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RESUMO 

 

 

Esse trabalho tem como objetivo compreender como ocorre a temática da inclusão 
dos surdos nas escolas e nas aulas de Educação Física, o trabalho foi desenvolvido 
através de um estudo bibliográfico, observações de aulas e entrevistas com 
professores da Escola Municipal Luísa Cecilia, nome fictício, que se situa no 
município de Belo Horizonte. Decidi fazer as observações e entrevistas com 
professores dessa escola porque é uma escola que contém turmas de alunos 
surdos, os professores que foram entrevistados estão envolvidos diretamente com 
esses alunos. A escola conta com a participação de dois interpretes, um professor 
surdo e uma professora ouvinte filha de pais surdos, que contribuem para a inclusão 
dos alunos surdos e a veiculação da Libras na escola. O estudo bibliográfico 
realizado pelos temas inclusão, inclusão de surdos nas escolas e a inclusão de 
surdos nas aulas de educação física contribuiu para levantar algumas legitimações, 
metodologias e conceitos acerca da inclusão na escola regular. Dialogando o estudo 
bibliográfico com as observações e entrevistas realizadas na escola percebeu-se 
que em alguns momentos os conceitos, métodos e as propostas se convergem e em 
outros se divergem. Conclui-se então que a escola inclui os alunos surdos de forma 
positiva, mas podendo ser melhorada essa inclusão se a prefeitura se dispor a 
fornecer formação continuada e especifica para os professores e disponibilizar 
material didático-visual pensando para trabalhar com os alunos surdos e também a 
escola atualizar e sistematizar seus projetos e planos metodológicos. 
 
Palavras-chave: Inclusão. Educação Física. Surdos. Alunos com Deficiência. 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação para surdos no Brasil, no cenário contemporâneo, enfrenta 

diversas lutas, sobre ele são lançadas diferentes opiniões e abordagens. Com esse 

estudo pretendo abordar alguns aspectos históricos da educação para surdos, 

buscando compreender os atuais desafios e possibilidades que a questão 

apresenta. Essa pesquisa não foi desenvolvida pela metodologia da história, pois as 

referências históricas aqui são resgatadas a partir de um estudo bibliográfico como 

possibilidade de auxiliar na compreensão de meu objeto de pesquisa. 

O caminho que percorri foi longo e os motivos que me influenciaram à 

realização desse trabalho foram bem diversos. Quando completei 16 anos de idade, 

no ano de 2006, comecei a trabalhar na Associação Profissionalizante do Menor 

(ASSPROM). Fui contratado por uma empresa pública, de nome Departamento de 

Estradas e Rodagens – MG (DER/MG), trabalhava no setor de multas, na sala onde   

digitava e arquivava junto a outros profissionais da ASSPROM. Digitar as multas, por 

ser um serviço que necessita um grau de atenção muito elevado, era um trabalho 

realizado por pessoas surdas, pois havia uma pareceria com a FENEIS – Federação 

Nacional de Educação e Integração dos Surdos e muitos profissionais surdos da 

FENEIS trabalhavam com digitação, assim se deu o meu primeiro contato com os 

surdos. Nesse momento não se estabeleceu uma relação de ensino-aprendizado 

formal, com a qual estou acostumado a trabalhar atualmente, entre eu e os surdos, 

com os conceitos e escolarização dos conteúdos, de todo modo esse encontro foi 

significativo e não impediu que se estabelecesse essa relação em outro momento.  

No início do período em que trabalhei no DER/MG fiquei muito curioso 

com a forma pela qual os surdos se comunicavam, ela parecia tão difícil e tão 

eficiente, porém por parecer difícil demorei a tentar aprender e a me comunicar com 

os surdos.  Mas tentei e aos poucos fui conseguindo, fiz amizades com alguns e eles 

me indicaram para fazer o curso de Libras, Língua Brasileira de Sinais, na FENEIS, 

porém três anos se passaram, meu contrato foi encerrado e eu não pude fazer o 

curso. 
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 Após alguns anos, em 2014, quando já estava cursando Educação Física 

na Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, decidi que era muito importante 

aprender Libras para exercer minha função como professor, ainda mais se algum dia 

tivesse um aluno surdo nas minhas aulas. Hoje faço o curso de Libras na FENEIS e 

estou encerrando o básico 3 e indo para o intermediário I, sendo 1 semestre cada 

módulo.  

Durante a graduação à temática inclusão apareceu minimamente, com 

apenas uma disciplina obrigatória1 o contato com a Educação Física voltada para a 

inclusão de alunos com deficiência foi pouco. Ao longo do curso tive poucas 

experiências voltadas para a inclusão de deficientes, algumas delas foram as visitas 

ao espaço SUPERAR propostas pela professora Kátia Borges durante as aulas de 

Teoria da Atividade Física Adaptada. Participei ainda da 1ª Jornada Paraolímpica – 

qualificação e desenvolvimento do esporte e lazer para pessoas com deficiência – 

na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG) com inscrição na 

oficina de futebol de 7. Essas experiências fizeram ressurgir a vontade de aprender 

Libras, pois tanto na Jornada quanto no SUPERAR tivemos contato com surdos, 

influenciando diretamente no desenvolvimento desta pesquisa.  

 Outro motivo que levou à formulação desse estudo foi a curiosidade a 

respeito de como é realizado o trabalho de inclusão de alunos surdos nas escolas e 

mais especificamente nas aulas de Educação Física. Contudo, antes de chegar a 

visitar uma escola que contempla a inclusão de surdos realizei um mapeamento e 

um estudo de alguns trabalhos que abordam a temática da legislação sobre inclusão 

dos deficiente nas escolas, assim como busquei na bibliografia experiências e 

relatos a respeito da educação inclusiva, sobretudo a inclusão de surdos na escola e 

por último a inclusão de surdos especificamente nas aulas de educação física.  

Na disciplina de estágio obrigatório, através de um seminário, soube da 

existência de uma escola da Rede Municipal de Belo Horizonte que conta com a 

participação de turmas formadas por alunos surdos e nessa mesma escola trabalha 

um professor que, anteriormente, havia ministrado uma disciplina para o curso de 

educação física da UFMG. O professor, mais a frente referenciado como professor 

 
1 Teoria da atividade física adaptada, ministrada pela professora Kátia Borges, como disciplina 

obrigatória para o 3º período do curso de Educação Física na UFMG. 
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Alves, facilitou meu contato com a escola, possibilitando também a participação 

junto aos alunos na comunidade escolar e também nas aulas de educação física.  

