ajuda dos pais e voluntários. A 

escola está comprando as coisas da cozinha e limpeza. Algumas mães voluntárias 

chegam para a cozinha, arrumam tudo, preparam almoço para o outro dia. Todo dia 

tem um prato com pão ou mandioca e suco natural. As professoras ajudam a servir e 

comem com os alunos. Esses mesmos professores ensinam como comer, higiene 

bucal, lavar as mãos antes de comer e assim se ensina e o momento do almoço se 

aproveita para isso”. 
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4.4 Unidade de Análise III: Educação de Surdos 
4.4.1 Quesito 6: A Melhor Maneira de Educar uma Criança Surda 

A questão de número “6” indaga qual a melhor maneira de educar uma 

criança surda. Neste item buscou-se ancoragem nas correntes educacionais que 

cercam a vida educacional e social dos surdos. Orientados por GÓES (1999); 

CICCONE (2007); FALCÃO (2011). Foram dadas 03 alternativas que correspondem 

às correntes pedagógicas que norteiam a educação de surdos no último século: 

Oralismo, Comunicação Total e Bilinguismo: Oralismo: Ensino com 

encaminhamento fonoaudiológico e orientação para treinamento da oralização e da 
língua escrita pelo método Oralista; Comunicação Total: Ensino com 

encaminhamento fonoaudiológico e orientação para treinamento da oralização e da 

língua escrita pelo método da Comunicação Total; Bilinguismo: Ensino com 

orientação para a comunicação e o ensino da língua de sinais e da língua falada 

escrita pelo método bilíngue (Espanhol L2; Sinais L1). 

23% (07) dos professores não souberam responder qual a melhor 

alternativa para a educação dos surdos. 39,13% fizeram a opção pelo bilinguismo, 

21,74% para a comunicação total e apenas 2 (0,86%) fizeram a opção pelo oralismo. 

Nenhum professor fez a opção 04 de segregar os surdos numa escola exclusiva de 

surdos o que contradiz o discurso de P26VG03 de que as pessoas surdas não 

estariam inseridas neste contexto de escola inclusiva. 29,34% dos professores 

responderam que não sabiam ou deixaram sem resposta.  

A falta de experiência, informação e formação pedagógica por parte da 

maioria dos entrevistados, principalmente os que não possuem experiências em 

educação especializada com alunos, mantém o que WERNECK (1997) conceitua de 

falta de informação e formação por não saberem como lidar ou que correntes 

pedagógicas seguir.    



201 
 

GRÁFICO 4: Concepção dos Professores em Educação de Surdos 

 
  Fonte: Elaboração própria 

Alguns professores experientes em educação de surdos relatam como o 

sujeito surdo aprende. Para P17VG5(L65-72) isto se dá “pelo ensino na 

comunicação total. Partindo da sua realidade. Da sua linguagem materna que é a 

linguagem de sinais. E a partir daí, primeiro manejar isso, entendê-los em classe, 

localizá-los para poder daí trabalhar. Eu fui noiva de um surdo, ele me ensinou 

muito. Depois fui professora de surdos. E essa experiência de vida me ensinou a 

entender um surdo. Porque primeiro temos que entender que eles têm uma 

comunicação muito concreta. Para eles o pensamento é concreto. Pensam em 

imagem, em formas, e a partir daí temos que começar a desenvolver a parte 

intelectual. A comunicação e a aprendizagem com eles têm que ser com base na 

comunicação total, sinais, escrita, desenhos, tudo para poder chegar a eles”. 

As experiências educacionais com surdos levam à construção de teorias 

que contribuem de forma efetiva com este estudo. Ainda P17VG5L90-96, “a 

inteligência não é somente abstrata. É impressa é concreta, é dinâmica. A partir de 

quanto mais estimulado está, é muito mais ágil e gera outras aprendizagens. Por 

isso, o surdo, neste ponto de vista, absolutamente, não é deficiente. Mas sim, o 

sistema faz dele deficiente. Por que o sistema faz dele deficiente? Se o docente não 

sabe estimular sua área cognitiva, linguagem, expressão, claro que lhe faz 

deficiente. Por isso disse antes, a princípio, pelo tipo de formação docente que não 

está formado. Então cada vez mais massificamos a educação especial, 

massificamos a todos e se faz com que tenha muito mais limitada sua inclusão”. 
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4.4.2 Quesito 9: Análise Docente Quanto a Inserção do Surdo na Escola 

Inclusiva  

O quesito 9, procura de forma pessoal identificar o sentimento e os 

valores contidos no discurso do professor, quanto à inserção de estudantes surdos 

em escolas/salas inclusivas.  O que foi possível observar, é que 39,13% (n=9) dos 

educadores não souberam responder e 6 deixaram o quesito sem resposta. As 

demais respostas estão listadas no quadro abaixo, embora algumas, apresentem-se 

evasivas como a palavra “necessária”, mas mesmo assim, permite compreender 

alguns valores e sentimentos implícitos na fala desses professores. 

Vale ressaltar que não se observa rejeição por parte dos professores 

quanto à inclusão dos surdos em sala de aula inclusiva, contudo, a importância da 

capacitação foi lembrada, bem como, o desafio destas ações pela falta de 

conhecimento e de formação.  

A educação do Paraguay, assim como de outros países da América 

Latina como Brasil e Uruguay, seguiu o modelo secular de segregação do ensino.  

De um lado, a Educação Regular e do outro, a Educação Especial. Toda a formação 

dos professores, considerando a fala dos entrevistados, também pode estar 

alicerçada em uma vertente segregacionista e compartimentada, porque segundo os 

mesmos, desde a graduação até os momentos de capacitação e educação 

continuada, sentem-se incompetentes em lidar com a realidade da inserção e 

educação de surdos nas salas regulares; “Não conheço, deve ser da mesma 

maneira, mas com outras técnicas” (P1Q12); “Não sei, não trabalhei com crianças 

surdas” (P14Q12); “Necessitam ajuda, para mim devem ser capacitados em escola 

especial com alguns métodos como sinais, leitura labial, tanto a criança surda como 

os docentes” (P18Q12). Quando possuem alguma experiência, alegam que os 

surdos “possuem um nível de aprendizagem um pouco mais lento, requer um pouco 

de paciência” (P2Q12); “Depende de seu nível de aprendizagem, alguns são lentos 

e outros não. Também depende se a criança não tem outra deficiência associada à 

surdez” (P03Q12); “Sabemos bem que o ensino com os alunos especiais é muito 

esforço por parte do professor, é dobrado, temos que compensar pelo menos com 

uma boa motivação” (P24VG1L152-153).  

As respostas nos questionários em papel e tinta contribuíram com esta 

questão: (P1Q9) “Deve ser considerada como normal e não discriminar”; (P2 Q9) 

“Poucas pessoas surdas são incluídas”; (P3 Q9) “A inserção é positiva levando em 
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conta a realidade”; (P6 Q9) “A inserção de estudantes surdos poderia ocorrer 

capacitando os docentes”; (P8 Q9) “Deveria se capacitar os docentes”; (P10Q9) 

“Necessária”; (P11Q9) “É um grande desafio, mas é necessária”; (P12Q9) “Como 

docente, opino que pode ser positivo, mas com capacitação”; (P17Q9) “Necessitam 

um complemento de linguagem de sinais a fim de garantir sua inclusão”; (P18Q9) 

“Segundo meu ponto de vista, a base deveria ser assistindo em uma escola de 

surdos as crianças com essa dificuldade e logo passar ao sistema educativo”; 

(P19Q9) “Muito bom”; (P20Q9) “É uma situação complexa onde o estudante e 

docente sofrem desgastes”; (P21Q9) “Interessante e como um desafio tanto para o 

professor quanto para os alunos”; (P23Q9) “Que é uma maneira de respeitar 

autoestima”.  

A inserção do educando surdo com qualidade comunicacional e 

educacional está previsto por P03 em mais de 14 anos de experiências pedagógicas 

na educação especial e educação de surdos, contudo, as atividades pedagógicas e 

a dedicação dos professores nas escolas regulares com surdos incluídos não 

atendem às necessidades desses sujeitos reforçando a cultura do abandono escolar 

e da falta de informação e formação dos professores.  

O professor P03VG4 (L196-200) considera que “tem que estar capacitado 

para lidar com as crianças surdas. E as crianças ouvintes. Aqui por exemplo, podem 

sentar crianças ouvintes e surdas. A única coisa que eu vou dizer e vou falar e fazer 

em sinais” (Neste momento ela segue falando e sinalizando ao mesmo tempo 

mostrando que consegue simultaneamente fazer as duas coisas) [...] (108-110) 

(oraliza e sinaliza ao mesmo tempo) “olhem para mim aqui todos...eu vou falar.. 

todos estão me olhando...e eu lhes digo.. hoje vamos aprender a escrever.. e é a 

letra “A”. Bem, eu lhes mostro o que é a letra A, tudo o que é. Então eles fazem, 

atendem e entendem o que estou dizendo. Para que todo mundo tenha aprendido. 

Tudo que eu dou tem a parte teórica e prática. Tudo é falado e em linguagem de 

sinais [...] (L203-207). nós não vivemos num mundo dentro de um circulo. Cada um 

tem que socializar com os demais. Sem essa socialização nos não somos nada. 

Ninguém vive sozinho na vida ou no mundo”.  

No Paraguay é possível encontrarmos nichos de formação escolar com 

qualidade prática experiencial que pode subsidiar a construção teórica da formação 

docente caso sejam acolhidos como multiplicadores de seus saberes de mais de 15 

anos na educação de surdos. Conforme contribuição de P03VG4(L02-43) “Eu 
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trabalho com crianças surdas e de diferentes deficiências há 14 anos que me inseri 

na escola especial. As crianças nós temos cada vez mais especiais. Tanto surdos, 

mudos, com problemas visuais, crianças com PC, Down, e são crianças, por 

exemplo, que seus pais não tem a menor possibilidade de tratá-los. Então nós 

somos aqui como um escape para eles. Mas se nós não temos as ferramentas 

necessárias é difícil. Eu por exemplo, trabalho mais com terapia de linguagem dos 

quais eu trabalho problema de fala, transtorno de linguagem de crianças de outras 

escolas que são crianças incluídas e também tenho algumas crianças surdas” [...] “A 

maior dificuldade de trabalhar com crianças surdas no primeiro momento é o 

comportamento. São muito agressivos e são muito desconfiados. Porque eles 

sempre se negam no primeiro momento de vir a se juntar com os outros, se isolam. 

Num primeiro momento desconfiam de tudo, não escutam, desconfiam o que 

estamos fazendo, o que dizemos por eles. Eu por exemplo trabalhei com crianças 

surdas desde pequenas, tinha desde 3-4 anos, não muito bebês, mas a partir de 4 

anos e o comportamento deles ali é totalmente maternal. Se eu vou estar com eles 

brincando, assim vou atrair a confiança. São muito mimados. Um que eles não 

manejam a linguagem de sinais, eles tem uma linguagem de sinais” [...] “da casa, 

então é uma aprendizagem assim, não escolarizada. O que vejo como problema, por 

exemplo, é que eles aprendam a defender-se em sua vida cotidiana. Como manejar 

tanto na escola, na casa e com os que o cercam. Isso é o que nós ensinamos a eles. 

As crianças surdas quando vão alcançando a idade escolar, alfabetizá-las através 

dos programas que são adequados a seus níveis e também a sua idade. Todos são 

adaptados. Aqui nós trabalhamos mais individualizados. Não fazemos por grupo 

nem por nada. No dia em que eles estão preparado os surdos, os incluímos em 

outras salas. Para começar e depois que vemos que eles estão bem, que eles 

podem manejar-se, então incluímos eles na escola regular. Mas são crianças que já 

estão numa etapa bem desenvolvida. Em 2001-02 eu tive uma classe totalmente de 

surdos manhã e tarde. A tarde tive os menores e pela manhã os maiores e esses 

grandes 3 eu inclui na escola regular. Eu tinha duas meninas que tinham residual 

auditivo, 20% com o qual podiam se defender com linguagem oral. Elas se 

manejavam muito bem. Tudo que nós falávamos elas interpretavam totalmente e 

entendiam. Mas elas vieram nesse segmento e os docentes muitas vezes não 

entendiam como trabalhar com elas então foram deixando a escola e ficaram pouco 

ou nada. Nós aqui fizemos a nossa parte. Fizemos o que podíamos por eles. Eles 
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foram alfabetizados, foram começar um segundo grau e logo as meninas uma 

alcançou o sétimo grau, depois já não pôde continuar”. 

A perspectiva inclusiva é uma trajetória integrativa e interativa em que os 

sujeitos da aprendizagem, professores e alunos revezam-se na aprendência da vida 

entre teorias e práticas cotidianas eficientes e eficazes, entre acertos e erros, ajustes 

e novos acertos, em busca da qualidade da formação humana pessoal, social, 

profissional e tecnológica. 

Os dados obtidos com o MEC-PY entre julho de 2010 e janeiro de 2011 

desenham um modelo de educação escolar regida por dois tipos de escola: Especial 

e Regular. Embora se apresente a intenção de mudança em processo de 

planejamento para a instalação de um modelo próximo da Educação Inclusiva, esse 

processo ainda não foi efetivado na sua plenitude nem saiu do papel como proposta 

de política pública para todos. Segundo P26VG3(L64-67) “Existem essas duas 

realidades. Existem crianças que estão na escola de surdos, estão somente aí. E 

existem crianças incluídas no sistema regular. Mas essas escolas de surdos têm até 

o 6º grau. E depois, as crianças têm que estar incluídas no sistema regular”. O 

professor reitera que (L34-36) “Neste sentido nós agora estamos em conversa com 

esses pais com relação a travar todo um processo, porque há que respeitar também 

o caminho como vão fazendo com a tomada de experiência”. 

A crítica ao modelo de Inclusão defendido pelo MEC/PY está presente e  

compõe uma realidade distinta quanto aos princípios e diretrizes das Políticas do 

PY. Contudo o discurso de P24VG1(L297-300) corre no sentido contrário: “A 

inclusão não existe porque não há profissionais capacitados para isto. As escolas 

especiais são privadas e subvencionadas com participação pública assumindo o 

pagamento dos professores e alguns instrumentos e materiais pedagógicos. Não 

existe seguridade do governo para os “descapacitados”. Nesta mesma direção 

P18VG5(L3-4) esclarece que “A educação inclusiva especificamente educação e 

ensino dos surdos não existe uma formação do professorado, só o que se está 

fazendo com a linguagem de sinais”, mesmo assim, de forma isolada, inconstante e 

superficial (P03, P17, P24).  

Quanto às concepções docentes sobre a educação de surdos e a 

formação especifica em sinais e de uma metodologia diferenciada P24VG1(L45-48) 

esclarece que “uma parte das crianças surdas está integrada nas escolas junto com 
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os ouvintes distribuídos em 18 escolas regulares em Asunción, Grande Asunción e 

no Departamento Central. Mas não sei responder o total de surdos nas escolas. 

Também existem salas com surdos e outras enfermidades e incapacidades 

distribuídos pelo país.  

Os registros dos professores entrevistados reforçam a ideia da surdez 

comparada a invalidez ou mesmo deficiência mental, como se fizesse parte 

situacional de uma doença e não uma condição inerente e comum ao sujeito. O salto 

de qualidade dar-se-á quando a população, segundo FALCÃO (2011) não buscar 

tratamento nem medicação para uma condição estabelecida de surdez, 

principalmente nível severo e profundo cujos procedimentos de socialização e 

dialogênese requerem diferentes planejamentos e estratégias específicas 

educacionais e comunicacionais.  

Esta ainda é uma visão medicalizada da surdez que afasta as 

possibilidades de sucesso quanto às alternativas e potencialidades de formação 

humana e profissional do sujeito envolvido na “trama desconhecida” e ignorada pela 

escola que responde ao modelo do Estado (WERNECK, 1997).  

Conflitos desta natureza reforçam a rejeição pela “escola de ouvintes” e 

justifica a existência de movimentos segregatórios por parte de associações e 

grupos de surdos que defendem a manutenção da escola especial e exclusiva de 

surdos com professores surdos sem dar continuidade à adequação e à 

aprendizagem da escrita oficial do PY nem dos saberes curriculares comuns a todos 

como direito e oportunidade de formação com dignidade e humanização como visto 

no discurso de P24VG1(L107-128) “Não se pode isolar nem permitir o isolamento 

como tentam lá na associação oferecendo só a língua de sinais e o signwrite que 

isola e faz dos surdos limitados só com eles e dependentes de intérpretes. Aqui na 

escola todos os professores são intérpretes e falam em sinais, só uma que ainda 

não aprendeu, mas quando precisam falam em sinais, na maioria das vezes se 

oraliza e se escreve para que eles aprendam porque a língua de sinais eles 

aprendem entre eles. É mais fácil.  Há surdos com perda leve, mas não podem 

deixar de falar e escrever porque são surdos. Por outro lado há surdos que não 

formam nem sai uma palavra de sua boca, tem que ser língua de sinais. Mas 

conhecem todas as palavras, aprendem a ler e aprendem a escrever e como se 
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comunicar com toda a sociedade. Quando forem trabalhar ou com a família eles vão 

poder se comunicar e todos vão poder compreender.  

Diante desta falta de compreensão e entendimento político, social e 

cultural estremecida pela baixa qualidade da formação e capacitação, ou mesmo 

inexistência de formação acadêmica e profissional de professores do PY em lidar 

com a língua de sinais e a educação de surdos (P03, P17, P18, P24), aos 

professores que possuem experiências, mesmo que empíricas advindas de 

vivências com surdos, o que resta é o sentimento de frustração pela falta de 

conhecimento, de respeito comunicacional e educacional para com este segmento 

de excluídos, denunciando verdadeiramente a situação de “abandonados” quando 

incluídos em salas regulares sem apoio pedagógico, estrutural, tecnológico, muito 

menos humano.  