 Impulsionado por essa trajetória, buscando ainda compreender como a 

temática da inclusão dos surdos nas escolas e nas aulas de Educação Física nas 

escolas de educação básica ocorrem é que proponho esse trabalho. Para sua 

realização mobilizarei um diálogo com fontes bibliográficas diversas, partindo de um 

contexto geográfico e temporal amplo para um mais específico, buscarei falar sobre 

a história da educação para surdos de forma sucinta, mas que abranja um contexto 

mundial, posteriormente brasileiro, chegando até a contemporaneidade. Após o 

apanhado histórico dialogarei com trabalhos atuais sobre o tema da inclusão, 

fazendo apontamentos de como esses trabalhos nos ajudam a pensar a inclusão 

dos surdos. Por fim localizarei a pesquisa na observação das aulas na Escola 

Municipal Luísa Cecilia (EMLC - Nome Fictício), que apresentarei mais 

detalhadamente à frente, mas na qual pude observar algumas aulas, dialogar com 

seus sujeitos, estudar seu projeto político pedagógico. 

 Ao fim desse percurso espero que esse trabalho, que é uma 

experiência inicial no campo da pesquisa, possa contribuir para pensarmos a 

temática da inclusão dos surdos na Educação e na Educação Física. O mesmo é 

ainda um qualificador de minha formação como professor de Educação Física. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

1.1 Pequena viagem pelas páginas da história dos surdos 

 

O grande marco para a educação de surdos se deu no início do século 

XVI no qual os surdos começam a ser vistos como pessoas educáveis e não mais 

como aberrações. Anteriormente eram compreendidos como pessoas inúteis para a 

sociedade como na antiguidade e grande parte da idade média. A partir desse 

momento começam a surgir relatos de resultados obtidos por diversos preceptores 

com o trabalho de ensinar os surdos. 

O propósito  da  educação  dos  surdos, então, era que estes pudessem 
desenvolver seu pensamento, adquirir conhecimentos e se comunicar com 
o mundo ouvinte. Para tal, procurava-se ensiná-los a falar e a compreender 
a língua falada, mas a fala era considerada uma estratégia, em meio a 
outras, de se alcançar tais objetivos. (LACERDA, 1999 p. 1) 

 
 

O espanhol Pedro Ponce De Leon é reconhecido como primeiro preceptor 

de surdos, mas apenas os surdos de família da classe nobre podiam ser 

beneficiados com o trabalho deste e de outros professores da época. A partir daí 

surge a possibilidade de se pensar a educação para surdos, na qual os 

professores/preceptores começavam a organizar formas de ensino que seriam um 

caminho para a inclusão dos surdos na sociedade. Inclusão essa que era marcada 

pela possibilidade de assinar documentos, compartilhar pensamentos e opiniões, 

ainda que de uma forma bem precária, mas esse é um indício de um momento no 

qual a inclusão dos surdos na sociedade começa a ser realizada. Mesmo sendo a 

grande maioria surdos de famílias nobres que teriam a oportunidade de ser 

educados, encontra-se na literatura preceptores que dedicavam parte do seu tempo 

para o ensino de surdos provenientes de famílias pobres, como no caso de Abade 

de L’Epée que atendia os surdos de famílias ricas em regime de externato e os de 

famílias pobres em regime de internato. Apresenta-se como um grande avanço 
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pensar a educação e inclusão de surdos na sociedade, podendo ser expandido o 

ensino de alunos surdos para todas as classes no decorrer do tempo. 

 

Muitos professores  de  surdos  iniciavam  o  ensinamento  de  seus  alunos 
através da leitura-escrita e, partindo daí, nstrumentalizavam-se diferentes 
técnicas para desenvolver outras habilidades, tais como leitura labial e 
articulação das palavras. (LACERDA, 1999, p. 2) 

  

 

Entretanto, era  frequente  na  época  manter  em  segredo  o  modo  

como  se  conduzia  a educação dos surdos. Cada pedagogo trabalhava 

autonomamente e não era comum a troca de experiências.  

 

Heinicke, importante pedagogo alemão, professor de surdos, escreveu seu 
método de educação não era conhecido por ninguém, exceto por seu filho. 
Alegava ter passado  por  tantas  dificuldades  que  não  pretendia  dividir  
suas  conquistas  com  ninguém (Sánchez  1990).  Assim,  torna-se  difícil  
saber  o  que  era  feito  naquela época;  em consequência, muitos dos 
trabalhos desenvolvidos se perderam. (LACERDA, 1999, p. 2-3) 

 

 

É importante reconhecermos também que os textos nos apresentam 

indícios de que a educação dos surdos buscava imitar e seguir padrões semelhantes 

aos dos não surdos. A forma de inclusão pensada era até certo ponto uma tentativa 

de apagamento da surdez, fazendo com que os surdos pudessem tentar conviver 

minimamente na sociedade como os não surdos conviviam. 

Dois métodos de ensino são utilizados para a integração dos surdos com 

a sociedade, oralismo e gestualismo que tem como propostas características bem 

diferentes. O primeiro pretende estimular o aprendizado dos surdos a partir da língua 

oral da comunidade onde estão inseridos, criando uma dificuldade enorme para uma 

grande parcela dos surdos serem incluídos devido à dificuldade de aprender a língua 

oral, o segundo pauta seu ensino através de gestos, códigos manuais e 

representação manual do alfabeto que muitas vezes o professor aprendia com os 

próprios alunos, com a finalidade de aprimorar a comunicação entre os mesmos, e 

ensinar a língua falada pela comunidade onde os surdos estão inseridos. 
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Mas era quase imperceptível a dicotomia nas formas de ensinar os 

surdos, existia quase que um consenso em ensinar os surdos a língua oral, mas no 

final do século XVIII surge uma representação mais aparente e fundamentada do 

gestualismo, que reconhece a forma diferente do surdo se comunicar e aprender por 

uma linguagem gestual. Inclusive aprender a língua oral. O método francês de 

educação para surdo é o método mais importante que se conhece como 

gestualismo. 

O primeiro estudioso de uma língua de sinais foi o francês abade Charles 

M. De L'Epée, que estudou com atenção voltada a características linguísticas. Já no 

Brasil a Primeira escola de educação para surdos criada no Rio de Janeiro foi o 

Instituto Imperial de Surdos-mudos, criado em 1857, pelo professor surdo Huert, 

apontado como o principal personagem da história dos surdos no Brasil, nascido 

ouvinte em 1822 na França e tendo ficado surdo aos 12 anos de idade Hernest 

Huert a convite de D. Pedro II fundou o Instituto Imperial de Surdos-Mudos hoje 

conhecido como Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES)  

 

Segundo documentação encontrada no próprio Instituto; Maria Luíza. S.  
Ribeiro  (1986)  situa  essa  criação  como  sendo  em  1885.  Hoje,  o  
Instituto  Nacional  de Educação de Surdos (INES) é mantido pelo Governo 
Federal, atendendo em seu Colégio de Aplicação, crianças, jovens e adultos 
surdos, de ambos os sexos. (SCHWAN, p. 8) 
 

Huert que utilizava da língua de sinais e começou alfabetizando sete 

crianças surda no INES. Ensinava de acordo com o método de Abade de L’Epée que 

apropriava-se dos gestos e signos gestuais dos alunos para o ensino de uma língua 

de sinais como o método hoje conhecido como gestualismo, L’Epée começou a 

desenvolver seu método a partir do contato com duas irmãs surdas que 

comunicavam-se utilizando gestos.  

Como citado anteriormente, houve um embate entre método oral e 

gestualismo, sendo o gestualismo utilizado por importantes preceptores e adotado 

como o método de ensino do INES. Mas em 1880 aconteceu o congresso de Milão 

onde ficou decidido que o método de ensino oral deveria ser exclusivamente usado 

na educação de surdos, sendo assim, o INES que utilizava do gestualismo como 

sistema de ensino teve uma redução em seu desenvolvimento.  
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Essa decisão influenciou muito o ensino de língua de sinais na França e 

também no Brasil. Porém, mesmo diante da influência forte do oralismo os surdos 

brasileiros encontravam-se para partilhar cultura e vivenciar trocas de experiências 

como: Atividade de lazer e esporte, o que contribuiu muito para o fortalecimento de 

uma identidade surda e durante essas práticas usava-se como meio de 

comunicação Língua Brasileira de Sinais. Assim sendo, ajudando a manter a língua 

de sinais no cenário da educação e no desenvolvimento dos surdos mesmo contra a 

decisão tomada no congresso de 1880. Esses grupos, reconhecidos como 

comunidades surdas, foram importantíssimos para vitalidade e o reconhecimento 

das línguas de sinais porque apresentavam bons resultados em relação a 

aprendizado dos surdos e ouvintes integrantes dessas comunidades e possibilita a 

inclusão dos surdos na sociedade, SCHWAN (p. 8 apud WIDELL, 1992, p. 21), 

afirma: 

(...) é graças à socialização terciária na associação dos surdos-mudos que a 
comunidade surda aprendeu a ascender socialmente no emprego. Era na 
associação que as soluções para problemas como afrontas, sindicatos, 
operários, etc. , eram discutidos. 

 

 

1.2 Uma outra discussão: conceitual/legal 

 

Para iniciar o trabalho apresento os conceitos em relação a deficiência e 

suas categorias segundo os artigos 3 e 4 do decreto Nº 3.298, de dezembro de 1999 

da Lei Nacional para a Integração de Pessoa Portadora de Deficiência: 

 

Art. 3o  

I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou 
função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o 
desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser 
humano; 

II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou 
durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou 
ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e 

III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade 
de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, 
meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência 
possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar 
pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. 

 
Art. 4o  É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra 
nas seguintes categorias: 
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I - deficiência física 
II - deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 
1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
III - deficiência visual 
IV - deficiência mental 

 

Dados os conceitos de deficiência e deficiência auditiva, pela Lei Nacional 

para a Integração de Pessoa Portadora de Deficiência, buscarei na literatura textos 

que abordem a educação inclusiva e a educação física para surdos.  

Acreditando que todos nós, independentemente de qualquer fator ou 

características temos o direito à educação e inclusão na sociedade de forma total e 

plena, a inclusão escolar de alunos com deficiência é uma tarefa que deve ser 

realizada por parte dos indivíduos participantes do dia-a-dia de todas as escolas 

sendo elas públicas ou particulares. Mesmo que tal tarefa seja desafiadora e 

apresente diversas dificuldades não somente à prática docente e à organização 

escolar assim como ao modo pelo qual os sujeitos aprenderam a conviver uns com 

os outros, ou de outro modo aprenderam a conviver com uns e não com outros. Uma 

pesquisa pela história da inclusão dos surdos na sociedade e na educação nos 

apresenta algumas pistas do porque esse processo é difícil, tendo que essa inclusão 

nem sempre foi pensada, desejada e realizada. Hoje em dia temos leis e projetos 

que asseguram teoricamente a acessibilidade de alunos com deficiência à escola, 

mas como isso acontece na pratica?  

O Art. 15º, do decreto Nº 3.298, de dezembro de 1999. Defende que o 

poder público é responsável pelo fornecimento direto ou indireto de vários serviços 

incluindo “escolarização em estabelecimentos de ensino regular com a provisão dos 

apoios necessários, ou em estabelecimentos de ensino especial”. (BRASIL, 1999). 

 Em 2011 com o Decreto Nº 7.611, de 17 de novembro, aconteceu o 

fechamento de muitas escolas especiais2 e os alunos com deficiências foram 

transferidos para escolas de ensino regular.  

 
2 escola especial que é concebida como espécie de "hábitat de excepcionais", lugar propício por 
reunir condições apropriadas ao atendimento desse alunado: número reduzido de alunos por turma, 
classes homogêneas, pessoal habilitado, currículo adaptado, equipe interdisciplinar, recursos 
materiais e pedagógicos adequados, serviços complementares etc. Elizabet Dias de Sá - 
http://www.bancodeescola.com/educacao.htm 
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A lei 10.098/94, de 23 de março de 1994, “Estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida. ”No capítulo VII a Lei assegura que o poder 

público promoverá eliminação de barreiras na comunicação e implementará a 

formação profissional de interpretes de escrita em braile e linguagens de sinais para 

facilitar qualquer tipo de comunicação direta à pessoa com dificuldade de 

comunicação e para garantir-lhes direito de acesso à informação, à comunicação, ao 

trabalho, à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer  

E a lei 10.436, 24 de abril de 2002, que reconhece Libras como meio legal 

de comunicação e expressão, sendo uma língua capaz de comunicar e expressar 

através do sistema linguístico visual-motor, com estrutura gramatical própria entre 

outras características.  

As duas últimas leis, das quais foram apresentadas algumas 

características nos parágrafos anteriores, foram grandes vitórias para as 

comunidades surdas. A inclusão e o direito dos surdos à educação básica com 

intermédio da língua de sinais brasileira e não apenas sendo incluídos nas escolas e 

tendo que aprender ou tentar aprender por intermédio da língua portuguesa. 

 

 

1.3  Direito à educação 

 

Para que haja uma educação realmente inclusiva, precisamos de escolas 

com espaços físicos e materiais que atendam às necessidades dos alunos com 

deficiência. E acima de tudo, professores que sejam capazes de criar projetos 

diferenciados e não apenas remendar os projetos já existentes para “incluir os 

deficientes” na escola regular. Do contrário os alunos serão incluídos nas escolas, 

mas não terão uma educação plena e uma inclusão social que consiga romper os 

muros das escolas para a vida social nos outros ambientes comunitários.  