A discussão sobre as diferenças entre a aprendizagem da Língua de 

sinais e da educação de surdos que justifica a fala de P24VG1(L106-107) “Os 

surdos não podem ser isolados apenas com a língua de sinais sem aprender a 

escrever e ler para que todas as pessoas saibam de um jeito ou de outro conversar, 

compreender e se entender com eles”; P26VG3 (L97-98) “Na escola de surdos sim, 

tem a língua de sinais. Eles aprendem a língua de sinais; Há uma professora que é 

uma professora surda que se encarrega de ensinar a língua”. Para P17VG5(L32-37) 

“A linguagem de sinais por si só não serve. A criança não está formada se não se 

desenvolve a parte intelectual, o que eles vão entender? O que ele vai entender tão 

pouco lhe serve para comunicação. E o docente que só maneja a linguagem de 

sinais tão pouco pode ensinar. Tem que ter técnicas especiais e isso não temos. 

Infelizmente, não temos. Nós fazemos aqui o que podemos com o Centro de 

Recursos para chegar aos docentes, mas tampouco podemos fazer milagres porque 

não há nada. Não há logística para fazer este trabalho”. 

Uma coisa é aprender a língua de sinais para se comunicar e se 

relacionar com surdos, outra coisa é dominar a língua como ferramenta 

metodológica de educação e formação humana. E de forma bem distinta é fazer uso 

desta ferramenta como intermediação e acesso aos saberes curriculares e de 

formação profissional. “O docente que só maneja a linguagem de sinais tão pouco 

pode ensinar. Tem que ter técnicas especiais e isso não temos. Infelizmente, não 

temos” (P17VG5L32-37). Existe uma confusão de interpretação estrutural, conceitual 
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e metodológica quanto à aprendizagem de estratégias para a educação de surdos e 

a aprendizagem da língua de sinais. Embora de naturezas distintas, os professores 

confundem e relacionam estes dois temas como fazendo parte de um único 

processo de formação. Este equívoco processual deforma o modelo de formação e 

desvia o foco dos estudos e das ações resultando em lacunas na formação 

acadêmica e nas capacitações como previsto por FALCÃO ( 2011).    

4.4.3 Quesito 12: Concepção dos Professores Quanto ao Processo de 
Aprendizagem dos Surdos Ocorrer da Mesma Maneira que o dos Ouvintes. 

Alguns professores (n=03) (11,53%) respondem que os surdos aprendem 

da mesma maneira que os ouvintes. 

GRÁFICO 5: Concepção dos Professores Quanto ao Processo de 

Aprendizagem dos Surdos Ocorrer da Mesma Maneira que os Ouvintes 

 
 Fonte: elaboração própria 

A necessidade de informação e formação, de adequar e estruturar o 

conhecimento segundo a especificidade do processo de ensino-aprendizagem 

para/com os surdos são dados a serem considerados como relevantes.  

Mesmo sem experiência com surdos os professores P6 “Os surdos 

devem capacitar-se com diferentes materiais especiais para eles e com docentes 

capacitados”; P19 “Aprendem, mas é difícil chegar à síntese do pensamento, 

especialmente se só aprendem através da linguagem oral” confirmam que o 

processo de aprendizagem ocorre da mesma maneira que os ouvintes. 10 

professores (43,47%) acreditam que os surdos aprendem diferente, sendo que 

43,47% não souberam responder como eles aprendem.  
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Todos os demais professores sem experiências educacionais com surdos 

apresentaram posicionamento contrário à esta afirmativa: (P2) “Não, têm um nível 

de aprendizagem um pouco mais lento, requer um pouco de paciência”; (P7) “Não, 

porque devem receber uma estratégia e método especial no ensino”; (P12) 

“Necessitam de outro tipo de sistema didático de ensino aprendizagem”; (P13) 

“Imagino que não”; (P16) “Necessitam de diferentes enfoques de ensino”. Aqueles 

com experiência educacional com surdos e que participaram da videogravação 

também responderam no questionário impresso que os surdos aprendem de forma 

diferenciada: (P17) “Não: por terem essa dificuldade auditiva, necessitam mais 

suporte técnico e complemento em linguagem de sinais; (P3) “Depende de seu nível 

de aprendizagem, alguns são lentos e outros não. Também depende se a criança 

não tem outra deficiência associada à surdez”; (P18) “Necessitam ajuda, para mim 

devem ser capacitados em escola especial com alguns métodos como sinais, leitura 

labial, tanto a criança surda como os docentes”; (P20) “Não, porque sua 

aprendizagem é na base do concreto”. 

A negativa em responder à esta questão pela falta de saberes 

experiências e de formação está presente nas falas de: (P1) “Não conheço, deve ser 

da mesma maneira, mas com outras técnicas”; (P14) “Não sei, não trabalhei com 

crianças surdas”. 

O discurso entre professores e gestores apresenta-se cheio de 

contradições. Os pressupostos da educação inclusiva e a organização pedagógica 

no Paraguay apresentam garantia dos espaços escolares inclusivos na perspectiva 

de mudança e qualidade de vida, surge como marco decisório de ruptura com as 

desigualdades e das injustiças sociais. Este modelo escolar foi considerado no 

discurso de alguns dirigentes entrevistados, mas ausente na fala dos professores. 

(P26VG3L85-91) “Agora justamente isso que nós estamos fazendo. Vamos 

continuar com o desempenho real das crianças. De qual aproveitamento real estão 

tendo hoje nas escolas, ou seja, é um segundo grau real como segundo grau. 

Porque se uma criança, como você disse, pode não desenvolver todos os conteúdos 

e ter algumas específicas que tem a ver com a deficiência, mas essa é a ideia de 

que não haja justamente isso. De que não pode passar para o outro sistema porque 

não tem habilidade e não há uma covalidação, eu diria, entre os dois sistemas”; 

(P26VG3L08) “A proposta é a inclusão em todo o sistema da Educação Regular”; 
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(P26VG3L121-123) “Não está na malha curricular e nós esse ano teremos que fazer 

a revisão da malha curricular e onde justamente uma das propostas é essa. Ou seja, 

é uma intenção do Ministério ter tanto Braille quanto Língua de Sinais”. 

A crítica ao modelo e concepção do significado da palavra deficiência e o 

que este conceito significa enquanto estigma e preconceito envolvendo as pessoas 

surdas está presente. O conceito de que a pessoa surda é “muda” é presente no 

discurso de alguns entrevistados. Contudo, os aspectos vinculados ao preconceito 

da incapacidade é colocado em cheque pela maioria dos professores que possuem 

experiências educacionais com surdos. Para P26VG3(L245-253) “Se é pela 

definição biológica sim; se tomar o enfoque que os surdos são uma etnia e uma 

minoria, uma cultura. Depende do enfoque que lhe dá... Na visão deles não, não são 

deficientes. Desde o enfoque social eles não se consideram.  Mas, se formos tomar 

a deficiência como conceito real, biológico, sim. É porque há falta de algo, de 

algum... Aí diria que sim. Mas em termos de todas as habilidades e oportunidades 

...Social.... No biológico é deficiente sim, mas incapaz; vai depender do ambiente, 

das barreiras”. 

Conforme P25VG2(L287-291) a pessoa surda “não é incapaz! É o surdo 

que pensa que é incapaz. Queremos dizer que não é incapaz. Não falar porque é 

surdo?  Não é impedimento para surdo! O surdo é capaz de fazer tudo! Desde que 

não tenha problema de retardo e que tudo se adapte aos limites e capacidades de 

cada um, depende de cada um. O surdo vai encontrar barreiras, vai depender dele 

superar as barreiras!. 

P24VG1(L60-63) ressalta que “os surdos que não têm outros problemas e 

com todas as capacidades de aprender, assimilar ensino ficam aqui. As crianças 

com vários tipos de problemas: mentais, por exemplo, atrasam o grupo e se derivam 

para outra instituição. Aqui vêm para estimulação auditiva”. Neste mesmo sentido 

P17VG5(L75-83) reitera que “têm dificuldades, deficiente não. A deficiência tem.  A 

deficiência não se pode suprir. A surdez é uma dificuldade. Para mim o contexto 

olhando o contexto sim, é uma deficiência. Mas na sua realidade não. Porque eles 

podem aprender, podem comunicar-se, podem ler e escrever, formar-se, ser 

profissionais. Então não é uma deficiência porque eles podem fazer, com boa 

aprendizagem, um bom acompanhamento eles conseguem. O deficiente não pode 

fazer, não faz isso. Por isso eles não podem ser catalogados como deficientes do 
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meu ponto de vista porque eles podem conseguir o que outros fazem. Eu tenho 

alunos que estavam na universidade, já saíram. Então eu não posso dizer que eles 

foram deficientes. Pela experiência de Trabalho que eu tenho”; (P03VG04L64-74) 

“Depende se a criança surda é somente surdo-muda, não há nenhum problema. 

Mas se a criança surdo-muda tem outra dificuldade na sociedade, é difícil, aí, por 

exemplo, tem uma dificuldade. Mas sendo uma criança surdo-muda com QI 

totalmente normal, a criança é normal. A única coisa que lhe impede é falar e 

escutar. Mas o resto pode fazer tudo que uma pessoa normal ouvinte pode fazer.... 

não seria um deficiente propriamente dito. Seria uma deficiência, mas num nível 

mais baixo.... Pela única diferença. Como nós falamos, por exemplo, Português, 

Guarany, Castelhano, eles falam em Língua de Sinais” [...] (L76-86) “Então eles, por 

exemplo, ao ter Qi normal podem fazer isso. Não é totalmente.... mas ao ter 

associado sim, aí tem uma deficiência a mais.... quando tem uma associada. Por 

exemplo: eu tenho uma menina surda muda que ela tem problema na vista e ela, por 

exemplo, convulsiona. Então, isto dificulta totalmente. Ela é uma menina totalmente 

deficiente nesse sentido porque tudo que vou fazer por ela não... você não vê uma 

melhora com ela. Por exemplo, todo dia tenho que ir carregando sua CPU, porque 

ao convulsionar, os neurônios vão queimando-se então ao queimar-se no outro dia, 

se hoje convulsiona, amanhã vem vazia. Amanhã eu vou carregar, de repente 

convulsiona, vem vazia. Então vou lhe carregando a mesma coisa, mas não vejo 

muito fruto neste trabalho. Mas sei que ainda vou insistindo sempre. Em algum 

momento pode ser que ela recupere ou veja ou tenha outra possibilidade de 

aprender”.  

4.4.4.Quesito 13: Como o Professor Compreende o Atual Paradigma de 
Inclusão Escolar, Onde os Surdos Permanecem em Sala de Aula Exclusiva só 
com Surdos e na Dependência do Intérprete para Relacionar-se e Comunicar-

se com os Ouvintes. 

Este quesito busca compreender como o professor reflete sobre o atual 

paradigma que rejeita a inclusão escolar com surdos. Esta questão se apresenta 

contemporânea e polêmica porque além de ser motivo de conflitos em diversos 

países no mundo, busca visualizar no discurso dos professores suas reflexões e 

atualizações políticas e sociais frente aos aspectos ideológicos e filosóficos da 

educação inclusiva x exclusiva no mundo pós-moderno.  
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A falta de capacitação, de entendimento e de reflexões sobre o tema 

inclusão escolar e social revela no discurso dos professores, valores, atitudes e 

saberes pouco consistentes. Dos professores inquiridos, 15 (65,21%) negaram 

conhecer esta demanda, e um deles (P11) respondeu: “não tive experiência, mas 

acho que está correta”.  

Identificou-se várias críticas ao modelo segregacionista que defende a 

manutenção da educação dos surdos na exclusividade de/com/por surdos e a 

sociedade refém de intérpretes como intermediadores. os professores relatam 

diversas consequências caso confirmem esta segregação: 

(P26VG3L239-244) “Colocamos que é prioridade o surdo entrar, mas 

todos os ouvintes têm também o direito de fazer sem problema nenhum porque 

realmente aí vai haver inclusão. Porque se o ouvinte não maneja, tão pouco se vai 

incluir o surdo. Se deixar só na mão do surdo, vai ficar como eles estão dizendo 

agora: nação surda, uma coisa completamente segregada, fica mais difícil; É muito 

difícil” [...] (L55-59) “O que faz é segregar. Dessa maneira, em algum momento, a 

sociedade não é social. É como auto excluir-se também da própria sociedade, mas 

sou da ideia de que há que trabalhar com muito respeito também para com eles 

justamente por essa questão da diversidade, de respeitar as diferenças, de que isto 

também tem que fazer também junto com eles; então essa exclusividade de surdos 

vai chegar a um momento que tem que incluir”;  

(P24VG1L191-198) “Nos arrasa muito (a formação de guetos). Na 

associação eles consideram que a nossa educação não serve aos surdos, então não 

querem aceitar ajudar os adultos a estudar a ler e escrever. Com isso, temos muitos 

analfabetos funcionais em PY como no Brasil. Muitos surdos sabem língua de sinais, 

mas não sabem escrever, nem ler, nem conhecem as palavras, ficam isolados e 

sem acreditar que podem aprender. Pelo Orkut a escola tem uma página e alguns 

não entendem o que se escreve. Só os surdos compreendem as palavras soltas que 

põem porque não escrevem bem. E aqui nosso objetivo é estimular a escrever certo; 

(P17VG5L121-130) “O mundo só de surdos onde eles tenham sua 

independência, não sei. Não sei se nós estamos preparados para isso. Assim, em 

nível nacional, porque se fazemos em nível de surdos..., cheguei a conhecer a mãe 

de mais de 100 surdos adolescentes jovens e adultos. Assim, de convivência e de 

muita comunicação. Nem eles se entendem, porém. Justamente pela formação que 

têm.  Porque alguns são escolarizados, vão um ano ao colégio e já se sentem 
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universitários ou doutores. Mas não é assim. E isso é pela formação deles. Eles são 

exibidos também.  E tudo passa pela formação. Não acredito que estejam em 

condições de... Haver... Para alguns, não todos.... Aqueles que tiveram condição de 

formar-se, que têm residual auditivo... Que têm uma comunicação pouco mais fluida, 

sim. Mas os outros que são a maioria... Porque somos um país eminentemente 

pobre e no interior, não. Não creio que seja possível. Mas eles fazem mais barulho 

agora, E se atende mais a eles; 

(P20VG5L254-267) “A associação de surdos nos convidou para um tema 

da educação. Fomos eu, a companheira e outra companheira (03 pessoas) nos dois 

primeiros dias que fomos, nos demos conta de que era muito fechado, muito. 

Tratavam de nos explicar algumas coisas, mas à parte eles tiravam suas conclusões 

e havia coisas que não nos contavam. Então nos demos conta e nos afastamos. Por 

quê? Porque era gente da luta, era gente muito grande que tinha outra formação e 

interesses. Creio que uma boa formação, não com surdos, mas também com gente 

ouvinte, uma boa formação desde crianças surdas numa escola inclusiva acredito 

que vá dar resultados. Mas com docentes sensibilizados, conscientizados e 

formados para a inclusão não somente de surdos. Eu trabalhei com cegos e os 

cegos também são assim. Então há características psicológicas que fazem com que 

essas pessoas atuem assim. Por razões de como são tratados em casa, mimados, 

avô, então isso também faz com que eles levem a escola e a sociedade assim. Mas 

se nós os formamos e formamos a família também das crianças surdas e com outras 

deficiências, creio que vão ter uma educação inclusiva no Paraguay e em todo o 

mundo”; 

(P3VG4L105-108) “Eu creio que nesse sentido está mal. O que nós 

queremos agora é uma educação inclusiva, onde todos tenham a mesma 

oportunidade, onde as crianças que antes eram segregadas pudessem integrar-se 

na nossa sociedade. Mas eles querem um movimento que seja somente deles, eles 

e eles, então é difícil” [...] (L108-114) “É um ponto negativo desse movimento do 

surdo querer somente o surdo. Nós não vivemos num mundo dentro de um círculo. 

Cada um tem que socializar com os demais. Sem essa socialização nós não somos 

nada. Ninguém vive sozinho na vida ou no mundo. Então eu creio que isso está mal. 

No meu ponto de vista é negativo que eles queiram ser somente um grupo de 

surdos onde tenham somente surdos com escola especial de surdos. Onde tenham 

sua sociedade de surdos, isso eu acredito que é negativo”. 
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Quanto aos professores que responderam ao questionário em papel e 

tinta, sem experiência com surdos observamos que as respostas são coerentes com 

os pressupostos teóricos da igualdade de aprendizagem pela oferta diferenciada de 

oportunidades segundo as potencialidades e especificidades de cada educando: 

(P2) “Eu compreendo que os surdos devem relacionar-se com pessoas ouvintes e 

que seus professores devem ser pessoas ouvintes, pois o aluno surdo tem 

condições e pode aprender as palavras”; (P6) “Geralmente na atualidade poucas 

instituições incluem os surdos, existem instituições especiais que os incluem, na 

atualidade é nula a inclusão”. 

4.4.5 Quesito 15: Análise dos Professores Quanto a sua Prática de Ensino 
Estar Apropriada à Educação de Surdos 

Na questão de número 15, independentemente da origem e de possuir 

saberes experienciais ou oriundos da formação acadêmica (TARDIFF, 2002), 

buscou-se analisar se o professor se considera apto para lidar com a especificidade 

linguística e cognitiva dos surdos, ou mesmo ousando ao risco de apreender na 

prática,12 professores (52,17%) deixaram sem resposta essa questão. 30,43% (n=7) 

não se consideram aptos e apenas 4 docentes (17,39%), disseram estar preparados 

e aptos para educação de surdos.  

GRÁFICO 6: Análise dos Professores Quanto a sua Prática de Ensino 

Estar Apropriada para Educação de Surdos 

 
  Fonte: Elaboração própria 

O resultado assim se apresenta: adicionados àqueles que deixaram sem 

respostas aos que não consideram sua prática adequada, chega-se a uma maioria 
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esmagadora de 18 professores (78,26%) que desconhecem ou consideram sua 

prática inadequada às necessidades cognitivas das crianças surdas. Quanto aos 

aspectos qualitativos das respostas daqueles que não possuem experiências 

educacionais com surdos trazem um conteúdo inconsistente e evasivo. Neste 

sentido destaca-se a resposta do entrevistado (P13) que respondeu que essa 

demanda é com a “escola especial” e do entrevistado (P19) que confirmou a falta de 

formação “nesse momento não tenho experiência de trabalho com surdos”.  