Historicamente o processo de inclusão dos deficientes mostra que eles 

eram excluídos por serem considerados aberrações, impossível de serem educados 

entre outros, e outros fatores.  
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Sem alterar o delineamento do currículo e as metodologias, sem 
estabelecer sistema de suporte efetivo ao professor, a escola não responde 
ao compromisso com o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos 
diferentes. (KASSAR, 2005, p. 74). 

 

 

Esse trecho do texto aponta uma preocupação em relação à inclusão dos 

alunos com deficiência nas escolas regulares, mas sem existir as mudanças 

mínimas de metodologias e suporte para que o professor se prepare para atender as 

necessidades especiais dos alunos incluídos. Sendo assim, a escola apenas 

receberá esses alunos e não assumirá um compromisso de elaborar estratégias de 

inclusão efetiva que auxiliará na aprendizagem e no desenvolvimento dos alunos 

com deficiência. Ainda hoje é muito comum escolas com escassez de espaços e 

materiais, imagina para os alunos de inclusão o quanto isso representa um ponto 

negativo dentro da tentativa de incluí-los nas escolas regulares que terão que se 

adaptar às suas necessidades sem perder de vista o desenvolvimento de todos os 

alunos. Vygotski (1997, apud KASSAR, 2005) relata que: 

 

Numa visão dinâmica e prospectiva do desenvolvimento do indivíduo, é 
preciso investir em suas capacidades existentes e possibilidades 
emergentes, superando a noção de que as ações educativas devem apenas 
investir dentro dos limites estabelecidos pelos diagnósticos clínicos ou 
educacionais tradicionais. 

 

 

Investir na capacidade e potencialidades dos alunos com deficiência é 

uma difícil tarefa uma vez que sem o preparo necessário dos professores e das 

escolas enquanto material e acessibilidade. O tratamento dos alunos com deficiência 

tende a camuflar suas necessidades especiais por meio de facilitação dos conteúdos 

e da não cobrança da participação efetiva dos mesmo nas atividades, o que não 

pode ser compreendido como inclusão no sentido de aprendizado e 

desenvolvimento pessoal e social.  

No trabalho intitulado O desafio da inclusão: O professor de educação 

física e a construção do processo de ensino e aprendizagem com a participação de 

um aluno com deficiência, as professoras Amanda Fonseca Soares Freitas e Claudia 

Barsand de Leucas descrevem vários aspectos a respeito de inclusão e trazem à 
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tona a seguinte pergunta: O que significa incluir alunos com deficiência na escola 

comum? As autoras falam sobre a constituição de 1988 que propõem que a escola 

se adapte às necessidades de cada aluno e não que os alunos se adaptem à 

necessidade da escola, mas será que essa adaptação à necessidade dos alunos é 

simplesmente reduzir o grau de dificuldade das atividades, é cobrar uma 

participação menor pelo fato de alguns alunos apresentar apresentarem dificuldade 

em realizar algumas práticas. 

As próprias autoras respondem essas perguntas dizendo “Acreditamos 

que Incluir é garantir que todos os alunos e alunas tenham acesso ao conhecimento 

historicamente acumulado, sistematizado, organizado e ampliado.” E complementam 

fazendo uma reflexão acerca do sentido dado ao significado dos aprendizados e a 

possibilidade de serem manifestadas de diversas formas e sendo respeitadas sem 

que haja descriminação. Em acordo com o que as professoras apresentam pode ser 

dito que muito ainda é necessário aprender, construir e desenvolver para qualificar o 

processo de inclusão de sujeitos com necessidades especiais nas escolas de 

educação básica, no nosso caso pensando sobretudo nos alunos surdos nas aulas 

de Educação Física. 

Faz-se necessária uma organização por parte dos professores de modo a 

sistematizar os conteúdos das aulas de acordo com as potencialidades e 

dificuldades de todos os alunos favorecendo assim a participação e o aprendizado 

de todos, de forma com que cada um consiga dar significados às aprendizagens e 

posteriormente manifestar esse aprendizado com autonomia e singularidade. Essa 

organização dos professores nos faz pensar em diferentes pontos dessa realidade 

que precisam ser qualificadas e melhor estruturadas. Em primeiro lugar 

apresentamos a formação docente que precisa dialogar e repensar seus processos, 

enquanto estrutura formativa, enquanto currículo de formação e abordagens pelas 

quais o papel do professor é compreendido nas aulas de Educação Física nas 

escolas. Em segundo lugar o próprio ambiente escolar precisa aceitar os 

questionamentos que o processo de inclusão lhe sugere e a partir dele pensar em 

possíveis e necessárias transformações de currículo, de estrutura, de tempos, de 

sensibilidade para que seja possível uma inclusão verdadeira que se incorpore na 

escola, em seus sujeitos. 
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CAPÍTULO 2 

 

2.1 Campo da educação 

 

No campo da educação vários textos e relatos falam sobre a inclusão de 

alunos com deficiências nas escolas e turmas regulares retirando-os das escolas 

especiais. Alguns escrevem que isto é um ato positivo enquanto inclusão de todos 

na sociedade como um todo, partindo do pressuposto que na escola os alunos terão 

contato com pessoas diversas e podendo extrapolá-lo para as demais áreas da 

sociedade e que nas escolas especiais o contato com o público externo era privado 

por vários fatores, sendo assim, os alunos deficientes que estudavam em escolas 

especiais tinham uma educação focada mais no modelo médico-clinico e na 

pedagogia terapêutica que trabalham mais de modo a minimizar as diferenças ou 

camuflá-las ao invés de estimular as potencialidades e educar e incluir os alunos 

deficientes através de suas necessidades e virtudes. Segundo Andréa Tonini no 

texto educação inclusiva: a escola em busca da qualidade do ensino: 

 
Em outras palavras a inclusão é um processo de educar juntos alunos "ditos 
normais" e alunos que apresentam necessidades educacionais especiais. 
Ela irá beneficiar a todos, pois desenvolverá sentimentos de respeito a 
diferença, de cooperação e de solidariedade, além de oportunizar as 
crianças interagir em um ambiente mais rico e diverso. 
 

  

A fala da autora nos faz pensar em dois aspectos essenciais e 

enriquecedores da inclusão, ela não é positiva somente para os deficientes, muito 

pelo contrário pode ser muito positiva produzindo questionamentos aos ditos “alunos 

normais, professores normais, funcionários normais”. Na medida em que os mesmos 

descobrem em si deficiências que se não são medicadas e consideradas clínicas 

são significativas para o saber conviver, na medida em que os mesmos se deparam 

com o diferente e precisam também aprender a conviver, de forma respeitosa, 

construtiva. 
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Seguindo o conceito de inclusão os alunos com deficiências terão 

benefícios sendo incluídos nas escolas regulares podendo desenvolver as 

características citadas, mas tudo isso será potencializado e realmente acontecer 

com a participação efetiva das escolas e professores. Ainda no texto Educação 

inclusiva: A escola em busca da qualidade do ensino: 

 

Em 1992, no Seminário Regional sobre Políticas, Planejamento e 
Organização da Educação Integrada para Alunos com Necessidades 
Especiais discutiu-se que a qualidade das escolas regulares devia ser 
melhorada, para que pudessem atender alunos com diferente 
necessidades. A melhoria de condições de ensino é foco central para se 
pensar minimamente a efetivação dos direitos universais humanos 
propostos desde 1948. (TONINI, p.64) 

 

                      Para melhorar a escola com o objetivo de atender alunos com 

deficiência e diferentes necessidades além de espaço físico adequado as diversas 

necessidades é preciso oferecer uma formação para os professores que nelas já 

atuam e incluir na formação dos possíveis professores  que nelas irão atuar 

disciplinas que contemplem o tema da educação inclusiva e as diversas 

necessidades dos alunos de forma rica e organizada, para que desde já esse tema 

saia do desconhecido e não se apresente como novo e ou totalmente imprevisto 

fazendo com que os profissionais tendam a lidar com as situações de maneira a 

rearranjar suas aulas e atividades, ou não cobrar a presença dos alunos com 

deficiência. Reafirmando assim a dificuldade de e criar um projeto metodológico que 

possibilite a inclusão, projeto esse que deve ser pensado pela escola, junto com os 

professores levando em considerações as potencialidades e habilidades de todos os 

alunos e não apenas centrar-se nas dificuldades e diferenças.  

               A minha formação no curso de licenciatura em educação física apesar de 

se inserir em uma momento educacional onde a educação inclusiva é um tema 

muito estudado no campo da educação, ela foi permeada por apenas uma disciplina 

obrigatória que trouxe um bom conhecimento da parte teórica sobre deficiência e 

uma experiência bem pequena com a pratica de atividade física adaptada e em 

algumas outras disciplinas, principalmente ensino de esportes, uma ou duas aulas 

era separadas para conhecermos uma forma adaptada da mesma, um exemplo é a 

disciplina de ensino de voleibol onde vimos sobre voleibol sentado que é um esporte 

adaptado.  
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2.2  Estudos no âmbito da educação física 

 

 Muitos são os estudos realizados enquanto a inclusão nas aulas de 

Educação Física, mas poucos são os que especificam alunos surdos como 

sujeito central. Vários estudos apontam que a inclusão nas aulas de 

educação física pode ser mais fácil pelo fato da educação física ter em sua 

grade curricular atividades de maior interação entre os alunos, também por 

usar de muitos gestos e demonstrações durante as práticas corporais, 

principalmente nos esportes e nos jogos. Isso apenas reafirma o 

secundaríssimo da disciplina enquanto propiciar formação intelectual para os 

alunos, e não sendo devidamente reconhecida como uma disciplina que 

contribui para a formação completa do aluno preparando-o para a vida fora da 

escola nos diversos âmbitos sociais, como aponta os PCN’S, Parâmetros 

Curriculares nacionais, sobre a educação física:  

 
Independentemente de qual seja o conteúdo escolhido, os processos de 
ensino e aprendizagem devem considerar as características dos alunos em 
todas as suas dimensões (cognitiva, corporal, afetiva, ética, estética, de 
relação interpessoal e inserção social). Sobre o jogo da amarelinha, o 
voleibol ou uma dança, o aluno deve aprender, para além das técnicas de 
execução, a discutir regras e estratégias, apreciá-los criticamente, analisá-
los esteticamente, avaliá-los eticamente, ressignificá-los e recriá-los. 
 
 

 Vimos então que a inclusão nas aulas de educação física não se limita 

apenas em ensinar os alunos os movimentos específicos de uma modalidade ou de 

jogos  brincadeiras, logo, cabe a nós professores de educação física uma inclusão 

total que possibilite o desenvolvimento cognitivo, corporal, afetivo, ético, estético, de 

relação interpessoal e inserção social, como aponta o trecho do PCN citado acima. 

Pensando especificamente a inclusão de aluno surdo nas aulas de educação física, 

pode parecer resolver todos os nossos problemas se o professor souber Libras ou 

os alunos surdos forem acompanhados por interpretes, mas podemos analisar por 

esta citação da revista da Feneis de 2010 que não é bem assim: 
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Inclusão não é só colocar interprete. Não é só o professor fazer uma 
adequação. É respeitar linguisticamente a característica da pessoa que está 
lá. É pensar no surdo como alguém que pensa diferente que usa uma língua 
diferente. (FENEIS. 2010 p.19) 

 
 

Logo, apenas um interprete não torna a inclusão acessível já que a 

cultura surda vai influenciar diretamente no aprendizado desses alunos, tornando 

necessário pensar um projeto metodológico que contemple as necessidades e 

potencialidades dos alunos surdos e a utilização de um material didático que seja 

em grande parte visual pensando e criado diretamente para surdos. A adaptação de 

matérias em língua portuguesa desmotiva o aluno surdo a aprender e distância o 

mesmo do conhecimento, colocar legendas em vídeos e levar fotos para as aulas 

parece ser uma alternativa muito utilizada, assim com relata Tassia Pereira Alves no 

artigo Inclusão de alunos com surdez na educação física escolar:  

 

Alguns entrevistados exemplificaram quais estratégias eram utilizadas pelos 
seus professores de Educação Física, sinalizando o uso de vídeos, slides 
informativos e ilustrativos, fotografias, desenhos no quadro, demonstrações 
e o uso de fotos. (ALVES, p. 9.) 

 
 

 Esses relatos levam a crer que os professores que utilizam apenas 

desses recursos com a finalidade de incluir os alunos surdos em suas aulas são 

profissionais que provavelmente não contemplaram em sua formação disciplinas que 

oferecessem orientação suficiente para lidar com esse tipo de situação e também 

não tem em mãos materiais didáticos pensado e construídos em línguas de sinais 

para que os alunos consigam dialogar com esses matérias e participar efetivamente 

das aulas, tendo como possibilidade o aprendizado constante e reflexivo. 