Conforme MORAES & GALIAZZI (2011) o pesquisador percebe e registra, 

mesmo que na esfera da subjetividade, pronunciamentos repletos de afetividade e 

amorosidade, além do dever cumprido, da satisfação em ter conseguido educar um 

aluno surdo que hoje se tornou um colega de trabalho (P03); outro depoimento 

(P17), embebido em um breve momento de recordação, nos fez perceber que, se 

ainda pudesse voltar no tempo e reviver sentimentos de paixão por um amor vivido e 

que foram interrompidos, era “apenas surdo”, nada mais.  

Os professores que, mesmo sem saberes experienciais consideram que 

sua prática de ensino está apropriada para a educação de surdos reiteram seus 

discursos com as seguintes justificativas: (P2) “Sim, porque prepara as atividades de 

acordo com as necessidades; (P23) “Claro que sim”.  

Quanto àqueles professores que negam a adequação de suas práticas 

para a especificidade da educação de surdos contribuíram com as seguintes 

reflexões: (P6) “São inadequadas, deve ensinar-se mais”; (P13) “Escolas especiais”. 

Os saberes experiências de P17VG05(L177-185) fazem do seu discurso 

um diferencial e referencial quanto à especificidade da educação de surdos. 

Contudo, o reclame quanto a falta de capacitação é contundente e recursivo: “Os 

conteúdos se adequam. São feitas as adequações curriculares por experiência de 

trabalho lhe digo. Se escolhem os conteúdos gerais que podem ajudar em todas as 

áreas e assim se seleciona. Porque tão pouco tem a mesma formação docente, 

então todos... Não podemos fazer igual. Na instituição onde eu trabalhava, 

trabalhávamos assim. Uma criança com todos os professores com ele. De maneira a 

dar-lhe uma formação integral e contínua e não um professor para uma criança 

durante 9 meses. Então se fecha o círculo com ele. A experiência que nós tivemos 

em nível de seleção de conteúdos é trabalhar com equipe, um docente com uma 

área e cada área seleciona os que são... e o que te possibilita trabalhar em todas as 

áreas para formação integral dele. Esse é o melhor para mim. 



216 
 

 

Ao aceitar o desafio de trabalhar a educação e a formação humana de 

pessoas surdas, sua prática pode levar a resultados inesperados e surpreendentes, 

segundo a dedicação, esforço, criatividade, confiança no seu potencial e ousadia 

como virtudes e conquistas por terem aceitado e encarado o desafio. Muitos 

professores reconhecem-se como vitoriosos e habilitados para tornarem-se agentes 

multiplicadores: P3VG4(L176-193) relata suas experiências iniciais há mais de 15 

anos: “Eu vim na escola como professora de classe e a professora que saiu se 

mudou e era antiga da escola que ficava com os surdos-mudos e se foi. A escola 

ficou sem professor de surdo-mudo e havia tantas quantas crianças surdas-mudas 

que iam ficar flutuando. E quando eu vim, a diretora me disse; “te animas a ensinar 

as crianças surdas?” Eu sem experiência sem nada, aí eu disse: “sim, te digo que 

me animo”. Eu quero provar com eles, quero ver o que eu posso dar e o que posso 

aprender. E como eu posso aprender porque eu sei que vou aprender com eles. Eu 

vim com nada, entrei, as crianças me olhavam assim [movimento de afastar o corpo 

da mesa] porque eram todos desconfiados. Já eram crianças adolescentes, havia de 

10, 12 13 e outro de 15 anos. E esse menino de 15 anos agora é nosso colega aqui, 

ele é nosso ajudante. Ele é meu ajudante agora. Ele é surdo-mudo, chama-se B... 

Ele foi meu aluno e agora é meu ajudante. É meu braço direito na parte de como 

trabalhar com as crianças porque ele..., muitas vezes me escapa alguma coisa, 

porque não sabemos de tudo. E, por exemplo, faz tal coisa, e ele me mostra em 

sinal, mostra tudo que posso fazer com eles e como..., porque quem mais pode 

saber o que precisa uma criança surda do que uma pessoa surda? Não, ele sabe o 

que elas necessitam! A parte pedagógica é minha”. 

4.4.6 Quesito 16: Sugestões e Críticas Quanto ao Modelo de Educação 
Oferecido aos Alunos Surdos 

Quanto ao quesito 16, o qual busca sugestões e críticas quanto ao 

modelo de educação escolar oferecido aos surdos, 11 (42,30%) professores 

deixaram de responder e outros 5 (19,23%) optaram por nenhuma sugestão, o que 

pode se entendido como falta de conhecimento e de experiências, e daí, 69,56% dos 

professores preferiram se omitir a cometer erros ou se expor. 
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Durante a entrevista em escola privada do interior, uma professora (P21) 

ratificou que gostaria muito de aprender tanto os sinais como as técnicas 

pedagógicas para o ensino-aprendizagem dos surdos.  

GRÁFICO 7: Sugestões e Críticas Quanto ao Modelo de Educação 

Escolar Oferecido aos Alunos Surdos.  

 
Fonte: Elaboração própria 

As contribuições qualitativas dos professores neste quesito revelam 

conflitos políticos e resurge o tema da falta de formação: (P2) “Preparar cartazes, 

sempre levar à prática as atividades”; (P3) “Sugiro capacitações constantes na área 

da surdez e transporte para as crianças urbanas e rural”; (P6) “Deve-se ensinar nos 

institutos de formação docente”; (P17) “Deve ser baseado na comunicação total”; 

(P18) “Que sejam menos reservados”; (P20) “Deve ser mais prática”. 

4.4.7 Quesito 18: Participação da Família na Educação das Crianças Surdas 

A questão que aborda a participação da família na educação das crianças 

surdas obteve o quantitativo de 13 professores (56,52%) sem respostas. O que ficou 

marcante foi que apenas 3 (13,04%) professores (P02; P16; P20) responderem que 

“a maioria dos pais apóiam e incentivam a educação de seus filhos” e 01 professor 

destacou que “poucos pais participam da educação de seus filhos”.  

No tocante a disciplina dos alunos algumas escolas observam a disciplina 

e o respeito às regras para permanência na escola: (P24VG1L115-119) “Aqui a 

disciplina é muito forte, nem os namorados andam de mãos dadas. Estão aqui para 

aprender, outras relações eles podem fazer fora da escola e todos sabem disto. Eles 
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precisam aprender as regras. Comem na cozinha com os professores que ensinam 

boas maneiras ao redor da mesa, comer, lavar as mãos, escovar os dentes”. 

Muitos pais desconhecem como educar seus filhos surdos e de como 

favorecer uma comunicação efetiva e dialogal. A responsabilidade da formação 

social, familiar, escolar e profissional são repassadas para a escola que, nem 

sempre, estão preparadas para tamanha responsabilidade. P24VG1(L124-128) 

esclarece que “tem surdos que escrevem mal e se expressam mal porque não 

querem aprender a escrever corretamente. Esses surdos vão ter dificuldades com a 

família, com a escola no futuro para ir à faculdade, ter uma profissão como 

engenharia e quando forem trabalhar não podem ter uma profissão digna”; 

(P3VG4L46-61) “A família deixa muito a desejar. Muitas são as famílias que não 

acompanham totalmente seus filhos. Existem outros pais que por qualquer coisinha 

vem dizer: “professora, como está meu filho?”, “Como vai?”, “Do que necessitam?”. 

Excelente. Mas há outros que [a professora balança a cabeça negativamente], há 

outros que tomam muito [bebida alcoólica], brigam, outros que logo se separam. 

Vivem ou com a mãe ou com o pai e [os pais] não fazem questão. O padrasto ou 

madrasta não fazem questão. Então pouco ou nada pode ser feito com essa 

situação das crianças surdas. Nós o fazemos, temos um segmento familiar, aqui 

temos também um assistente social que faz acompanhamento e quando as crianças 

faltam muito, por exemplo, estão abandonando a escola, ela vai ver com os pais, 

eles vêm um pouco e se vão outra vez, porque os próprios pais não têm essa 

consciência de que a criança tem que ir à escola, tem que assistir e nós não temos 

aqui no Paraguay como no país vizinho Brasil, que sim ou sim, o aluno tem que 

estar na classe ou há uma multa, ou que seja algo que os esteja controlando. Aqui 

não há um controle. Essa também é nossa maior dificuldade. Nós docentes temos 

que ser babás, psicólogos, temos quer ser de tudo. E muito pouco é dado como 

apoio que nós necessitamos”; (P18VG5L187-202) “Se veem progresso então eles 

[os pais] são os mais entusiasmados. Se não veem funciona a escola como um 

“guardador”... Deixam a criança e descansam por 4 horas. Mas se vê resultados, 

então eles são os que mais procuram. Não poupam atenção aos seus filhos, se 

vêem resultados neles. Isso é um feedback. Recebem muito, dão muito. Recebem 

pouco, dão pouco. E se não vê progresso no aluno, então justificam: ensinaram o 

pobrezinho até aí.... Pode só isso e não mais.... E se conformam em ver que seu 

filho está fazendo algo e terminou” [...] (L193-202) “Conta muito o nível de 
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desenvolvimento dos pais, o nível socioeconômico e cultural, porque um pai 

preparado exige mais. Um pai ignorante exige menos, se conforma. Então isso tem 

muito que ver porque o pai é mais conformista, aquele pobre, analfabeto. Conforma-

se com o pouco que lhe dão. E aquele que estuda e que tem um certo nível 

econômico melhor, exige mais. E tem uma visão diferente. Isso também conta. 

Quando se trata dos pais, depende muitíssimo disso. Depende se são desejados ou 

não, de como lhe aceitam em casa. Porque o surdo é mais aceitado do que outras 

deficiências. Mas tampouco escapa que sejam deixados de lado em casa. Depende 

muitíssimo disso. Os pais reagem de acordo com o que recebem: o que vejo como 

resultado então me entusiasmo e sigo e participo. Vou às reuniões, pergunto por 

meu filho, mas se não tenho resultados... Para quê? Se eu sei que não vão me dizer 

nada! E tudo passa outra vez pela formação do docente”; (P26VG327-30) “Com 

relação aos pais, também temos alguns que realmente preferem que as crianças 

estejam no sistema mais segregado. Particularmente, com relação aos surdos, nós 

temos fortes sugestões por parte de uma comissão de pais e também por parte de 

uma organização de que a educação dos surdos seja exclusiva”; (P24VG1L72-80) 

“Tem as duas coisas: Amor e abandono. Tem aqueles que não se importam e os 

que superprotegem. A coluna do meio é muito difícil. Tem mães que nunca 

conhecemos. Que somente quem traz são os primos. E tem aquelas que não 

deixam nem cruzar as calçadas. Tem aquelas que vemos uma vez no ano, nada 

mais. Por isto organizamos o dia da família e convidamos todos os membros da 

família para conhecê-los. Um caso de uma menina de 2 anos quem traz é uma 

senhora todos os dias à classe. No dia da família a menina veio acompanhada da 

senhora com quem sempre vem e de outra e neste dia percebemos que é a mãe 

biológica. E tem outras que não conhecemos a mãe biológica” [...] (L293-295) “Tem 

de tudo, aqueles pais que superprotegem e os que abandonam e nunca vêm na 

escola. Tem um aluno com 13 anos que a mãe não deixa vir só na escola. Tem 

outros que nem aqui aparecem, que a escola nunca viu” [...] (L176–180) “As 

crianças chegam de todos os lugares e de todas as idades. Alguns são muito 

pobres. Quando chegam à escola pela primeira vez percebem-se diferentes reações 

das crianças. Os muito pequenos são mais dependentes dois pais, reagem, choram, 

não querem separar dos pais. Depois se acostumam e quando chegam não querem 

mais voltar para casa. Aqui têm mais estímulos que em casa. Querem ficar na 

escola”. 
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4.4.8 Quesito 19: Principais Dificuldades no Ensino dos Surdos 

A questão de número 19 busca identificar na prática quais as principais 

dificuldades encontradas no ensino de pessoas surdas, onde 13 (56,52%) 

professores deixaram sem resposta.  

Neste sentido (P16) ratifica que a leitura dos lábios (Comunicação Total) 

como sendo melhor abordagem para aprendizagem, e que as principais dificuldades 

são cognitivas e comportamentais. Dos 23 respondentes, 15 (65,21% dos 

professores) desconhecem ou não sabem quais são e mais de 50% não sabem se é 

necessário adequar os conteúdos e a avaliação na educação de surdos, o que 

demonstra falta de conhecimento na área e déficit na formação docente.  

GRÁFICO 8: Principais Dificuldades no Ensino das Pessoas Surdas  

 
 Fonte: laboração própria 

As respostas qualitativas para esta questão apontam para uma série de 

conflitos. Para (P16) “Ensinar porque as crianças que sabem ler os lábios 

compreendem mais que os que só sabem sinais; (P3) “Relacionamento porque as 

pessoas surdas são muito desconfiadas e até chegar a ter um bom relacionamento 

leva tempo”; (P18) “Avaliação na parte da leitura oral e redação”; (P19) “Avaliação 

porque a minha experiência me custou chegar à compreensão leitora utilizando o 

método oral”; (P20) “Avaliação porque é onde encontramos mais obstáculos para 

adequação”. A letra “a” cujo item corresponde a palavra “ensinar” como principal 

dificuldade foi a opção de P04; P06; P08; P17 sem apresentarem justificativas.  

A existência de conflitos educacionais em algumas das dificuldades 

inerentes a relação com surdos estão contempladas nos diferentes discursos em 

videogravação: (P3VG4L18-36) “A maior dificuldade de trabalhar com crianças 
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surdas no primeiro momento é o comportamento. São muito agressivos e são muito 

desconfiados; Porque eles sempre se negam no primeiro momento de vir a se juntar 

com os outros, se isolam. Num primeiro momento, desconfiam de tudo, não 

escutam, desconfiam do que estamos fazendo, o que dizemos por eles. Eu, por 

exemplo, trabalhei com crianças surdas desde pequenas, tinham desde 3-4 anos, 

não muito bebês, mas a partir de 4 anos. O comportamento deles ali é totalmente 

maternal. Se eu vou estar com eles brincando, assim vou atrair a confiança. São 

muito mimados. Um que eles não manejam a linguagem de sinais. Eles têm uma 

linguagem de sinais, por exemplo, vamos supor que, da casa (sinais caseiros), então 

é uma aprendizagem assim, não escolarizada. Então nós aqui o que vejo como 

problema: que eles aprendam a defender-se em sua vida cotidiana. Como manejar 

tanto na escola, na casa e com os que o cercam. Isso é o que nós ensinamos a eles. 

As crianças surdas quando vão alcançando a idade escolar, alfabetizá-las através 

dos programas que são adequados a seus níveis e também à sua idade. Todos são 

adaptados. Aqui nós trabalhamos mais individualizados. Não fazemos por grupo 

nem por nada. No dia em que eles estão adestrados, os surdos, os incluímos em 

outras salas. Para começar e depois que vemos que eles estão bem, que eles 

podem manejar-se, então incluímos eles na escola regular. Mas são crianças que já 

estão numa etapa bem desenvolvida”; (P24VG1L182-186) “Eles preferem brincar a 

maioria do tempo. Agressivos são poucos. Isto ocorre porque normalmente não são 

compreendidos. Minha relação é maior com os alunos que se comportam mal em 

classe e precisam de disciplina quando o professor não consegue mais, eu sou a 

encarregada, às vezes chamamos os pais, pedimos que eles venham conversar 

comigo e a criança fica na sala da diretoria até os pais chegarem” [...] (L200-206) “A 

maioria chega sem saber sinal, sem se comunicar com as pessoas. Usando sinais 

corporais. Comparado a um bebê pequeno. Se chegam grandes e nunca foram a 

uma escola nem aprenderam sinal, a língua de sinais, não aprenderam nada é muito 

difícil aprender a se comunicar. Este ano chegou um jovem com 18 anos que não 

sabe ler nem escrever nem conhece sinal, e se dava a entender por linguagem 

corporal básica. Hoje ele está muito contente porque se abriu um mundo de 

comunicação pela primeira vez” [...] (L206-210) “Temos de tudo na escola. É uma 

mescla de diferentes níveis sem importar a idade. Temos um grupo que estamos 

ensinando que são constantes desde os dois anos, são nossos alunos desde 

pequenos e com eles sim, estamos obtendo bons resultados reais. São no máximo 
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aproximadamente 35 alunos dos 100 matriculados. Sendo otimista, 35 estão 

atendendo ao ideal como deve ser o ensino dos surdos. Essas crianças sabem ler, 

escrevem, falam e sabem sinais” [...] (L257-274) “São muito mais rápidos que os 

normais porque o corpo é a forma de expressão. Trabalhar a sexualidade é difícil 

porque os pais não sabem como falar sobre sexo com os filhos. Graças a Deus não 

tem gravidez entre as meninas, mas porque se ensina muito sobre sexualidade. 

Pornografia tem muito entre eles. Tudo que é visual para eles é muito forte, são 

muito concretos. Homossexualidade tem 3 meninos e 2 meninas que se consegue 

verificar. Mas a escola dá conta de conversação com eles proibindo dentro da escola 

de se expressar desta maneira nem tão pouco obrigar ao outro companheiro como 

ele para que não formem parelhas. Há dois anos teve que se expulsar da escola 

uma menina por este motivo. Os que estão na escola sabem das regras e estão 

respeitando as regras da escola. Não temos problema se for fora da escola porque 

têm sua vida independente, mas dentro da escola não podem influenciar nada e 

devem respeitar as outras crianças como exemplo dos mais velhos para os mais 

novos e não aliciar. Agente sempre tem reunião com eles, falamos com os pais, com 

os encarregados para contar que esta é nossa posição na escola. Namorar 

tampouco na escola. Podem fora da escola, com autorização dos pais. Andar de 

mãos dadas, beijo na escola não. Porque temos crianças de todas as idades e está 

na vista dos menores que querem copiar as atitudes dos mais velhos. Não sucede. 

Aqui vem para estudar, esta é a regra da escola. Tem quadra de esportes, tem tudo 

de uma escola. Tem que respeitar”. 