 Com essas características que são apontadas acima sobre a inclusão 

de alunos surdos nas aulas de educação física construo meu próximo capitulo 

utilizando das observações e conversas informais que tive o prazer realizar tantos 

nas aulas de educação física, quanto nas conversas com alguns professores e 

profissionais da escola, que será melhor apresentada a baixo. 
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CAPÍTULO 3 

 

3.1  Diálogo com o Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal Luísa Cecilia 

(EMLC) 

 

 Em um primeiro momento esse capitulo foi pensando para dialogar 

com o Projeto Político Pedagógico (PPP) da EMLC, mas infelizmente o diálogo com 

o PPP não foi possível, uma vez que o mesmo é antigo3, foi escrito e reelaborado 

antes da chegada dos alunos surdos e não traz informações suficientes para 

estabelecer um diálogo com a educação inclusiva na escola.  

O fato de não ter um PPP atualizado que contemple as questões de inclusão e que 

sirva para nortear os projetos e a maneira como os professores se organizarem vai 

de encontro a uma das observações encontradas nos textos levantados para a 

realização do presente trabalho, que é a questão de se pensar e criar projetos 

metodológicos voltados para a inclusão e não apenas rearranjar as aulas ou 

atividades para incluí-los. 

 Contudo a partir das observações e conversas com alguns professores 

e funcionários relato um pouco da história da escola no âmbito da inclusão de alunos 

surdos, como aconteceu, quando, como e quais trabalhos foram realizados para a 

inclusão dos mesmos na comunidade escolar. 

 

A INCLUSÃO DE ALUNOS SURDOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍSA CECILIA 

(EMLC) 

 

 Escrevo esse texto me referenciando nas entrevistas realizadas com o 

Professor Vaz  e a Professora Niero sobre o processo de inclusão e escolarização 

dos surdos da EMLC. A professora Niero desde 1993 é funcionária da escola já 

ocupou outros cargos além de professora, também já foi coordenadora, fez parte do 

conselho diretor (diretoria), em 2007 foi afastada das salas de aula por motivo de 

 
3 O Projeto Político Pedagógico foi escrito em 1992, revisto em 1997 e reelaborado em 2004.   
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problema de voz, ficou junto a secretária da direção e atualmente cumpre sua carga 

horária na biblioteca com mais duas funcionárias, uma auxiliar de biblioteca e uma 

pedagoga. O professor Vaz ministra aulas de educação física e já foi diretor da 

escola, mas deixou o cargo no final de 2014. 

 

 A EMLC funciona com turmas separadas de surdos e ouvintes, as 

turmas de surdos são concentradas no turno da manhã, sendo quatro turmas, cada 

uma tendo em média 18 alunos. 

 Segundo o professor Vaz e a professora Niero no final de 2004 a 

prefeitura comunicou a escola que em 2005 receberiam alunos surdos que estavam 

sendo transferidos para EMLC porque a antiga instituição estava em processo de 

fechamento, a escola não contava com professores surdos, interpretes4 ou 

instrutores5 em seu quadro de profissionais, sendo assim totalmente despreparada 

para receber os novos alunos. Junto com os alunos a prefeitura encaminhou 2 

professores que sabiam Libras e um instrutor para atuar com a comunidade escolar.  

 

A INCLUSÃO DOS SURDOS E O ENSINO DE LIBRAS 

 

 No início houve uma grande preocupação por parte da escola em 

relação a formação e inclusão dos alunos surdos, e também em relação a preparar 

os alunos ouvintes e a comunidade para inclusão dos novos alunos.  

 Em pouco tempo a escola recebeu uma instrutora, tendo como objetivo 

principal, junto ao instrutor já presente na escola, incluir Libras na EMLC, abrindo 

então turmas com carga de 1 hora semanal para professores que se interessassem 

em aprender língua de sinais, para as turmas de alunos ouvintes e também para os 

pais dos alunos surdos. 

  As aulas para os pais aconteciam na escola em um horário em que os 

pais dos alunos surdos conseguiam formar um grupo para fazer aula. 

 As aulas para os professores eram no contra turno escolar (à noite), 

mas também podiam participar as pessoas da comunidade, segundo a professora 

 
4 Pessoa responsável por traduzir o português para Libras para os alunos surdos, e Libraspara 

português para os professores ouvintes. 

5 Surdos que atuam junto à comunidade escolar, podendo dar aulas de Libras para professores e 

para as demais pessoas da comunidade, ajudar na elaboração de projetos e planos de aula. 
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Niero: “com o tempo muitos deixaram de ir porque a escola se encontra em um lugar 

ermo, ficando afastado e perigoso.” Essa turma teve duração de dois anos, mas nos 

últimos seis meses com apenas duas professoras, uma delas era a professora 

Nieroe a outra era  professora de matemática. 

  As aulas para as turmas de alunos ouvintes eram de acordo o 

interesse das turmas, as que demonstravam querer aprender Libras uma vez por 

semana o instrutor dava aula no lugar de uma matéria que era previamente 

escolhida. De acordo com os professores Vaz e Niero essas aulas continuaram 

tendo altas e baixas no número de alunos, mas infelizmente em 2015 por motivo de 

corte de verba a instrutora que ministrava as aulas foi dispensada. 

 

INCLUSÃO DOS ALUNOS SURDOS E INTERAÇÃO DA COMUNIDADE 

ESCOLAR 

 

  Essas aulas ajudaram muito na interação dos surdos com os ouvintes, 

os alunos apresentavam diversos motivos para aprender Libras, segue um exemplo 

dado pela professora Niero: As alunas ouvintes que se interessavam em aprender o 

sinal de bonito porque achavam os alunos surdos bonitos. O professor Vaz e a 

professora Niero também relatam que no início à falta do entendimento de Libras 

gerava confusão entre os alunos, principalmente na hora do recreio onde existe uma 

interação maior dos ouvintes com os surdos, como exemplo professores falaram que 

os alunos se desentenderam porque um aluno surdo sinalizou estudar ou aluno6 e 

um aluno ouvinte achou que ele estava ameaçando bater nele.  

A imagem a seguir representa o sinal de aula 

   

Imagem editada. Retirada do site: educarnadiversidadealinebegossi.blogspot.com.br/2014/11/niveis-
linguisticos-da-Libras-gramatica.html 

 
6 Antes o sinal de aluno era igual ao de aula, hoje não é mais. 

http://educarnadiversidadealinebegossi.blogspot.com.br/2014/11/niveis-linguisticos-da-libras-gramatica.html
http://educarnadiversidadealinebegossi.blogspot.com.br/2014/11/niveis-linguisticos-da-libras-gramatica.html


22 

 

 

 Em 2006 foi realizado o II seminário da EMLC, com o tema Inclusão: 

Novos olhares sobre a diversidade. Que teve em sua programação debates, mesa 

redonda e relatos de experiência ministrados por interpretes de Libras e instrutores. 

A abertura do seminário aconteceu com o hino nacional em língua de sinais, durante 

o seminário os alunos surdos participaram de palestras e apresentações culturais. 

 O seminário teve ampla divulgação realizada por folhetos entregues, cartazes 

afixados nos principais comércios da região, publicado na intranet da prefeitura de 

Belo Horizonte e os convidados podiam levar outros convidados, o evento foi aberto 

para toda a cidade. 

  Segundo os professores o seminário foi muito importante para a 

escola porque trouxe bastante informação sobre a cultura surda, também porque 

divulgou o trabalho de inclusão dos alunos surdos realizado pela escola e o mais 

importante segundo Vaz e Niero, foi que os alunos surdos se sentiram pessoas 

importantes e incluídas, fazendo parte da escola como sujeitos ativos.  

 Na época em que o seminário foi realizado Libras era pouco conhecida 

e divulgada região onde encontra-se a EMLC, e o seminário ajudou a divulga-la de 

uma forma mais abrangente.  

 

 

A ESCASSEZ DE MATERIAL DIDÁTICO-VISUAL 

 

 Um ponto importantíssimo, relatado pelo professor Vaz e a professora 

Niero, é a escassez de material didático-visual escolar no Brasil para trabalhar com 

alunos surdos nas escolas, por exemplo os livros didáticos que não são feitos em 

Libras, são adaptados para os alunos surdos. Falta muito recurso visual, fizeram 

uma crítica em relação aos órgãos maiores e especializados que falta profissionais e 

comprometimento para criar os matérias em Libras e não apenas adaptá-los.  

“Quando é um material em Libras, e não traduzido, a qualidade é maior, 

há inclusão – Professora Niero”. A professora Niero contou que certa vez na sala de 

aula adaptaram um vídeo sobre o folclore e os alunos não entenderam muito bem e 

ficaram desinteressados, depois entraram no site do Instituto Nacional de Educação 

de Surdos (INES) e encontraram um vídeo com a mesma temática produzido em 

Libras, entraram em contato com o INES e conseguiram o arquivo do vídeo e o 
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passaram na sala, a reação dos alunos surdos foi extremamente diferente, eles 

prestaram atenção, ficam empolgados e motivados com o vídeo. 

INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO POR PARTE DA ESCOLA 

 

Professor Vaz e Professora Niero questionados sobre como a EMLC 

estimula a integração e inclusão dos alunos, responderam que antes a escola 

promovia mais eventos, citaram a apresentação de grupos culturais e um 

campeonato com várias modalidades esportivas com time mistos (ouvintes e surdos) 

realizado por um professor que foi deslocado para outra escola. 

Atualmente a escola não propõem eventos diferentes dos que já são 

datados no calendário, nesses eventos acontece integração. Falaram sobre a festa 

junina que os alunos surdos costumam participar, dançando juntos com os ouvintes 

e isso acontece sem adaptações, da forma tradicional e muitas vezes alguns alunos 

surdos nem ensaiam, mas no dia da apresentação eles dançam como se tivessem 

ensaiado. 

Vaz e Niero disseram que infelizmente os momentos de interações são 

esses: recreio, data festiva e as vezes eventos entre os alunos surdos e ouvintes do 

mesmo ciclo. Questionados sobre o setembro azul7 eles disseram que a escola 

promoveu uma palestra mas teve baixa participação dos alunos ouvintes e dos 

alunos surdos, e apontam a falta de organização prévia e a pouca divulgação como 

problema gerador da baixa adesão.  

 

A COMUNIDADE E O PRECONCEITO 

Sobre preconceito com a entrada de alunos surdos na EMLC o professor 

Vaz e a professora Niero relataram que nos primeiros anos existia de forma 

indiscriminada, alguns pais falam que não iam colocar os filhos pra estudarem na 

EMLC porque era uma escola de deficientes. Disseram que ainda hoje escutam ou 

ficam sabendo que ainda chamam os alunos surdos de “mudinhos”, acontecendo de 

 
7 O Art. 1o  da LEI Nº 11.796, DE  29 DE OUTUBRO DE 2008. Diz:  “Fica instituído o dia 26 de 
setembro de cada ano como o Dia Nacional dos Surdos.”(BRASIL,2008) Por esse motivo as 
comunidades surdas comemora o Setembro Azul. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.796-2008?OpenDocument
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forma muito pejorativa e preconceituosa com a intenção de rebaixar os alunos 

surdos.  

 

ALFABETIZAÇÃO DOS ALUNOS SURDOS 

Os alunos surdos que entram para a escola nas séries iniciais são 

alfabetizados tendo Libras, com professores surdos, como primeira língua e o 

Português como língua estrangeira ou segunda língua. O que é um ponto muito 

positivo porque o aluno surdo apresenta facilidade para o aprendizado de Libras 

comparando-o com o português, facilitando assim a comunicação entre professor-

aluno, aluno-aluno e também propiciando uma a maior interação com os diversos 

profissionais e alunos ouvintes da escola que sabem Libras. Consequentemente o 

aluno conseguirá se desenvolver mais e melhor pelo fato de ter Libras como primeira 

língua. 

 

TRABALHO REALIZADO NA BIBLIOTECA   

A professora Niero fez questão de contar o trabalho realizado por ela e 

pela equipe da biblioteca em parceria com os professores que dão aula para as 

turmas dos alunos surdos. “A gente procura em todos os trabalhos incluir os alunos 

surdos respeitando a cultura e integrando com o professore referência8.” Disse a 

professora sobre o trabalho da biblioteca desde 2008 quando a nova equipe 

assumiu.  

A equipe da biblioteca vem promovendo eventos e estimulando a 

participação dos alunos surdos dentro e fora das escolas nos eventos sociais. No 

ano seguinte a estruturação da equipe da biblioteca foi realizado o projeto Eleições 

2009, onde levaram os alunos surdos para visitar a câmara municipal de Belo 

Horizonte, e realizaram um diálogo sobre a importância do voto. Atualmente está 

acontecendo o projeto Sabores e Saberes Literários, para participar desse projeto os 

alunos precisam escrever um texto relacionando o prato preferido a sua infância, 

 
8 Professores referência é o professor responsável pela turma no conselho, professor que mais têm 
contato com a turma segundo a professora B.  
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contando o porquê do prato ser o preferido. Para incluir os alunos surdos nesse 

projeto, junto com uma professora de Libras eles estimulam os alunos surdos de 10 

a 17 anos a fazerem vídeos em Libras contendo apresentação, um pouco da história 

(se nasceu surdo ou ficou surdo ao longo do tempo) e a comida que mais gosta e o 

porquê. 

Outro projeto muito interessante é o jornal da escola, que já existia, mas 

que foi cada vez mais incluindo notícias sobre cultura surda, por exemplo, o 

setembro azul, relatos de experiências e eventos como contação de história em 

Libras.  