4.4.9 Quesito 20: Concepção Docente Quanto à Necessidade de Adaptação dos 
Conteúdos e da Avaliação na Educação de Surdos 

A adaptação dos conteúdos e da avaliação para os estudantes surdos é a 

última questão, a partir da qual, procurou registrar comentários e sugestões. Dentre 

os entrevistados, 10 (38,46%) professores deixaram sem respostas e 3 (11,53) 

professores afirmaram que não é necessária adaptação sendo que 01 deles 

respondeu da seguinte forma: “creio que não, eles podem aprender da mesma 

maneira que outras crianças”, ou seja, 56,52% consideram desnecessária a 

adaptação dos conteúdos e da avaliação para os surdos, o que vai de encontro a 

teóricos como BULL apud FALCÃO, 2011; e tantos outros que afirmam ser o 



223 
 

processo de ensino-aprendizagem dos surdos diferenciados e a necessidade de 

adaptação das estratégias de ensino por caminhos cognitivos visuais.  

Ao afirmar a necessidade de adaptação dos conteúdos, os (P02 e P03) 

pontuam a exploração da cognição visual e da diferenciação do processo de ensino-

aprendizagem, como atenção individualizada. 

GRÁFICO 9: Concepção Docente Quanto à Necessidade de Adaptação 

dos Conteúdos e Avaliação na Educação dos Surdos  

 
Fonte: elaboração própria 

As respostas de cunho qualitativo apresentam-se elucidativas quando 

comparadas entre os professores que não possuem experiências com aqueles que 

possuem formação ou mesmo experiências mais significativas em educação de 

surdos e língua de sinais. Contudo, algumas falas vão de encontro com os teóricos o 

que compromete a qualidade das intervenções e da prática docente diante da 

perspectiva da inclusão escolar: (P2) “Claro que é necessário, deve ser com muita 

prática e muitos cartazes”; (P3) “Sim, é necessário porque cada criança tem um 

nível de aprendizagem individualizada e diferenciada um do outro, com suas 

próprias dificuldades”; (P4) “Sim, é necessário”; (P6) “É necessário. Devem ensinar 

mais as pessoas com capacidades diferentes”; (P8) “Não necessariamente os 

conteúdos”; (P12) “Sim, é necessário”; (P18) “Sim: ver o currículo, mudar a prática, 

conscientizar sobre a formação do docente em áreas especiais, surdos, cegos, 

docentes”; (P19) “É necessário rever os conteúdos do programa e o sistema de 

avaliação”; (P20) “É necessário porque tanto o conteúdo como avaliação devem 
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responder à necessidade do aluno”; (P21) “Creio que não, eles podem aprender da 

mesma maneira que outras crianças”. 

Quanto aos caminhos de ensinagem e aprendizagem na educação de 

surdos considerou-se o fazer docente como processo de (re)construção societária. 

O entendimento foi de oportunizar a reflexão pessoal e de socializar experiências 

entre experientes e inexperientes no tocante ao processo educacional e a motivação 

do educando surdo em aprender na escola. P17VG5(L247-251) considera que os 

surdos “gostam de estudar. E quando aprendem se [estala os dedos da mão direita 

dando a entender de modo mais rápido] assim vão... Encontram ali que podem 

comunicar-se. Para eles o essencial é a falta de comunicação e quando aprendem 

que escrevendo ou lendo podem comunicar-se é motivador para eles, para a 

aprendizagem, e são muito bons. Muito bons estudantes. Muito poucos são aqueles 

que têm problema de conduta em nível escolar, porque o surdo bem trabalhado ele 

vai longe, aprende rápido” [...] (L206-212) “Os conteúdos se adequam. São feitas as 

adequações curriculares por experiência de trabalho, lhe digo. Escolhem-se os 

conteúdos gerais que podem ajudar em todas as áreas e assim se seleciona. 

Porque tão poucos possuem a mesma formação docente, então todos não podemos 

fazer igual. Na instituição onde eu trabalhava, trabalhávamos assim. Uma criança 

com todos os professores com ele. De maneira a dar-lhe uma formação integral e 

contínua e não um professor para uma criança durante 9 meses. Então se fecha o 

círculo com ele”.   

O trabalho em equipe com distinção e direcionamento das ações é 

lembrado por este professor experiente: ( 213-230) “A experiência que nós tivemos 

em nível de seleção de conteúdos é trabalhar com equipe, um docente com uma 

área e cada área seleciona os que são, o que te possibilita trabalhar em todas as 

áreas para formação integral dele. Esse é o melhor para mim [...] porque o surdo 

não chega ao nível de abstração comum a nós. Por quê? Pela abstração, o seu 

elemento fundamental é a linguagem e se para o surdo a maior dificuldade é a 

linguagem... Eles pensam no concreto. Eles não pensam, por exemplo, no sublime, 

na fé, na natureza, no ar, eles pensam é frio, é quente, é salgado, é doce. E esse 

pensamento também é com todos. Na experiência de casal que tive com surdo, eu 

como ouvinte, eles entendem: gostam de sexo ou não gostam. Gostam de comer ou 

não gostam. Gosta de sair ou não gosta. Não há meio termo. Para eles é o concreto 
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real o que lhe dá prazer imediato ou o que não lhe dá prazer. Então é difícil que eles 

cheguem a ter uma formação. Não tem uma formação desde muito pequenos. O 

surdo adulto que queira aprender já é em base do concreto. Eles têm que ver para 

elaborar o pensamento. Eles têm que sentir para elaborar o pensamento. Mas não 

nasce dele um pensamento abstrato, não podem. Por quê? Pelo desenvolvimento 

cognitivo que eles têm. Pela forma como aqui funciona [aponta para cabeça. Sua 

linguagem para chegar à abstração necessita de capacidade de síntese para 

abstração”. 

Para este professor, a educação de surdos deve ser diferenciada porque 

(L230-235) “O essencial é o nível de linguagem, que eles não têm. De linguagem 

oral e linguagem escrita. E é aí onde eles têm dificuldade, por isso eles têm que ser 

mais concretos, por isso não acredito. Desde que fui noiva.... Não mudou muito em 

25 anos. E leio muito, investigo muito, e não vejo que exista mudança tão drástica 

do que foi há 25 anos e no que é hoje.  

A história de vida é construída com muita afetividade, amorosidade e 

lembranças que modificam o tom de voz, carregam no olhar saudoso a mira no 

horizonte, mas segue expressando seu conhecimento mesmo que mergulhado em 

saudade e dor (L235-243) “Da primeira experiência pessoal que tive com um surdo 

até hoje, tudo é igual. Eles, seu mundo é seu mundo e é impenetrável. É como um 

gueto. Para eles ali é fechado. Agora tem certa abertura, exigem muito, mas são 

muito conformistas também. Bom, não, é que alguns são mais que outros. São mais 

dinâmicos, depende muitíssimo do suporte familiar e social de onde estão. Mas o 

surdo adulto é teimoso. A maioria é desconfiado, egoísta, porque... Só que eles 

mesmos utilizam a sua surdez, muitas vezes, para compensar outras coisas. Por 

sua característica, pelo nível de pensamento que podem chegar a ter. É o que eu 

penso assim.  

O estudo assume uma amplitude mundial porque ultrapassa o limite latino 

americano quando as experiências e o discurso tornam-se expressivamente 

vivenciados com pessoas surdas de diversas nacionalidades: “Fui testemunha pela 

experiência pessoal, conhecia muitíssimos surdos, analfabetos, interioranos, 

argentinos, uruguaios, peruanos, americanos, de tudo me permitiu ter quando estava 

noiva dele. Permitiram-me conhecer muitíssimos surdos e o nível de comunicação e 

interpretação quase todos chocam com isso. De que são pragmáticos, concretos... O 
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sentimento é um sentimento te quer ou não te quer; mas o sentimentalismo assim 

[expressão de afetividade, saudade e amor] nada com eles.... Sem meio termo... 

Não há nada disso. Meu noivo foi um surdo escolarizado que passou pela escola, 

estudou muitos anos, estudou 12 anos numa escola e tão pouco. Não há muita 

diferença. Tive alunos que são universitários como que falei, sigo mantendo 

relações. Tenho muito apreço, eles têm também a mim. Por que me tinham muito 

apreço? Porque eu lhes entendia. Isso..., eu os entendia. Eu cheguei a conhecer 

com meu noivo porque ele me ensinou e me mostrou o caminho para chegar a eles. 

Que tem que ser concreto e não tem que dar voltas. É assim ou não é assim. Por 

isso não acredito que... A comunicação tem que ser total e outro: se o surdo não tem 

uma boa base não há”. 

A mesma compreensão quanto ao padrão cognitivo dentro da 

normalidade entre surdos e ouvintes é visto por P18VG5(L84-89). Para ele se o 

surdo “possui a parte cognitiva normal pode chegar longe. Porque deficiência mental 

geralmente tem problema neurológico. Na verdade, neurológica é sua deficiência, e 

o surdo não. O surdo somente tem uma deficiência auditiva que lhe limita certas 

coisas para chegar a um objetivo. Mas se for trabalhado chegam longe. Também 

tenho experiência com três alunos que estão na faculdade e que estão trabalhando 

em uma empresa. Eles podem muito e chegam muito mais. Podem conseguir muitas 

coisas porque têm a famosa inteligência”.   

A dificuldade em lidar com a educação de surdos em comunicação 

sinalizada se dá pela falta de sistematização da formação e da não universalização 

da língua de sinais como padrão nacional. Para P3VG4(L119-141) “Nós temos a 

linguagem de sinais, mas nunca podemos usar uma única linguagem porque nunca 

se unificou. Em Amambay há uma, em Asunción há outra, e nem eles chegam a um 

acordo. Então nós não podemos dizer: eu vou usar a língua de sinais do Paraguay 

porque esta é que está regulamentada. Não é assim. Hoje eu uso uma, amanhã 

aparece outra, depois de amanhã aparece outra, porque nem eles se entendem. 

Nem eles [surdos] sabem o que eles querem. Então nós não podemos seguir isso. 

Eu antes usava a linguagem de sinais americana, eu falava com eles em inglês. Meu 

aluno falava a linguagem de sinais em inglês porque quando eu comecei ensinar em 

97 aqui na escola já tinha uma professora comigo que é irmã de Notredame e ela 

nos trouxe, ela é uma irmã da América do Norte e nos trouxe todo o material em 
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inglês; E a linguagem de sinais do Paraguay para nós não se utilizava, era quase 

que proibido utilizar a Língua de Sinais do Paraguay. E nós não podíamos nos 

comunicar com o surdo: “olá...”, “vem...”, “traz-me...”, como eu vou dizer a ele: 

“fulano...”, não posso dizer “fulano!” Se não vai me escutar. Então que é sim ou sim 

[sinaliza com as mãos], ensinar a eles como é seu nome, o que eu quero que ele me 

trouxesse algo que eu necessitasse. Mas se eles não me veem, porque a única 

coisa que eles podem fazer é ver-me, olhar-me, de longe eu posso chamá-lo o 

fulano que venha perto de mim. Mas se ele não escuta eu já não posso. Então nós 

utilizávamos essa linguagem de sinais americana até que no ano retrasado foi 

regulamentada. Regularizou-se uma que é...Até a metade. Não tem toda completa a 

linguagem que se usa e nós necessitamos. Nós precisamos de tudo. Desde a forma 

como se faz os nomes, de como substantivo, tudo da parte gramatical. De tudo 

necessitamos. Todas as áreas necessitamos do vocabulário que se faça em sinais, 

para ensinarmos a ele de acordo com o vocabulário” [...] (L143-147) “O que há... 

(pausa reflexiva) algumas coisas que há outras não. Então estou utilizando o que é 

do Paraguay isso. Essa coisa aqui no Paraguay se utiliza assim. Mas e se não há? E 

se não há no Paraguay? Tenho que utilizar de outra forma. Tenho que criar ou ver o 

que antes eu utilizava. Há coisas que quase são semelhantes com os sinais 

americanos e paraguayos, mas nem todos são iguais” [...] (L151-152) “Eu creio que 

seria conveniente criar uma linguagem, vamos supor que universal. Nesse sentido. 

Já que dizemos que a linguagem é universal”. 

O processo educacional de ensino aprendizagem para os surdos é 

orientado (L88-91) “através de, por exemplo, eu uso com eles materiais .... etiquetas, 

uso partes do corpo, tudo que seja prático com eles. Porque eles não podem 

escutar-te, não posso dizer o que pretendo, então é tudo através da prática e 

através de objetos concretos. E aprendem, os que são normais aprendem” [...] (L95-

101) “Aprendem todas as matérias. Sim, Aprendem. Igualmente. Porque eles, por 

exemplo, no começo, se põe um programa diferenciado para que eles aprendam a 

escrever. Através de Chaves. Nós utilizamos as Chaves: “que?”, “quem?”, “como?”, 

“com quem?”, “para quê?”, “por quê?”, “onde?”, “quando?”, tudo isto são chaves, 

cada chave tem um significado. Por exemplo, 2 traços significa um verbo. E tem, por 

exemplo, uma chavezinha que é o sujeito e você vai criando com eles as palavras 
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até que eles estejam independentes das chaves e possam utilizar somente as frases 

escritas. Isso é para que eles comecem a escrever”. 

Segundo os professores entrevistados P17; P26; P03, muitos dos dados 

fornecidos pelo Paraguay no tocante ao total de surdos matriculados e estudando 

em escolas especiais estão desatualizados e subnotificados pois existe 

subnotificação e falta de controle quanto ao total de surdos existentes em cada 

Departamento. Muitos deles estão matriculados mas não frequentam regularmente a 

escola, quer pela falta de transporte escolar gratuito, quer pela falta de apoio ou de 

interesse em frequentarem esses ambientes que por sua vez, também não os 

acolhem e nem oferecem condições educacionais de formação humana social nem 

profissional que motive a sua estada e frequência escolar. Pelo contrário, algumas 

escolas chegam a provocar sua exclusão pela falta de acolhimento, diálogo, respeito 

e educação diferenciadas (P03). 

  Os dados quantitativos dos Gráficos 10 e 11, embora com valores de 

2007, percebe-se que o quantitativo de educandos surdos é inferior em relação às 

demais deficiências conforme dados disponíveis no Quadro 2: Educação Especial: 

Participantes Surdos em Instituições Escolares, Segundo Departamento. Ano 2007. 

PY. 

GRÁFICO 10: Total de Educandos em Instituições Não Especiais por 

Deficiência.  

 
 Fonte: Anuario 2007. Ministerio de Educación y Cultura do Paraguay 
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GRÁFICO 11: Total de Educandos em Instituições Especiais, por 

Deficiência  

 
Fonte: Anuario 2007. Ministerio de Educación y Cultura do Paraguay 

Quando, reportados aos dados referentes aos educandos surdos 

matriculados em instituições especiais e quantitativamente apresentados no Quadro 

02 e representados no Gráfico 11, identifica-se uma realidade distinta, nada menos 

do que 1.785 surdos estão matriculados em escolas dos diferentes Departamentos, 

sem o devido controle e nem, tão pouco, acompanhamento pedagógico.  

Com os dados, alcançados através do questionário, surge a necessidade 

de estruturar mais dois Quadros: 11 e 12, os quais tratam de um compilado, 

referente ao discurso dos professores e, cujo tem o objetivo é o de agrupar algumas 

categorias por semelhança das respostas, na busca de uma melhor compreensão 

desta análise.  

Para MORAES e GALIAZZI (2011), esta apresentação faz-se necessária 

para melhor visualização dos dados, diante da quantidade e relevância das 

informações quanto aos aspectos qualitativos concernentes às diferenças e 

semelhanças dos discursos dos professores, bem como, analisar os dados pela 

quantidade de vezes que uma determinada palavra surge no discurso dos 

professores, conforme previsto. 
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4.5 Unidade de Análise IV: Formação Docente 

4.5.1 Quesito 2: Nível de Formação 

Registrou-se o “grito dos professores” que se sentem despreparados, 

desrespeitados e excluídos do processo de formação inicial e permanente. Pelo 

medo de errar, por temor, por insegurança evitando frustrações rejeitam a inserção 

de crianças surdas em sala de aula. Alguns professores conceituam suas escolas 

como inclusivas por inserir crianças com diferentes necessidades educacionais 

especializadas, com dificuldades de locomoção, transtornos cognitivos e déficits de 

atenção, mas quando questionadas quanto à presença de surdos na escola, a 

resposta é imediata (P25VG2L18-22) “Não há surdos na escola. Surdos não, graças 

a Deus não (face enrugada com espanto no tom da voz e se justifica), por um lado. 

(pausa reflexiva da fala) Entre tantas coisas e necessidades que temos que prover, 

ainda temos que descobrir por nós mesmos se podemos ou não atender esses tipos 

de crianças com essas dificuldades. Este mesmo problema não! 

Pela análise dos questionários, anteriormente respondidos, pode-se 

constatar que na questão de número dois, “quanto ao nível de formação dos 

professores”, dos 26 entrevistados 65% apresentam nível de escolaridade superior 

completo e 17,3% com pós-graduação. Os demais entrevistados estão em formação 

ou possuem o magistério. 

QUADRO 9: Nível de Formação dos Professores Entrevistados. (Paraguay, 2011) 
Secundário Superior 

incompleto 

Superior 

completo 

Pós-graduação Professor 

primário 

1 

3,8% 

1 

3,8% 

15 

65,21% 

4 

17,39% 

1 

3,8% 

Fonte: elaboração própria 

4.5.2 Quesito 3: Tempo e Tipo de Experiência 

Em relação ao tempo de atuação, contados em anos de trabalho os 

professores entrevistados, ficam assim distribuídos: nove deles com tempo de 

serviço igual ou superior a 10 anos, sendo uma professora com 42 anos de carreira 

em educação regular sem pós-graduação nem experiências voltadas à educação 

especial, muito menos em educação de surdos. Esta professora no momento de 

responder ao questionário perguntou à diretora se, quando chegasse uma criança 

surda para a matrícula, a mesma poderia ser efetivada. A Diretora que estava na 

sala junto com o pesquisador/entrevistador respondeu imediatamente que não, pois 
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não possuem profissionais capacitados para lidar com crianças surdas (P13). Trata-

se de uma escola privada de ensino básico que, pelo diálogo estabelecido entre 

diretora e professora, ainda não percebe-se alinhamento político com as 

transformações inerentes às políticas inclusivas do país.  

QUADRO 10: Tempo de Experiência de Ensino dos Professores Entrevistados. 

(Paraguay, 2011) 
Educação Regular Educação Especial Educação Inclusiva Educação com surdos 

0-4 5 a 9 10 + 0-4 5 a 9 10 + 0-4 5 a 9 10 + 0-4 5 a 9 10 + 

2 6 6 0 1 3 2 0 2 2 1 1 

Fonte: elaboração própria      

4.5.3 Quesito 8: Formação Docente em Educação de Surdos 

Neste quesito, 11 professores (47,82 %) responderam que desconhecem 

que não possuem experiência ou apenas não responderam, conforme 

especificações abaixo relacionadas, 05 (19,23%) responderam que não possuem 

experiência, 07 (26,92%) responderam que a capacitação ou formação é inexistente. 

Sobre o assunto, uma professora (P18) relata que em 2008 (resposta na questão 

11) houve uma formação pelo MEC. Embora esteja “garantido pelo MEC”, não se 

contempla esta formação no currículo normal de formação conforme os professores: 

P11; P2; P12; P17; P18; P19; P20; P21. 

Para P1Q8 “Deve ser uma especialização e é uma necessidade em todo 

lugar”; P2Q8 “Os professores recebem capacitações muito escassas, cada docente 

busca uma adequação para trabalhar com surdos”; P3Q8 “A formação é gradual de 

acordo com a demanda das crianças surdas, constante atualização, os programas 

se ajustam de acordo com as necessidades educativas de cada criança”; P6Q8 

“Nula, deve ajustar-se o programa educativo para pessoas surdas”; P11Q8 “Dentro 

do programa do MEC está garantida a formação apropriada dos professores”; 

P12Q8 “É uma formação especializada, não é contemplado no currículo de 

formação docente normal”; P17Q8 “Em nível nacional não se tem atualmente, só 

cursos de capacitação, bastante deficientes, em nível privado muito caros”; P18Q8 

“O que conheço é a escola de San Lorenzo, onde as monjas da congregação 

assistem a cursos na Itália, mas são muito exclusivas e só é para os professores da 

sua instituição”; P19Q8 “Atualmente não existem cursos de formação para 

professores de surdos. Realizam-se capacitações em linguagem de sinais”; P20Q8 

“A formação docente é nula e se trabalha com apoio de profissionais como 
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fonoaudiólogos ou terapeutas de linguagem”; P21Q8 “É muito pouca, é nula e me 

encantaria aprender”. 

Para o entrevistado (P19VG5L140-144) “precisamos de uma maior 

capacitação e que o governo se interesse mais na educação especial. Que eles, por 

exemplo, implementem mais curso de capacitação, dêem mais assistência aos 

docentes de educação especial”. Alguns professores complementam esta resposta: 

(P3VG4L7-10) “Porque as crianças, nós temos cada vez mais crianças especiais”; 

(P24VG1 Ll97) “O que os professores precisam é de capacitação constante” [...] 

“Uma outra dificuldade muito grande é que existem poucas professoras de terapia 

de linguagem no Paraguay” (L312-313). 

De acordo com alguns dados quanto à qualidade da educação e as 

perspectivas de mudanças para um novo modelo de formação e educação escolar 

inclusiva, alguns dados chegam a ser questionados quanto a acomodação ou uma 

efetiva tomada de decisão para mudança escolar e social: P26VG3(L4-18) “ 

Unificação de critérios para que o Paraguay como um todo possa ter uma educação 

inclusiva” [...] (L228-232) “As mudanças na educação são muito... Muito a longo 

prazo, mas existe a intenção, sobretudo de fazer essas questões, os procedimentos 

de que sejam mais formais que não sejam mais uma questão de assistencialismo e 

que realmente vejam que há crianças incluídas e por isso se enfatiza aos pais que 

os filhos voltem à escola especial porque aí fazem mais coisas” [...] (L73-80) “Tem 

que incluir.... Um método bilíngue ... Até o momento se fala em bilinguismo. De 

língua de sinais como primeira língua, a chamam de língua natural, e o espanhol” 

Existem dificuldades financeiras que impactam a busca de formação 

complementar no Paraguay. Para P24VG1(L 97-101) “A capacitação privada é muito 

cara em dólares $400,00. Por exemplo, nossa diretora está numa universidade 

privada com formação para surdos na fonoaudiologia tem que pagar por mês $100 

dólares. O salário de professor dois turnos, manhã e tarde, em dólares $500 bruto, 

líquido $420,00. As muitas outras escolas os professores são autodidatas”. Os altos 

custos retratam como consequência conflitos pedagógicos que, segundo 

P17VG5(L20-23) “Fazer capacitações privadas é muito caro. Por isso temos alunos 

que estão há anos na Educação Especial com Down, surdez, que não avançam. 

Que cada vez mais estão atrasados e tem mais atrasos educativos e mais agrava 

sua formação por quê? É por causa da deficiência da formação docente. Esse é o 
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problema na Educação inclusiva [...] (L29-32) “A criança que recebe a informação 

não lhe serve de nada. Por isso que temos crianças com Down que nem podem ler, 

nem pensam nessa possibilidade. Uma criança surda numa escola rural ou no 

interior saindo do centro urbano não tem mais nada, nada não tem. Isto é uma pena 

porque há muita propaganda. Se usa muito essas crianças (expressão e sentimento 

de frustração, com tom de voz elevado de aparente revolta). 

O pagamento dos salários dos professores, a oferta de algum material de 

consumo e de pão e leite como merenda escolar não são suficientes para 

garantirem qualidade educacional às crianças nem apoio pedagógico aos mesmos. 

P25VG2(L42-44) “Outra coisa muito importante que o ministério nos provê são os 

salários para os docentes de 1.958 mil Guarany bruto e sobram um milhão e 

quinhentos por um turno das 07h00min às 11h00min. De 13h00min as 17h00min é 

outro turno”.  

O pouco acesso às tecnologias é lembrado como impactante ao processo 

de troca de experiências, de aquisição de conhecimentos atualizados e para 

participar de encontros e cursos à distância e serviria como estímulo e facilitador da 

interação e construção de saberes. Para P17VG5(L39-42) o processo de 

conscientização deve começar pelos professores. “Esse é o nosso lugar de trabalho 

para se trabalhar com 800 docentes que estão na Educação Especial do 

Departamento Central. Não temos computador, não temos internet, não temos nada. 

Absolutamente nada. Nós é que temos que buscar. O que fazemos é porque temos 

vontade e autogestão”. 

O planejamento das atividades pedagógicas tem sido lembrado pelos 

professores como zona de conflitos que desestrutura uma proposta pedagógica mais 

efetiva. Para P25VG2(L36-40) “Os professores nas 4 horas em que vão fazer uma 

programação: uma hora para alimentar as crianças, uma hora para alimentar-se 

também e mais uma hora para as crianças brincarem, recrear e se tem uma hora 

para ensinar matemática, comunicação e a socialização e ainda temos as crianças 

especiais. E aí, o que vamos fazer? 

Questões socioeconômicas da população refletem na escola o padrão de 

consumo e a necessidade de informação e formação dos professores para lidar de 

forma crítica, responsável e humanizante dos alunos. Para P25VG2(L17-18) “A 

sociedade alimenta nossas necessidades colocando na cabeça das crianças o que 
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precisamos comprar, com isso, as crianças chegam muitas vezes querendo celular e 

com fome.  

A instituição escolar como campo de estágio e de formação 

complementar tem sido um espaço de reflexões e construção de valores. Os limites 

financeiros em arcar com os custos da autogestão ainda é um grande problema a 

ser encarado pelo sistema. Segundo P24VG1(L135-141) “Tem muitas pessoas que 

fazem observação de sua prática da universidade de Ciudad del Est vêm também 

alunos de todos os lados: universidades, institutos de formação docente, colégios 

secundários, todos vêm para capacitação da parte de Educação Especial. A Escola 

funciona também como Instituto de Especialização em Ciências da Educação. Mas 

poucas pessoas se interessam pela Educação Especial. Na Escola tem um total de 

45 alunos por ano. O curso de capacitação custa 400$ por ano. Mas pouca gente 

interessada. São diversas profissões: professores, psicólogos, pedagogos, 

universitários. 

Para P3VG4(L7-14) “Outra maior dificuldade é que precisamos de uma 

maior capacitação e que o governo se interesse mais na educação especial. Que 

eles, por exemplo, implementem mais cursos de capacitação, dêem mais assistência 

aos docentes de educação especial. Porque as crianças, nós temos cada vez mais 

crianças especiais. Tanto surdos, mudos, com problemas visuais, crianças com PC, 

Down, e são crianças que seus pais não têm a menor possibilidade de tratá-los. 

Então nós somos aqui como um escape para eles. Mas se nós não temos as 

ferramentas necessárias é difícil”. Neste sentido, P19VG5(L137-144) “Eu tive uma 

experiência com a parte de inclusão educativa há muito tempo com crianças surdas 

em uma escola regular quando então nem se sonhava com a palavra inclusão que 

hoje em dia está muito na linguagem de todos e o que nós vimos foi a dificuldade 

realmente que não está no sistema, não está no currículo, está em pôr em prática 

isto, ou seja, no docente. Voltamos a isso. Não temos esta formação. Então ao não 

ter essa formação, recorremos ao que nos interessa. Por isso as 

crianças....Recorremos a distintos meios, a terapeutas, a fonoaudiólogos, é assim 

que fazemos. Mas não há uma guia, um trabalho estabelecido ou o que seja. Como 

incluir os surdos? Não há. Nós nos baseamos em experiências, na prática e o 

fazemos de uma forma empírica”. 
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4.5.4 Quesito 10: Quanto à Existência de Capacitação em Educação de Surdos 

A baixa qualidade da formação e capacitação de professores do 

Paraguay esteve sempre em foco no discurso dos docentes. Nada menos do que 

(14) 60,86% dos professores alegam não possuir capacitação. Ao acrescentar os 

(03) 13,04% que deixaram de responder, por diferentes motivos, inclusive, por 

desconhecer como atuar, somam-se um total de 74% dos professores que não 

receberam formação nem se sentem capazes de assumir essa demanda.  

Este quesito oportunizou a alguns professores uma maior participação e 

envolvimento com a pesquisa. Ao serem perguntados se tem ocorrido capacitação 

ou formação em educação para surdos, alguns professores além de negarem a 

existência, ainda acrescentaram no seu espaço de resposta que gostariam de 

aprender e na oportunidade pediram ao professor/entrevistador que mantivesse 

contato quando da decisão positiva dessa formação.  

GRÁFICO 12: Existência de Capacitação em Educação de Surdos 

Segundo os Professores Entrevistados. 

 
  Fonte: Elaboração própria 

Quanto aos comentários dos entrevistados observou-se que os 

professores consideram encontros e palestras como capacitação, mesmo que 

algumas delas não tenham regularidade das ações, o que é preocupante, porque a 

aprendizagem da língua de sinais, por exemplo, não pode ocorrer com esta 

modalidade nem a partir de encontros sem regularidade nem objetivos 

sistematizados de didática e processos metodológicos especializados em cognição 

visual. Para P02Q10 “Sim, tive capacitação de uma terapeuta de linguagem”; 

P18Q10 “Sim, em sinais promovido pelo MEC em Educação Especial 2008”; 
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P19Q10 “Sim, realizei um estudo de especialização com surdos”; P03Q10 “Sim, tive 

capacitações por autogestão”.  

Embora (P1Q8) considere que a educação dos surdos “deve ser uma 

especialização e é uma necessidade em todo lugar”, (P3Q8) complementa que “a 

formação é gradual de acordo com a demanda das crianças surdas, constante 

atualização, os programas se ajustam de acordo com as necessidades educativas 

de cada criança” (P11Q8), pois “dentro do programa do MEC está garantida a 

formação apropriada dos professores” (idem). Observa-se na qualidade da resposta, 

o interesse em aprender a lidar com surdos conforme P21Q10 “Não, mas gostaria 

de aprender”. 

4.5.5 Quesito 11: Quanto à Existência de Capacitação em Língua de Sinais 

No quesito 11, procurou-se analisar a ocorrência de capacitação ou 

formação em língua de sinais, tentando pontuar a distinção entre o quesito 10 sobre 

educação de surdos e este sobre a aprendizagem da língua de sinais como sendo 

momentos distintos e específicos de formação. Nada menos que 17 professores 

(73,91%) responderam negativamente e dois deixaram o espaço sem resposta.  

No gráfico 5 é possível visualizar melhor o quantitativo de professores que 

não foram contemplados com formação em língua de sinais no PY. 

GRÁFICO 13: Existência de Capacitação em Língua de Sinais Segundo 

os Professores Entrevistados.  

 
  Fonte: elaboração própria 
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As respostas qualitativas dão um tom de espontaneísmo quanto à 

formação docente e aprendizagem da língua de sinais. Um dos professores (P2) 

respondeu não ter participado de formação, mas afirmou, também, ser autodidata, 

com a seguinte afirmação: “aprendi o básico por mim mesmo”. Conforme abaixo 

apresentado, apenas 04 professores responderam confirmando a existência de 

cursos de língua de sinais: P3 “Tive e continuo tendo”; P16 “3 meses (duração)”; 

P17 “Sim, capacitação e experiência de 15 anos de trabalho com surdos”; P18 “Sim, 

em 2008”. 

A qualidade das respostas obtidas via instrumentos de investigação, 

apresentam uma realidade escolar que inclui seus alunos “seletivamente”, segundo 

as capacidades docentes em lidar com as necessidades educacionais especiais, o 

que sugere um cunho segregacionista, o qual pode macular todo o processo de 

intenção em transformar a sociedade num modelo inclusivo com surdos regido pela 

língua de sinais com autonomia e independência dos sujeitos surdos. 

Para P17VG5(L159-175) “Agora a linguagem de sinais está por todos os 

lados, que façam todos... (pausa reflexiva), Mas enquanto o surdo não se formar não 

tem minimamente a comunicação oral e escrita, impossível.  De que lhe serve? Ele 

nunca será independente. Sempre vai depender de alguém que está como um 

“mono” (usa expressão em sinal). Porque não tem valor para uma pessoa, não tem 

valor para o surdo como ser humano, necessita de formação, de um docente, de 

uma escola, de um instituto onde ele se forme como ser humano, como pessoa 

integral. Então, o intérprete de sinais ali sim, vai ter valor social e pessoal para ele. 

Entretanto, é muito bom para propaganda, especial. Porque justifica ao Estado, se 

justifica ter muitos intérpretes, porque com isso se diz que se faz alguma coisa pelo 

surdo e não se faz. Isso não é o que eles necessitam. Em vez de destinar esse 

dinheiro, tanto dinheiro para formação de tradutores, deveriam fazer uns quantos por 

departamento, por cidade que seja e o resto do dinheiro investir para fazer uma 

capacitação verdadeiramente aos docentes de surdos. Isso é do que eles 

necessitam; e escolarizá-los, a todos. Assim como há planos de alfabetização de 

adultos para crianças normais, tem que haver para surdos. Assim como há o plano 

de educação inclusiva, tem que ter formação adequada do docente, mas para nada, 

para nada se tem”. 
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4.5.6 Quesito 17: Sugestões e Críticas Quanto a Formação de Professores 

Enquanto contribuição do estudo e sugestões, os entrevistados 

participaram com as seguintes colocações: 

P26VG3L215-223: Ver até que ponto os docentes manejam a língua de sinais. O 

que nós queríamos agora era justamente começar com esses colégios que já têm 

incluído as crianças surdas. Apresentar a linguagem de sinais como curso porque há 

muitas coisas que limitam quando falamos em diferentes idiomas, quando não temos 

essa facilidade, ou seja, há coisas que por não saber ou não ter uma estratégia de 

resgatar no aluno, não podemos valorar e há muitos erros de valorização, no mesmo 

tem a comunicação. Parece-me importante o mapeamento da situação atual para 

tomar, daí, sugestões para poder levar a cabo. 

P3VG4(L160-171) esclareceu que acredita no lançamento de “um projeto 

para poder unificar a língua e também os cursos de capacitação que muitas vezes 

no Brasil têm mais acessibilidade para o governo, que implementa, então vocês 

também, através do MERCOSUL, poderiam dar essas palestras, cursos, através do 

Brasil, Paraguay, Argentina, em todos os que são membros do MERCOSUL um 

projeto baseado nisso. Creio que se pode contribuir. O Brasil tem uma riqueza  

imprescindível para que possa construir conosco. Por que nós da fronteira, falamos 

Português, Castelhano e Guarany. E se pode também a linguagem de Libras pode-

se também implementar aqui na fronteira com as crianças para que possam se 

comunicar com crianças surdas do Brasil. Porque se nós falamos castelhano e as 

crianças surdas do Brasil não tem castelhano, os dois não vão se entender, então 

podia unificar de alguma forma a linguagem mais apropriada para que os dois se 

entendam. Cada país tem a sua linguagem de como comunicar-se, mas se a 

linguagem é, por exemplo, de sinais e pudéssemos utilizar de qualquer parte, seria 

tão fantástico, digo eu, porque assim nós poderíamos falar em diferentes idiomas. 

Podem comunicar-se, por exemplo, já que eles utilizam a linguagem dos sinais. Eu 

creio que o MERCOSUL poderia fazer um projeto baseado nisso para que se possa 

manejar”. 

Ao pedir sugestões e críticas quanto ao modelo de formação de 

professores de surdos, 9 (34,61%) professores deixaram de responder e outros 7 

(26,92%) professores responderam nenhuma sugestão. 69,56% preferiram se omitir 
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da resposta, da mesma forma que no quesito anterior, o que  sugere, na maioria dos 

casos, a falta de experiência alegada em questões anteriores. 

GRÁFICO 14: Sugestões e Críticas Quanto a Formação de Professores. 

 
  Fonte: elaboração própria 

As respostas qualitativas estão separadas por semelhança de respostas. 

P02;P08; P21 entendem que “os professores devem ser capacitados nesta área 

para bom desempenho”; P3 “Sugiro que os docentes sejam mais conscientes e se 

empenhem mais”; P18 “Que se abra mais a sociedade e se deem a conhecer”; P19 

“Não existem nesse momento formação de professores em surdez”; P20 “Incluir na 

malha curricular de formação docente o referente à educação especial”; 

P23;P22;P13;P14;P04 “Não posso sugerir porque não conheço”. 

Surge no discurso de P17VG5 sinais de mudança quanto à formação 

profissional por parte do Governo do PY. A crítica é que os profissionais que atuam 

diretamente com a educação dos surdos, não são educadores, mas sim de 

intérpretes da língua de sinais “justifica ao Estado, se justifica ter muitos intérpretes, 

porque com isto se diz que se faz alguma coisa pelo surdo e não se faz. Isso não é o 

que eles necessitam” [...] (L147-159) “É importante o papel do Intérprete. Cobre uma 

necessidade. É um apoio....(pausa reflexiva) jamais substitui o professor. O docente 

é fundamental. O intérprete é mais para o social ou para, por exemplo: problema na 

justiça, e é necessário um intérprete para se fazer entender. Para sua defesa. Para 

alegar tudo o que seja. Para compreender as notícias daqueles que não têm 

possibilidade de ler. Mas a função docente é intransferível e é fundamental. E na 

formação do docente é para que verdadeiramente lhe sirva o intérprete. Porque há 
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surdos que não conhecem o código do intérprete... (pausa para reflexão), porque 

linguagem de sinais não é universal. Essa é uma dificuldade para eles. Porque o 

surdo oralizado tem um código de sinais. E um surdo sem escolaridade tem outro 

código de sinais. E um surdo rural interiorano tem outro código de sinais. Então é 

difícil, depende da funcionalidade e do objetivo que se tenha para o intérprete. É 

importante. Absolutamente é importante. Mas depende da utilização que lhe dê, para 

quê. Mas daí a massificar e ver como uma panacéia.... a única solução da 

panacéia..... da educação de surdos, não! Absolutamente. A solução para educação 

de surdos é a formação do docente. Isso é fundamental. Os outros são acessórios 

que fazem mais linda a educação. Mas um surdo escolarizado não necessita de 

intérprete, para isso vai falar escrever para se defender”.  

A necessidade de alto investimento para formação docente complementar 

e a pouca condição financeira são reclames de alguns professores (P02; P03; P24; 

P17). Como justificativa elencam os baixos salários (P24) “Em nível nacional não se 

tem atualmente, só cursos de capacitação bastante deficientes. Em nível privado, 

muito caros” (P17Q8).  

O que se tem como modelo de formação docente no PY está limitado aos 

cursos “privados” de formação docente e não como política pública para todos 

comprometendo a qualidade do processo ensino-aprendizagem e o modelo de 

inclusão escolar previsto na legislação nacional. Para P18Q8 “O que conheço é a 

escola de San Lorenzo onde as religiosas da congregação assistem a cursos na 

Itália, mas são muito exclusivas e só é para os professores da sua instituição”. 

P25VG2(L31-36) esclarece que “na nossa organização nós temos um 

sistema de formação contínua para todos os docentes a partir da realidade que se 

encontra cada docente. De acordo com o que vamos vivendo, fazemos uma lista de 

temas e são apresentadas oficinas que todos os anos vamos formando com 

pessoas especialistas, mas nunca satisfaz o todo das necessidades. Todos os dias 

é um dia novo para nós. A cada novo problema tratamos de dar-lhes a resposta. E 

que, o modelo de formação não alavanca pela falta de formadores, e da ampliação 

das ações em todo o território nacional. Para P24VG1(L97) “O que os professores 

precisam é de capacitação constante” [...] (L312-133) “Uma outra dificuldade muito 

grande é que existem poucas professoras de terapia de linguagem no Paraguay”. 
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No tocante a transformação qualitativa do processo educacional na 

perspectiva inclusiva P17VG5 (L96-107) esclarece que “é uma aberração falar em 

inclusão educativa em nosso país se não muda o sistema de formação docente. 

Enquanto não se fale, que não se tenha as bases da formação docente como falar 

de inclusão educativa? Como que vou saber fazer? Nada! É jogar, brincar com a 

expectativa da criança. Com a ilusão de centenas de pessoas e, sobretudo é brincar 

com nos mesmos como profissionais porque é brincar de ser escola. Isso não é ser 

escola, não é se formar, e por isso nós fazemos com que nossos alunos sejam 

deficientes. Se não sabemos nada, se não se sabe o que se vai ensinar então claro 

que nós somos, pela necessidade de trabalhar, pelo salário, por isso aceitamos que 

não existe muito campo de trabalho. Nós aceitamos ser professores de uma criança 

surda ou Down sem ter uma formação porque isso também passa pela ética ou 

então não vai haver. Porque em nosso país há 20 anos ou mais que não se tem uma 

grade curricular para a formação docente na educação especial, isso é triste. Porque 

há mais crianças com necessidade especiais”. A professora entende que (L 23-29) 

“Enquanto não se reveja isto, nunca vamos ter verdadeiramente inclusão educativa. 

Eu tenho 25 anos na Educação Especial. Passei por muitas etapas. Ela (aponta para 

P18VG5) e eu somos as últimas que egressamos da Educação Especial. Com título 

de professora de Educação Especial. Com formação. Depois não há cursos, 

formação curta, oficinas, que não chegam. Não é isto que necessitamos. Não há. 

Mas há muita propaganda. Do que se vai fazer, do que se faz. Mas não serve ao 

que está na aula, que está trabalhando. Não lhe serve” [...] (L42-47) “Fazemos 

jornadas de capacitação sistemáticas sobre temas pontuais que sabemos que são 

necessários, sobre técnicas, métodos, e estamos também com todas as deficiências 

não somente com surdos, cegos, surdocegos, DM, deficiências intelectuais, autistas, 

com paralisias, todo tipo de dificuldade nós fazemos a formação para os docentes. 

Somos capacitadores de docentes, mas sem nenhum apoio em nível estatal. A parte 

estatal dá o trabalho e depois querem que façamos milagres. A responsabilidade 

nos dão, mas depois... [expressão de desprezo, abre as mãos com o rosto 

enrugado] porque te avaliam sobre teus milagres” [...] (L 05-14) “É mais para 

aparecer, para imagem e relatórios porque realmente o docente que trabalha com 

aluno precisa de uma formação em nível técnico, pedagógico, didático e até 82 se 

fez isso. Desde então, não há um só curso em nível nacional com a grade curricular 

nacional para formação de docentes em Ed especial. Na área de surdos, deficiente 
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mental, ou na área que seja. A deficiência que seja. Hoje o que fazem é muita 

propaganda. Vê-se linguagem de sinais, cursos, mas o docente que está 

trabalhando na aula necessita de linguagem de sinais, mas mais ainda, necessita de 

formação técnica e isso não temos, absolutamente não há e pedimos muitas vezes. 

Não há cursos de formação de docentes para docentes, capacitações. Capacitações 

há. Mas são capacitações que não deixam subsídios para formação docente. O que 

se necessita é formação do docente para que trabalhem com qualidade na 

educação das crianças”. 

A contribuição das respostas no questionário impresso está repleta de 

críticas quanto às políticas centralizadas no MEC-PY. Segundo P2Q7 “Existe uma 

instituição, mas a nós, do interior, não nos visitam muito”; P3Q7 “Através de cursos 

de capacitação implementado pelo MEC”; P11Q7 “Existe a lei que protege as 

pessoas com capacidades diferentes”; P17Q7 “Muito poucas ações acadêmicas. 

Para eventos sim. Não existe inclusão real”; P18Q7 “Único que conheço são as 

escolas de surdos de Asunción e San Lorenzo”; P23Q7 “Ação inclusiva que não leva 

em conta a deficiência como meio de discriminação”. 

O discurso se apresenta unisônico quanto à falta de capacitação de 

professores em educação inclusiva, independente se estão no grupo dos 

experientes ou dos inexperientes em educação especial, não há nivelamento nem 

capacitação que atenda a todas as especificidades dos educandos.  

4.6 Unidade de Análise V: Temas Emergentes 

A relevância dos cuidados com a educação para a saúde como caráter 

eminentemente preventivo e em algumas situações, corretivo surge como categoria 

emergente. Também percebe-se no discurso de dirigentes e professores temas 

como as condições financeiras dos pais, quanto ao trabalho infantil, aos cuidados 

preventivos da surdez e das questões gênero, envolvendo a sexualidade e gravidez 

precoce. 

A saúde humana surge como problemática de interesse educacional e 

tem gerado severos conflitos sociais e de saúde pública sem que sejam tomas 

providências profissionais e éticas. O fato é que muitas crianças ouvintes com 

problemas respiratórios e de infecção são levadas para atendimento médico-

hospitalar e ficam curadas de seus males primários mas devido a procedimentos 

iatrogênicos por conta dos medicamentos ototóxicos administrados pelos 
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profissionais as crianças ficam com sequelas de surdez. Ou seja, a surdez é 

socialmente fabricada pelos profissionais que deveriam cuidar da saúde. Esta 

denúncia está presente no discurso de P24VG1(L41-51) “Sempre lutamos com os 

médicos apesar de que os médicos ajudam a detectar a surdez das crianças, mas, 

passam os remédios que provocam surdez. Os pais se preocupam porque as 

crianças não ouvem bem, mas os médicos não orientam e não se preocupam com a 

educação. Quando se instala a surdez precisa de uma rápida estimulação, mas os 

profissionais de saúde não se preocupam em encaminhar os pais para isto. É uma 

luta com os profissionais de saúde. Não existe uma orientação com esses 

profissionais. 5 anos atrás tivemos um congresso com os médicos de fonoaudiologia 

e se discutiu o tema. Falamos com os médicos que deveriam o mais cedo possível 

encaminhar as crianças pequenas para sua estimulação de aprendizagem. Em outro 

congresso voltou a desenvolver com otorrinolaringologista. Estamos na luta 

procurando despertar que eles façam este trabalho. Tem uns que fazem outros não 

[...] (L38-41) As causas da surdez são em primeiro lugar “a mais comum é sequela 

da rubéola; seguida de sequelas de medicamentos administrados quando pequenos, 

mal administrados pelos médicos por conta do frio que adoece com infecções da 

garganta, respiratória, gripe, administrados pelos médicos, lamentavelmente [...] 

(L54-60) “Tem profissionais da rede privada e pública. Nos preocupamos muito com 

as vacinações contra rubéola, sarampo. Tem casos de surdez devido à rubéola, o 

maior número deles.  Meningite tem, trauma não conheço, parto sim. Também tem 

com múltiplas deficiências, têm na escola, no máximo 10 alunos. Tratamos da 

surdez e encaminhamos para outros centros. No conjunto, quando chegam com 

problemas motores vêm para a escola tratar a surdez e vão a outra instituição para o 

problema da motricidade. Aqui o enfoque é exclusivo para os surdos. A professora 

chega a denunciar que (L320-326) “Se a maior causa da surdez é a rubéola, porque 

nunca se vacinou esta mãe? Porque não está no nível sócio econômico para saber 

que a vacina é obrigatória. E assim é uma roda (ciclo). Temos que lutar para 

melhorar para que a roda se encerre [...] Os profissionais do Ministério da Saúde 

vem à escola para vacinação.  

As doenças mais comuns segundo P24VG1 (L248-251) são a “gripe, 

doenças respiratórias, normal como qualquer outra criança de qualquer escola. Mas 

os surdos são muito propensos a congestão nasal, boca e ouvido. Como têm pouca 
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ventilação porque não falam se complica mais rápido porque não respiram direito. 

Se resfriam mais do que o comum”. 

Outros problemas de saúde que repercutem na qualidade da educação 

foram elencados por P25VG2(L22-31) quando esclareceu que dos “240 alunos em 

2009, quase 100 alunos com dificuldades de aprendizagem, neuronais, físicos, 

motores, a maioria aprendizagem lenta. Com dislexia. Dificuldades de aprendizagem 

por dificuldades sociais. Sofrem violação, maus tratos, trabalham, não há escola, 

vivem nas ruas, os pais trabalham, os alunos não têm como estudar. Temos uma 

mesa, uma pequena biblioteca, tampouco tem uma mesa para todos, fome, criança 

que lê e não calcula que calcula, mas não entende, docentes desesperados porque 

não sabem como assumir. Nós estamos preparados para atender as crianças que 

estão no estágio normal de ensino, porém vamos assumindo” [...] (L12-17) “Eles têm 

alguns problemas de saúde: problemas neuronais, da fala, de tosse, piolho [coça a 

cabeça], sarna [coça o corpo]. Uma vez por semana, de forma esporádica, uma 

psicóloga e uma pediatra vêm à escola, voluntárias, especialistas que ajudam a 

diagnosticar para poder fundamentar o trabalho que vamos fazer e acompanhar. As 

crianças chegam sem vestuário apropriado do inverno”. Para P24VG1(L120-124) 

“Tem muitos problemas de cárie na escola. Não se pode encerrar os surdos como 

perda e nada mais, tem que se ensinar de todas as maneiras para se comunicar e 

conviver com todos porque os surdos são capazes e podem aprender tudo”. 

A Crítica ao Modelo de Sociedade e Empregabilidade dos Surdos é outra 

análise considerada emergente e os professores relatam diversos conflitos quanto a 

qualidade da formação para o mundo do trabalho. P24VG1(L221-231) relata que 

“atualmente há 5 surdos na educação média. Eles vêm para a escola para 

receberem apoio pedagógico. Têm formação técnica de refrigeração, engenharia 

civil, moda, confecção industrial, computação e informática. Alguns querem 

universidade, mas a escola não tem controle desse ingresso, não sabe informar 

quantos chegam ou se formam em alguma profissão. Uma parte deles estuda e já 

trabalha antes de terminar os estudos. Às vezes, por culpa do trabalho, não 

estudam. Tem um adulto que vem somente 2 vezes por semana porque tem que 

trabalhar e leva todas as tarefas para casa e traz depois. E não pode estudar em 

outro horário que a escola não funciona” [...] (L276-282) “A escola não se envolve 

com a contratação de surdos. No máximo ajuda quando a empresa vem procurar. 

Algumas empresas do Estado como da Administração Nacional de Eletricidade 
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contratam surdos. Algumas empresas privadas perguntam se tem algum surdo para 

trabalhar. Uma contrata surdos para armar bicicletas e motos. Também tem 

conversação com eles sobre as regras das empresas, horário de trabalho. Mas 

normalmente vemos em casos pontuais não é general porque se o aluno da escola 

de surdos vai entrar na empresa tem que ver a capacidade de cada um” [...] (L143-

147) “Tem uma aluna de 16 anos que está estudando confecção e industrial e moda. 

Tivemos um problema de fardamento e ela perguntou se não podia coser a roupa. 

Depois ela sozinha confeccionou uma camisa com a marca da Escola que ela 

mesma criou. Pagamos a ela pelo seu trabalho que passou a ser nossa camisa na 

escola. Atualmente a aluna fabrica as camisas, a escola vende aos pais, as crianças 

usam a camisa e nós pagamos a ela 

A repetição de termos reforça a técnica da análise do discurso 

demonstrando o peso e o valor dado pelo sujeito entrevistado conforme observado 

no Quadro 11. A quantidade de vezes que uma palavra é repetida no texto infere 

sua relevância ao tema para o entrevistado. Destacam-se na análise dos dados 

deste estudo as palavras “capacitação” e “formação profissional” antecedidas dos 

verbos “precisar”, “necessitar” e da negativa do verbo “ter”, além das colocações 

pessoais: “não sei”, “não tenho experiência”, “não conheço”, presentes nas 

respostas dos questionários. A palavra “falta de capacitação”, por exemplo, surge na 

fala dos 26 entrevistados nada menos do que 43 vezes; “falta de formação docente” 

126 totalizando de forma semelhante a relevância do total de 169 vezes a expressão 

“falta de formação docente”. Afirmações como “não sei”, “não conheço”, “não tenho 

experiência”, ou até mesmo deixando sem resposta a questão, foram encontradas 

171 vezes conforme o apresentado no Quadro 11, o que totalizou 49,42% dos 

professores, que de alguma forma, afirmam que a capacitação docente em 

educação de surdos é “nula”. Este pronunciamento se apresenta de forma mais 

esclarecedora na questão 14 quanto à falta de capacitação, a qual é citada por 12 

dos 23 professores que responderam ao questionário, confirmando o que FREIRE 

(19831996, 1997, 2004); GADOTTI (2000); TARDIF (2002); LIBÂNEO (1991, 2000), 

MATURANA & VARELA (2001); MORAES (2008), TORRE & MORAES (2008) 

consideram “desestruturantes” da sociedade no processo de preparação para o 

futuro.  
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Ao longo das entrevistas cada um dos professores apresenta uma gama 

de sentimentos que vão desde a frustração ao temor em lidar com o desconhecido, 

tanto da educação inclusiva, conforme (WERNECK (1997); MANTOAN (1997, 2004); 

CARVALHO (1998); CERQUEIRA (2008); MITTLER (2003); SASSAKI (2006), como, 

mais especificamente, na educação de surdos e língua de sinais, de acordo com 

GÓES (1999); SOLÉ (2005); FALCÃO (2007, 2011). Tudo, enfim, leva a cabo 

responder ao objetivo maior da investigação no tocante a existência e qualidade da 

formação inicial e permanente de professores do Paraguay na perspectiva inclusiva. 

QUADRO 11: Compilado e Análise das Respostas dos Entrevistados por Repetição 

das Respostas 
Questões qualitativas que apresentaram 
respostas inconclusas pelos entrevistados 

Outras respostas Não sabe; 
Não tenho 
experiência; 
Sem resposta 

Questão 06: Melhor maneira de educar uma criança 
surda 

Oralismo  2 
Comunicação Total 5 
Bilinguismo     9 

07 

Questão 07: Ações governamentais adequadas ao 
ensino aprendizagem dos surdos 

8 15 

Questão 08: Como se dá a formação de professores 13 10 
Questão 09: Como analisa a inserção dos surdos 
em sala inclusiva 

14 09 

Questão 10: Existência de capacitação e formação 
em educação de surdos 

Sim: 06 
Não:14 

03 

Questão 11: Existência de capacitação e formação 
em língua de sinais 

Sim:03 
03 meses: 01 (P17) 
Capacitação e experiência 
de 15 anos de trabalho: 01 
(P18) 
Não: 15 

05 

Questão 12: Se a aprendizagem dos surdos ocorre 
da mesma maneira que os ouvintes 

Sim:         03 
Não:         10 

10 

Questão 13: Como você compreende o atual 
paradigma exclusividade x inclusão dos surdos 

07 16 

Questão 14: Barreiras que afetam educação de 
qualidade para surdos 

Falta capacitação: 11 
Outros:     04 

08 

Questão 15: Considera sua prática de ensino 
adequada aos surdos 

Sim:          04 
Não:          02 

17 

Questão 16: Sugestões e críticas ao modelo de 
educação escolar dos surdos 

Capacitação: 02 
Outros:      05 

16 

Questão 17: Sugestões e críticas ao modelo de 
formação docente 

Capacitação: 07 
Outros:       01 

15 

Questão 18: Participação familiar na educação dos 
surdos 

Satisfatório: 07 
Insatisfatório: 02  

14 

Questão 19: Principais dificuldades com as pessoas 
surdas  

Ensino:       05 
Relação e comportamento: 
01 
Avaliação:  03 

15 

Questão 20: Se é necessário adequação dos 
conteúdos e da avaliação na educação dos surdos 

Sim:            10 
Não:            02 

13 

Total de respostas = 346 175 171 
Fonte: Elaboração própria 
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Estes dados despertam para uma visão positiva quanto à necessidade de 

qualificação profissional tanto em nível de formação acadêmica como em formação 

permanente nas duas linhas de ação: língua de sinais com a perspectiva 

comunicacional e em didática com o desenvolvimento de metodologias educacionais 

específicas da educação de surdos, sem abrir mão do apoio das tecnologias da 

informação e comunicação, como possibilidade de universalização dos saberes e 

emancipação para a autonomia e geração de estratégias, levando à efetivação da 

inclusão plena, conforme reitera P17.  

Neste momento da investigação o desafio foi estruturar no discurso de 

cada um dos professores entrevistados com um viés teórico e epistemológico que 

coadunasse às ideias e ideais, aos fatos e as falas, a realidade educacional e a 

formação dos professores na perspectiva inclusiva no Paraguay. Para MORAES e 

GALIAZZI (2011, p. 15), “Torna-se difícil o confronto de informações, a percepção de 

regularidades, padrões e relações pertinentes”.  

Manter a segregação da educação dos surdos em escolas especiais foi 

levantado pelos professores como nocivo a sua condição humana de coletividade. 

Alguns professores refletiram que “é difícil” (P26VG3), mas necessário lidar com os 

surdos numa condição inclusiva. Por conta disso, alguns surdos que assumem 

lideranças junto com intérpretes, insistam em se manter na exclusividade da 

educação e da dependência de intérpretes, e ainda com uma escrita em sinais 

distinta e inacessível (P24VG1, P17VG5). 

No tocante aos pressupostos da educação inclusiva e da organização 

pedagógica no Paraguay, apenas um entrevistado citou, que, embora 

superficialmente, a existência de princípios norteadores da educação inclusiva 

previstos pela ONU, também comentou sobre a Lei Nacional de Educação e a 

Resolução 043/2009, neste sentido o (P26VG3L5) informou ser necessária a 

mudança da escola regular com a “unificação de critérios para o Paraguay como um 

todo possa ter uma educação inclusiva”. Outros comentários são vagos: “existe a lei 

que protege as pessoas com capacidades diferentes” (P11Q7). 

Está posto, que o modelo atual escolar desenhado para as pessoas 

surdas em escolas especiais, necessita de ações educacionais e tecnológicas mais 

conscientes e efetivas, como projeto de intervenção. Segundo o (P26VG3), o 

Paraguay está passando por um processo de transição qualitativa e mudança 

paradigmática da educação escolar, transformação, cujo objetivo é ultrapassar o 
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modelo da Educação Especial e Regular para a Educação Escolar Inclusiva, o que 

reitera a afirmação de FALCÃO( 2011), que o modelo de escola inclusiva não poder 

ser seletivo por deficiência, porque se assim for, corre o risco da falsa inclusão ou 

inclusão disfarçada. Aparentemente, ainda no papel enquanto proposta, sem o 

devido conhecimento nem reconhecimento por parte dos professores do Paraguay, 

conforme opinião do (P17VG5).  

Nenhuma das políticas mundiais de inclusão, como o Programa mundial 

Educação Para Todos da UNESCO(1990), a celebração da Declaração de 

Salamanca, sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades 

Educativas Especiais (ONU, 1994),  e a Convenção de Guatemala (OEA, 1999); 

Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência (OEA 1999); Convenção Internacional 

sobre os Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006); Programa de 

Ação para a Década das Américas pelos Direitos e pela Dignidade das Pessoas com 

Deficiência 2006-16 (OEA, 2005), nem mesmo as políticas nacionais de educação 

como os Programas Ñanduti, Programa Nacional de Educação 2024, sequer foram 

lembrados pelos professores como justificativa nem perspectiva de mudanças.  

Esta ausência demonstra o desconhecimento das políticas educacionais, 

o que pode gerar uma limitada visão e compreensão da inclusão como política 

nacional, no Paraguay, como se este pais não fizesse parte efetiva do modelo 

mundial. Esta análise reforça a fala e justifica a releitura do discurso de alguns 

professores mais críticos e conscientes do papel social e político da educação: “a 

inclusão não existe porque não há profissionais capacitados para isto” 

(P24VG1L297); “Para mim é uma aberração falar em inclusão educativa em nosso 

país se não muda o sistema de formação docente (L96) [...] É mais para aparecer, 

para imagem e relatórios porque realmente o docente que trabalha com aluno 

precisa de uma formação em nível técnico, pedagógico, didático” (P17VG5L05-07). 

O discurso dos professores em alguns momentos tornou-se uma válvula 

de escape, um grito de alerta e até de “socorro” como pedido de ajuda e 

colaboração. Trouxeram no bojo das informações, não apenas histórias da prática 

docente, mas também toda sua historicidade temporal e cultural de conflitos e êxitos, 

regados com momentos de muita emoção e satisfação de participar da pesquisa 

com suas experiências e saberes.  
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O Plano Educacional Ñanduti 2.002, a Meta 21 e o Plano Nacional de 

Educação 2.024, apresentam diretrizes e metas em defesa da cidadania e da 

autonomia, com inclusão produtiva e respeito à diversidade. Também defendem a 

implantação de ações em defesa da paz, da resolução de conflitos, da garantia da 

saúde e valoração da vida com vistas a reduzir o número de analfabetos e de 

atender às necessidades de aprendizagem da população vulnerável como as 

crianças, mulheres, indígenas, pessoas com necessidades educativas especiais, 

especialmente das áreas rurais.  

As capacitações ocorridas nos Departamentos, seguem um ritmo de 

dependência da contribuição de colegas que se esforçam na troca de experiências 

com, muitas vezes de forma empírica baseada na prática pela prática, sem um 

amparo técnico-teórico e tecnológico, reflexivo e sistematizado, que garanta um 

novo significado para a prática, ou seja, a torne mais fundamentada, como 

preconizam TARDIFF (2002) e LIBÂNEO (2000).  

O discurso dos professores, por sua vez, ressalta a motivação individual, 

conforme ao que se segue: “O que fazemos é porque temos vontade e autogestão” 

(P17VG5L42). Para TORRE & MORAES (2008), “não há formação adequada sem 

uma formação simultânea de valores, capacidades e competências” (p. 46), nem é 

possível “continuar educando com métodos de ontem os alunos que viverão no 

amanhã”, (p. 56). Na formação de professores, é preciso levar em consideração tudo 

aquilo que “se sabe, se sente e se vive” como reflexão sobre a própria ação 

formadora, buscando uma compreensão do mundo e da vida nas relações com os 

seres vivos e com o cosmo, porque “somente a inter-relação e a religação dos 

saberes podem ajudar a reconstruir, a partir do conhecimento. esta teia complexa da 

realidade; a realidade tanto pessoal, como grupal, social natural e espiritual” 

reforçando a “sustentabilidade do desenvolvimento humano e a melhoria das 

condições de vida". “Isso é aplicável principalmente na conexão entre o ser humano 

e o resto dos seres vivos e a natureza” (p. 53). 

A consciência da necessidade de incluir está presente tanto por parte dos 

professores como dos dirigentes que criticam a manutenção da escola especial, 

conforme pensa o (P26VG3 L55-59) “o que faz é segregar. Dessa maneira, em 

algum momento, a sociedade não é social, é como auto excluir-se também da 

própria sociedade, mas sou da ideia de que há que trabalhar como muito respeito 

também para com eles, justamente por essa questão da diversidade, de respeitar as 
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diferenças, de que isso também tem que fazer junto com eles; então essa 

exclusividade de surdos vai chegar a um momento que tem que incluir”. 

Este estudo evidencia a necessidade e o interesse de alguns dos 

professores entrevistados em apreenderem como lidar com a Educação Inclusiva, as 

diferentes necessidades educacionais requeridas por cada educando incluído, 

inclusive, se for surdo, conhecer que exigências e necessidades pedagógicas 

diferenciadas são necessárias para o sucesso da prática docente consciente e 

produtiva, conforme relataram P26, P17, P03, P19. Mas a quase totalidade dos 

professores que atuaram com surdos declarou possuir conhecimento empírico e 

algum tipo de formação em Educação Especial, mas sem continuidade dos estudos 

nem aprofundamento crítico reflexivo da prática sobre a prática com a criação de 

teorias e de conhecimentos mais aperfeiçoados e adequados, conforme preconizam 

TARDIFF (2002); LIBÂNEO (2000). 

O Quadro 12 apresenta uma formatação por semelhanças entre os 

sujeitos entrevistados. Esta compilação dos dados qualitativos corrobora com maior 

expressão valorativa para cada uma das falas dos professores, coadunando 

sentimentos e reflexões comuns. 

QUADRO 12: Compilado Qualitativo das Respostas dos professores no Questionário  
Questão 08: Como se dá a 
formação de professores? 

“Deve ser uma especialização, não contempla currículo de formação 
normal”: 02 (P01; P12) 
A formação docente é nula: 01 (P20, P21)  
“É muito pouca...nula e me encantaria aprender”: P21)  

Questão 10: Existência de 
capacitação e formação em 

educação de surdos 

Sim: 06  
“promovido pelo MEC em Educação Especial em 2008” (P18) 
“Capacitação por autogestão” (P03) 
“Não”, 14 professores 
“não, mas gostaria de aprender” (P21) 

Questão 14: Barreiras que 
afetam educação de 

qualidade para surdos 

Falta de formação/capacitação dos docentes: 11 (P02; P07; P08; P11; 
P12; P16; P17; P18;P 20; P21;P23) 
 

Questão 17: Sugestões e 
críticas ao modelo de 

formação docente 

 “Falta capacitação” (P02; P08; P21; P22; P23) 
 “Não posso sugerir porque não conheço” (P14; P17) 
 

Questão 20: Faz-se 
necessária a adequação dos 
conteúdos e da avaliação na 

educação dos surdos? 

“Sim: rever o currículo, mudar a prática, avaliação, conscientizar sobre 
a formação do docente em áreas especiais, surdos, cegos, docentes”. 
(P17; P18; P19; P20; P23)  
 “Creio que é necessário e justo porque de outra maneira se está 
discriminando as pessoas e a inclusão das pessoas na sociedade 
deve ser justa e efetiva” (P23) 

Fonte: elaboração própria 

A formação docente em educação de surdos e Língua de Sinais segundo 

P01, P12, P20, P21 é “nula”. Outros professores também confirmam esta falta de 

formação: P02; P07; P08; P11; P12; P14; P16; P17; P18; P 20; P21; P22; P23. O 
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esforço pessoal de ter capacitação por “autogestão” fez de P03 um ícone, 

juntamente com P21 quando afirma que não teve capacitação “mas gostaria de 

aprender”. Os resultados deste estudo confirmam o entendimento de THOMPSON 

(1998, p. 22): “a pesquisa é um instrumento de mudança, a depender do espírito 

com que seja utilizada”. 

As contribuições experienciais de P03 e P17 adquiridas ao longo dos 15 e 

25 anos de vivências educativas e formativas com surdos são bastante relevantes. 

Estas educadoras sentem-se motivadas e habilitadas, inclusive, a contribuir com a 

formação de outros professores. Como colaboradoras e voluntárias da pesquisa 

tiramos o chapéu pela coragem e ousadia de serem protagonistas de um novo 

paradigma, que é possível fazer conhecimento e história com responsabilidade e 

compromisso pessoal e social. Estas ações conferem dedicação e compromisso 

profissional com seu povo com profissionalismo e muito amor. 

Desta forma, todas as falas dos professores proporcionaram conhecer o 

modelo da formação docente para a educação das pessoas surdas, bem como da 

realidade da educação inclusiva do Paraguay. Pode-se ainda considerar que os 

achados superaram as expectativas e os objetivos da pesquisa fornecendo 

subsídios para novos estudos. Espera-se que o investigador tenha sido capaz “não 

apenas de conceituar o problema, mas também, de apresentar o estudo de forma 

objetiva, transparente e acessível” SAMPIERI, COLLADO, LUCIO (2006, p. 31). 

(tradução do Autor). 
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CAPÍTULO V - CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 
 

CONCLUSÃO 
 

 

Tanto o questionário em papel como a videogravação contribuíram para 

identificar como vem sendo desenvolvida a prática docente na perspectiva inclusiva 

para com as pessoas surdas do Paraguay, atendendo ao primeiro objetivo da 

investigação “identificar através da pesquisa de campo como vem sendo 

desenvolvida a prática docente na perspectiva inclusiva para com as pessoas surdas 

do Paraguay”, percebeu-se uma série de conflitos regionais e nacionais que 

impactam as políticas educacionais, o modelo de educação e o processo de 

formação inicial e permanente, desde a Educação Regular ao incipiente processo de 

inclusão escolar, social e profissional tanto em relação à educação das pessoas 

surdas como da formação de professores.  

No Paraguay a escola regular tradicional caminha paralelamente com o 

modelo de escola especial. A inclusão acontece em algumas escolas selecionadas, 

para alunos que atuam com sucesso e progressão, só que alguns desses logo 

abandonam a sala de aula por não se sentirem inseridos nem valorados no contexto 

comum a todos.  

Foi possível perceber, que ainda, as experiências voltadas à educação de 

surdos estão limitadas aos saberes adquiridos na prática dos professores que atuam 

na educação especial, e que, a maioria dos entrevistados da escola regular não 

tiveram formação específica referente aos diferentes fazeres docentes que 

caracterizam e diferenciam, na diversidade, a especificidade do processo de ensino-

aprendizagem para/com os surdos. Estes professores declaram-se despreparados 

para assumirem esta responsabilidade. 

Diante do exposto, embora no campo das leis e das resoluções, a 

inclusão já faça parte do modelo de educação escolar e da formação de professores, 

na prática a organização pedagógica está centrada na dicotomia entre o ensino 

regular e a educação especial, sendo a educação de surdos limitada às escolas 

especiais e exclusivas com tendência a permanecer assim.  
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Em cumprimento ao segundo e terceiro objetivos: Constatar, a partir do 

discurso dos professores, as concepções de formação em educação de surdos na 

perspectiva inclusiva e distinguir no discurso dos professores a especificidade 

educacional da pessoa surda e o que isto diferencia do processo de ensino-

aprendizagem em geral. Foi possível constatar que o discurso dos professores 

diferem entre si, principalmente no tocante a qualidade da formação e dos saberes 

experienciais.  

Os professores não reconhecem a necessidade de diferenciar o ensino 

oroauditivo do visuogestual através de estratégias distintas que atendam a 

especificidade da educação de surdos, nem mesmo quanto ao uso da Língua de 

Sinais do PY, o que resulta na concepção de que a educação especial, distinta e 

segregada, seja ainda a mais adequada para os surdos.  

De acordo com as informações dadas pelos professores e gestores 

pesquisados apenas os profissionais que apresentam experiências em sala de aula 

com surdos (02) assumem um discurso coerente com os teóricos que referenciam a 

especificidade educacional necessária. Isto se justifica pelo fato de possuírem mais 

de 15 anos de experiências educacionais e de convivência com surdos e, 

consequentemente, bagagem que lhes permite contribuir com a formação de outros 

educadores. Ainda a partir do discurso dos professores e gestores do Paraguay a 

prática da educação inclusiva é inconsistente e seletiva. Outras deficiências até 

podem estar inseridas em sala de aula regular, mas a surdez não. Esta constatação 

desqualifica os objetivos da educação escolar que não se mostra adequada aos 

sujeitos surdos. 

Os resultados demonstraram que embora haja conhecimento por parte de 

alguns professores em como lidar com a especificidade da surdez e da Língua de 

Sinais, estes saberes estão restritos a alguns professores da educação especial 

limitados aos poucos departamentos que possuem Escola Especial de Surdos, o 

que não reflete em mudanças efetivas e significativas a nível Nacional.  

Constata-se que a educação escolar no Paraguay possui Resolução e 

Programas que coadunam com as intenções mundiais na perspectiva de atender ao 

processo de inclusão mundial. Contudo, tudo passa despercebido pelos professores 

quando a grande maioria desconhece as políticas de educação inclusiva tanto em 

âmbito nacional quanto em âmbito internacional.  
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Também foi detectado a não publicação de dados estatísticos nacionais 

referentes à prevalência e causas da surdez no país, nem tão pouco, a 

apresentação do quantitativo atualizado de escolares surdos matriculados6. 

Em se tratando da formação em Língua de Sinais do PY constatou-se que 

esta ocorre na dependência, interesse e economia de cada um em buscar saberes e 

capacitação. Mesmo assim, a oferta é escassa e inviável, principalmente para os 

que residem longe da Capital. 

Finalizando, a conclusão que se chega é que, no Paraguay, a educação 

de surdos e a formação docente na perspectiva inclusiva, ainda não estão 

atendendo aos parâmetros nacional e mundial com vistas à nova cidadania inclusiva 

e produtiva, ou seja, com autonomia e independência como preparação para a vida 

pessoal, social e profissional. 

 

RECOMENDAÇÕES 
 

A eliminação das diferenças e o aumento da cumplicidade favorecem uma 

sociedade inclusiva e isto se dá apreendendo a respeitar os diferentes e a conviver 

com as diferenças porque todos se beneficiam com a educação inclusiva numa 

sociedade para/com/de todos pela transformação da obrigação em direito e 

oportunidade coletiva.  
A educação inclusiva não se configura pela exclusão de uns por outros, e 

um modelo de sociedade acessível não se faz apenas com infraestrutura, quebra de 

barreiras físicas, arquitetônicas e comunicacionais. É preciso reconstruir e 

ressignificar, principalmente, com investimentos em recursos humanos, com 

mudanças de atitudes e valores, e neste processo, tanto o professor quanto a família 

são partes fundamentais no sentido de descortinar à humanidade, a diversidade na 

emergência da coletividade no contexto de uma nova sociedade inclusiva, cidadã e 

planetária. 

A visão de que a surdez é uma doença e que as pessoas surdas são 

também “mudas” está presente e enraizada no discurso dos professores como 

estigma e preconceito em prejuízo para o presente e o futuro educacional e 

                                                
6 Dados solicitados à Direção Geral de Educação Inclusiva do MEC/PY quando das visitas no período 
de janeiro de 2011 a fevereiro de 2012, contudo até o fechamento deste estudo não recebemos as 
referidas informações. 
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profissional desses sujeitos. É preciso informar e formar a comunidade escolar no 

sentido de desmistificar e eliminar estes estigmas que impactam ao que se propõe 

como novo modelo de sociedade inclusiva. 

Entende-se que a formação de professores na perspectiva inclusiva, 

plena e para todos constem não apenas na base das políticas educacionais da 

nação paraguaya, mas efetivem-se na prática do fazer docente, antes ainda, da 

formação destes. Faz-se necessário que também estejam tanto a educação de 

surdos como a formação em Língua de Sinais oficial presentes, efetivamente e 

qualitativamente, em todos os espaços de formação e capacitação docente 

reorganizando os centros de formação, as escolas e toda a sociedade para que, 

tanto ouvintes quanto surdos, cidadãos colaborativos, produtivos, possam ser 

empreendedores e contribuam para o desenvolvimento Nacional e do MERCOSUL. 

Recomenda-se que se realize um levantamento estatístico nacional 

referente às pessoas com deficiência, mais especificamente, aos alunos surdos 

ingressos e egressos no sistema, origem, trajetória escolar, progresso acadêmico e 

profissionalizante, e que estes dados sejam construídos, atualizados e 

disponibilizados à população no sentido de favorecer a implantação e 

implementação de políticas públicas coerentes com a realidade encontrada.   

Também, que se atualize e se acompanhe o cadastro docente, valorando 

todas as ações e saberes dos professores que possuem experiências exitosas com 

surdos para que possam contribuir com a (re) estruturação da formação em prol da 

formatação de um modelo de educação continuada em larga escala para todos os 

professores por Departamento/região, como valoração, atributo e riqueza histórica, 

cultural, política e educacional, compartilhando entre todos experiências e saberes, 

para que possam contribuir com novas teorias e saberes coletivamente. 

Recomenda-se, ainda, o uso das tecnologias da informação e 

comunicação em todos os ambientes escolares na perspectiva da construção de 

espaços de formação inclusiva loco - regional e a distância universalizando o modelo 

da formação pedagógica e permitindo a troca de experiências com melhor controle e 

avaliação das ações em tempo real. 

Também, ampliar o Dicionário em Língua de Sinais com catalogação e 

registro em vídeo, em nível nacional, dos sinais utilizados nas escolas, em cada área 

do conhecimento, favorecendo a universalização com o acesso aos saberes 
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redefinindo e redesenhando ações pedagógicas mais significativas em todos os 

espaços com surdos, desde os escolares aos familiares, na saúde e no trabalho. 

Recomenda-se ainda, estabelecer parcerias nacionais e internacionais 

colaborativas, no sentido de contribuir com a qualidade da formação docente em 

educação de surdos e educação inclusiva, a partir de discussões e trocas de 

experiências exitosas e de conflitos, o que viria favorecer a reestruturação 

educacional para um olhar mais democrático e humanizado, tanto para o 

MERCOSUL, para a nação paraguaya, ultrapassando fronteiras físicas e atitudinais 

em defesa da participação e inclusão de todos. 

O Tema Emergente referente à educação para a saúde foi um 

componente básico elencado por alguns professores e merece atenção para a 

qualidade de vida e da formação escolar. Os profissionais que lidam com a saúde da 

população, desde os assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, médicos, 

dentistas, etc. devem estar conscientes da responsabilidade com o diagnóstico 

precoce bem como na prevenção de doenças e do uso de drogas medicamentosas 

que levem à surdez. Com este estudo abre-se um leque de informações e de 

oportunidades, desde a capacitação desses profissionais com características 

inclusivas, aprendendo a se comunicar e trabalhar com as famílias e os pacientes 

surdos, aos aspectos mais técnicos e epidemiológicos, oferecendo atendimento 

especializado e de estimulação à cognição visual de forma precoce às crianças 

surdas, à orientação familiar quanto à identificação de sinais e sintomas comuns da 

surdez e de como lidar com uma criança surda nos afazeres e na educação nos 

diferentes territórios sociais, principalmente, do lar, visando a reorganização dialogal 

e afetiva em defesa da cultura familiar e comunitária com saúde, paz e harmonia 

para todos. 

Por fim, recomenda-se construir uma proposta transdisciplinar e 

ecoformativa com os profissionais atuantes na educação de surdos e educação 

inclusiva, desde os centros de formação inicial, aos encontros de capacitação e 

educação continuada, reconhecendo a necessidade e a relevância de se trabalhar a 

educação escolar para a vida planetária, inclusiva, cidadã, incluindo a educação 

para/com/de todos com participação efetivamente democrática global.  

Desta forma, promover o acesso universal e a formação transdisciplinar 

considerando as potencialidades, oportunidades, inteligências e habilidades a serem 

trabalhadas e desenvolvidas por cada cidadão. Para isto, é preciso criar disciplinas, 
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reestruturar o planejamento curricular centrado não apenas nas questões 

disciplinares e de conteúdo, mas também, no tipo de aprendizagem de cada um, 

partícipe, que  autoconsciente do seu papel social, cultural, humano e planetário, 

tornana-se-á seguro e capaz, mesmo com as diferenças, e aplicar os saberes 

construídos nas vivências e trocas como modelo de qualidade de vida saudável e 

feliz. 

CONTRIBUIÇÕES 
 

O investigador, a partir dos resultados desta investigação, propõe-se a 

contribuir com o governo paraguayo no sentido de valorizar a construção/atualização 

de indicadores sócio-educacionais como o mapeamento da trajetória escolar e 

profissional das pessoas com deficiência auditiva e surdez, podendo identificar e 

reparar pontos não positivos deste processo, além de colaborar com a formação e 

capacitação docente tanto no aspecto geral da inclusão de/para/com todos, como 

também na especificidade da inserção da Língua de Sinais do Paraguay e mais 

ainda, basear a tal capacitação, nos aspectos metodológicos da pedagogia e da 

andragogia inerentes a cada faixa etária, de acordo, com as necessidades 

educacionais individuais, melhorando assim, a qualidade de vida, o acesso e a 

permanência à escolaridade e ao mercado de trabalho pelas pessoas surdas como 

pessoas capazes e produtivas. 

Diante da necessidade de se trabalhar, mesmo que preliminarmente e de 

forma incipiente, uma proposta de formação inicial de professores em educação de 

surdos na perspectiva inclusiva e da possibilidade de atuar em parceria com o 

governo do Paraguay, é possível construir e ofertar um Anteprojeto (Apêndice- B) 

para implementação das recomendações em educação de surdos e formação 

docente na perspectiva inclusiva no Paraguay, o que pode tornar-se, um modelo 

educacional de cooperação.  

Os dados analisados podem servir de base para uma cartilha informativa 

estruturada em forma de um protocolo de ações inclusivas, que contemplem o 

registro da história de vida e das experiências docentes exitosas como possibilidade 

de socialização de experiências interpessoais, no sentido de contribuir com a 

melhoria da relação escolar, familiar e profissional entre as pessoas surdas e 

ouvintes, valorando e valorizando a história, a cultura familiar e escolar, além de 
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articular o saber popular com a ciência em defesa da vida com qualidade e harmonia 

entre as diferentes pessoas com suas diferenças individuais. 

Por fim, tem-se o interesse em participar do planejamento, estruturação e 

formação pedagógica docente nas modalidades presencial e a distância com o 

MEC-PY em educação de surdos e, quando possível, em língua de sinais 

favorecendo o intercâmbio de informações e experiências internacionais que podem 

ser amplamente trabalhadas em todas as nações que se abrem para o modelo de 

sociedade ecoformativa na perspectiva da inclusão como principio humanitário. 

Este estudo não se esgota aqui, abre possibilidades para outros 

investigadores  latino americanos inclusive o autor de contribuir e compartilhar 

responsabilidade social em defesa da humanização e libertação de humanos pela 

autoconsciência, criticidade e autonomia. 
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ANEXO B –  DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 
 
 
La información obtenida en este estudio serán tratados con estricta confidencialidad. 
Los resultados se darán a conocer al público, que se utiliza para buscar: EDUCACIÓN 
DE LAS PERSONAS SORDAS EN PARAGUAY DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 
EDUCACIÓN INCLUSIVA. Hago hincapié en que la información proporcionada en este 
material será tratada con la debida discreción y los principios de la ética profesional. Sin 
embargo, nunca su identidad revelada. 
 

Aclaraciones de Garantía 

En caso de dudas acerca de su participación, eliminarlas con el investigador. No firme 
este término no está de acuerdo en participar, o si las dudas no se resuelven de manera 
satisfactoria. 
 
Consentimiento 
Yo,_______________________________________________________, edad_______, 
Registro Identidad _________________ leído y comprendido la información anterior que 
describe este estudio, y todas mis preguntas fueron contestadas satisfactoriamente. 
Confirmo que ha recibido una copia de esta Declaración de Consentimiento. Soy 
consciente de que el estudio no es con fines de lucro. Libremente doy mi 
consentimiento a participar hasta que usted decida lo contrario. 
 
 
Al firmar este formulario de consentimiento, de acuerdo en participar en este estudio y 
que no se dé, siempre y cuando un estudio de investigación de los derechos legales 
que tienen. 
 
 
Fecha: 

__________________________________________________________ 

Firma del Voluntario 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS GESTORES E  

PROFESSORES, SUJEITOS DA PESQUISA. 
 

Buscar: EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS SORDAS EN PARAGUAY 
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 
Le solicito que complete este cuestionario. Hago hincapié en que la 
información proporcionada en este material será tratada con la debida 
discreción y los principios de la ética profesional.  
Agradecido, Luiz Albérico Falcão 
Postgrado en Ciencias de la Educación, Universidad Americana – PY, 2010 
Escuela nombre:___________________________ Depto:______________ 
1. Nombre:________________________1.2 Fecha de nacimiento:__/__/__ 
(   ) Director            (   ) Profesor 
2. Nivel de la formación: 
______________________________________________________________ 
3. Tiempo de enseñanza en anõs:  
Educación Regular  ______     Educación Especial_____   
Educación Inclusiva ______         Com surdos______ 
4.  ¿Cuál es el público objetivo de esta institución? 
(a) Todos los niños en los primeros años  (b) Sólo las personas sordas  
(c) Sólo los oyentes  (d) Sólo sordos y oyentes   (e) Otros. ¿Qué ?____ 
5. ¿Cómo calificaría esta institución? 
(A), Escuela Especial        (b) Escuela Normal    
(c) Escuela Inclusiva                  (D) Otros. ¿Cuál ?______________________ 
6.¿Para usted, ¿qué mejor manera de educar a un niño sordo? 
a) la enseñanza referente a la terapia del habla con orientación para la 

formación del lenguaje oral y escrito por el método Oral; 
b) la enseñanza referente a la terapia del habla con orientación para la 

formación del lenguaje oral y escrito por el método de Comunicación Total; 
c) la enseñanza orientado a la comunicación, de la lengua de señas, y el 

lenguaje escrito por el método bilíngue (Español, Señas) 
d) Mantenimiento de los sordos en una escuela de aprendizaje única sordos 

el signos 
(e) Otros. ¿Cuáles? _____________________________________________ 
7.   ¿Cuáles son las acciones emprendidas por las organizaciones 
educativas do Paraguay que pueden garantizar las condiciones 
apropiadas de enseñanza y aprendizaje para el modelo de aprendizaje 
de los sordos?_________________________________________________ 
8.   ¿Cómo es la formación de maestros para la educación de los 
sordos? ¿De qué manera son apropiados y ajustados los programas de 
formación para mejorar la relación entre el oyente profesor-aluno 
sordo? 
______________________________________________________________ 
9.  ¿Cómo usted analiza la inserción de estudiantes sordos en la clase 
inclusiva? 
______________________________________________________________ 
10.  ¿Ha tenido capacitación o formación en educación para sordos?  
______________________________________________________________ 
11. ¿Ha tenido capacitación o formación en la lengua de señas? 
______________________________________________________________ 
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12. Para usted, ¿los sordos aprenden de la misma manera que los 
oyentes? 
( a ) Sí      (b ) No, justifique________________________________________ 
13. ¿Cono usted comprende la actual paradigma de inclusión escolar, si 
el sordo  está en la clase, manteniendolos en la educación exclusiva 
(com señales) por profesores sordos, en la  defensa de la cultura e del la 
identidad sorda y en la dependencia del intérprete para relacionarse e 
comunicarse com los oyentes? 
______________________________________________________________ 
14. Para usted, ¿cuáles son las barreras (obstáculos) del sistema 
educativo, para tener una efectiva educación de calidad para los 
sordos? 
______________________________________________________________ 
15. ¿Considera sus prácticas de enseñanza adecuadas a las 
necesidades cognitivas de la sordera de cada niño?  
______________________________________________________________ 
16.  Hacer sugerencias y críticas al modelo de la educación escolar en 
los sordos: 
______________________________________________________________ 
17.  Hacer sugerencias y críticas al modelo de formación de profesores 
de los sordos: 
______________________________________________________________ 
18.  Para usted, cómo ha sido la participación de la familia en la 
educación de los niños sordos? 
(a)Satisfactoria     (b)Indiferente   (c)insatisfactoria    
justifique_______________________________________________________
19. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra en la 
enseñanza  con personas sordas?  
(a) Enseñar los contenidos   (b) relación y comportamiento    (c) 
evaluar  (d) otros        Justifique_____________________________________ 
20. ¿Para usted  la adaptación de los contenidos y la evaluación de los 
estudiantes sordos es necesario? En caso afirmativo, ¿qué te sugiere? 
______________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – ANTE-PROJETO PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS 

RECOMENDAÇÕES EM EDUCAÇÃO DE SURDOS E FORMAÇÃO DOCENTE NA 
PERSPECTIVA INCLUSIVA NO PARAGUAY  

 
Objetivo: Capacitar todos os professores da rede pública e subvencionada, das 

escolas regulares e especiais,  que atuem em sala de aula e na gestão escolar em 

educação inclusiva com abrangência em lingua de sinais e educação de surdos. 

Metas: Cobertura de 100% dos professores e famílias com crianças surdas em 10 

anos. 
Estratégias de ação comunitária em educação para a saúde:  

1. Identificar e quantificar, acolher e acompanhar a trajetória escolar dos 

surdos desde a infância por idade, sexo, faixa etária, escolaridade e inserção no 

mercado de trabalho; 

2. Criar uma Rede de Apoio familiar institucional à pessoa surda com fins 

pedagógicos e comunicacionais que valorize a dialogenese e a sociogenese em 

lingua de sinais desde a infancia. Esta equipe multiprofisisonal com psicologos, 

assitentes sociais e educadores escolares e populares da comunidade tem a 

responsabilidade de localizar e apoiar a capacitação das familias (pai e mãe) em 

língua de sinais e na educação dos filhos surdos embasados nos principios do 

respeito à cultura com acolhimento, amor, harmonia e felicidade familiar;  

3. Cadastrar, acompanhar e controlar a trajetória familiar e escolar de 

todas as crianças nascidas com deficiência auditiva e surdez; 

4. Registrar a gestante de risco com acompanhamento do pré-natal, 

vacinação contra a rubéola, apoio e instrução quanto ao lidar com a criança surda 

desde a comunicaçao à educação familiar e escolar; 

5. Estruturação de programas de prevenção como a vacinação contra a 

rubéola em mulheres em idade fértil; atenção à saúde bucal, educação sexual.  

Estratégias de ação de formação pedagógica 

6. Identificar em cada Departamento e escolas com surdos professores 

com experiências em educação de surdos para formação em lingua de sinais e 

nivelamento das ações e formação de multiplicadores;   
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7. Tornar obrigatória a formação inicial e continuada em educação de 

surdos e em língua de sinais com a criação de disciplinas articuladas com a 

realidade social;  

8. Contrução de uma proposta de formação pedagógica a distância com 

rede de apoio tutorial; 

9. Trabalhar a formação de profissionais da saúde quanto aos aspectos 

da educação inclusiva, da formação em lingua de sinais e dos encaminhamentos 

necessários à Rede de Apoio inclusivo. 

O autor tem interesse em participar dessas atividades com colaboração 

técnica e experiencial em educação de surdos e, quando possivel, em língua de 

sinais. 

  Justificativa 

Nenhuma criança surda, mesmo aquelas que apresentem deficiência do 

tipo severa e profunda, pode se sentir dependente nem refém de intermediadores. 

Todos os pais e professores, sem exceção, devem aprender a se comunicar em 

língua de sinais e dominar técnicas que facilitem a educação dos alunos e filhos 

surdos como preparação para a vida e ao mercado de trabalho.  

Esta prerrogativa é estendida a todas as famílias que tenham uma criança 

surda ou quando gestante com riscos de nascimento. A língua de sinais e a escrita 

da língua oral em conjunto com as técnicas de ensino através de estratégias 

colaborativas devem fazer parte das políticas de inclusão para toda a população, 

efetivamente como uma questão de oportunidade e de direito ao exercício da 

cidadania. 

É preciso manter articulação e diálogo com todos os segmentos da 

Educação Básica aos espaços acadêmicos de formação de professores. Existem 

saberes que precisam ser compartilhados entre os diferentes professores, outros 

precisam ser trabalhados como capacitação tanto em língua de sinais como em 

educação de surdos. Esta distinção é fundamental para que haja qualidade na 

formação dos professores da nação paraguaya.  

As TIC estão presentes na educação como ferramentas de apoio 

propositivas e devem ser utilizadas como facilitadoras da formação docente, na 

melhoria do ensino-aprendizagem e avaliação dos sujeitos surdos.  