UM SINGELO AGRADECIMENTO 

Uma breve observação sobre os relatos da professora Niero, todos muito 

cheios de emoção, pude perceber que enquanto relatava ela fazia uma viagem as 

páginas do passado vivendo tudo novamente, me marcou e ficará de lição o amor 

que ela transmite com o trabalho realizado, que mesmo não atuando mais como 

professora continua dando sua contribuição para a formação completa de todos os 

alunos independente de suas características.  

Com tantos casos de professores e professoras acomodados e 

desmotivados por N motivos, me marcou positivamente a forma com a qual 

emocionada e satisfeita ela se dispôs a conversar comigo por quase duas horas e 

contribuiu muito para o meu trabalho. Não poderia sair de lá sem antes falar isso à 

ela pessoalmente, foi o que fiz como forma de agradecimento a tamanha 

sensibilidade e carinho com a escola e por um momento comigo. 

 

3.1 Relato sobre as observações das aulas e diálogos com o professor de 

educação física 

 

Da mesma forma que o nome da escola e dos outros professores não 

foram divulgados, manterei sigilo sobre o nome do professor de educação física, o 

qual me recebeu na escola, dialogamos sobre suas práticas e sobre o olhar 

especifico do profissional que atua na linha de frente com a inclusão de alunos 

surdos na educação física, sendo identificado como professor Alves. 
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O Professor Alves participou de uma ação de disciplina que eu estava 

cursando e já tinha ministrado aula para a minha turma antes na presente 

graduação. Disposto a ajudar-me a construir um diálogo com o que encontrei nos 

textos, e me mostrar algumas questões inerentes a pratica da educação física no dia 

a dia da EMLC, combinamos d’eu assistir algumas aulas e durante os intervalos 

dialogávamos sobre os conteúdos, a participação dos alunos e o suporte por parte 

da escola e da prefeitura. 

O professor Alves entrou na escola em 2014, antes nunca tido nenhum 

contato com surdos. No seu primeiro semestre já o colocaram para dar aulas para 

turmas de surdos, ele teve receio, era acompanhamento de uma interprete, com o 

tempo foi aprendo Libras e se relacionando com os alunos surdos. Hoje sabe um 

pouco de Libras, mas não se considera fluente. 

Os alunos participam das aulas, realizam as atividades propostas e se 

apropriam das atividades com seus gestos e linguagens. A participação dos alunos 

na aula de atletismo me chamou a atenção, foi proposto a atividade de lançamento 

de dardo, sendo feito o lançamento com um cabo de vassoura e medindo a distância 

do lançamento utilizando uma trena. Enquanto um aluno se preparava para fazer o 

lançamento os demais ficavam conversando no canto, após realizar o lançamento o 

aluno voltava para o grupo e outro se deslocava para fazer a atividade, não existia 

uma competição interna, onde os alunos querem superar os resultados dos outros e 

por isso se interessam em saber os demais resultados. Ou existia, mas ela se revela 

ali no grupo formado por eles onde o professor e a interprete não tinham acesso. 

A primeira vez que observei as aulas do professor Alves no primeiro 

semestre de 2015 o professor contava com a participação de uma interprete nas 

suas aulas, porque mesmo ele sabendo um pouco de Libras, não era o suficiente 

para manter uma comunicação satisfatória com os alunos surdos. No segundo 

semestre do mesmo ano o professor não usufruía mais da companhia da interprete, 

por ter acontecido redução de funcionários devido ao corte de verba na prefeitura.  

Atualmente são quatro turmas de alunos surdos, com aproximadamente 

18 alunos cada, e a escola se dispõem apenas de dois interprete, devido a isso as 

aulas de educação física não são acompanhadas por interprete. Vários motivos 

foram listados pelo professor Alves para que não direcionassem interprete pras as 
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aulas de educação física, o primeiro foi ele ter conhecimento superficial de Libras e 

conseguir manter uma comunicação mínima com os alunos, o segundo foi à 

educação física ser considerada uma disciplina toda ou quase toda prática e utilizar 

de gestos, o terceiro foi a não importância do conteúdo de educação física na 

formação dos sujeitos, sendo assim não seria problema a falta de uma comunicação 

efetiva durante as aulas.  

O professor Alves relatou alguns pontos sobre a dificuldade de se manter 

uma comunicação efetiva com os alunos, como ele não é fluente em Libras muitas 

vezes precisa da ajuda de alunos surdos, que usam o aparelho auditivo, escutam 

um pouco e conseguem oralizar para intermediar a conversa entre o professor e os 

demais alunos. Alves relatou um dia na aula: “Minha sorte é ter em todas as turmas 

de alunos surdos ao menos um que escute ou faça leitura labial e me ajuda com a 

comunicação.” O professor contou também que depois que haviam retirado a 

interprete das aulas, uma das aulas os alunos ficaram agitados e conversando 

escondendo os sinais, ele percebeu que utilizavam um celular para passar 

informações, pediu para que guardassem os celulares e prestarem atenção na 

explicação que estava sendo passada, os alunos acalmarem-se mas ainda ficou um 

clima chato na aula e alguns sinais realizados em pontos que ele não conseguia ver. 

Quando acabou a aula ele perguntou uma aluna sobre o que era  conteúdo do 

celular e das conversas escondidas, porém ela não revelou. 

Segundo o Professor Alves, falta suporte para trabalhar com os alunos 

surdos, a prefeitura não fornecer formação continuada e especifica para os 

professores. As pessoas que sabem Libras se esforçam para ensinar os demais 

profissionais da escola, mas uma formação especifica sobre a cultura surda, a 

inclusão dos surdos na escola e na sociedade faria muita diferença para os 

professores atuarem, mas não são fornecidos ou estimulados pela prefeitura.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foram abordados com esse estudo alguns aspectos históricos da 

educação para surdos no cenário mundial e no Brasil, algumas características em 

relação as metodologias que começaram a ser utilizadas a partir do século XVI. 

Foi feito um levantamento de leis e decretos que garantem o lugar de 

todos os alunos sendo escola regular, os levantamentos dos textos sobre inclusão 

em escolas regulares com ênfase na inclusão de alunos surdos, e a inclusão dos 

surdos nas aulas de educação física trouxe suporte teórico para abordar uma 

discussão que mais à frente foi estendida até o campo da escola. 

Na escola tive a oportunidade de entrevistar professores, relacionando 

conceitos e métodos que alguns textos traziam em uma análise previa, percebendo 

o quanto é diferente propor ou pensar como deve ser a inclusão e como realmente 

esses conceitos e métodos se desenvolvem na pratica docente, sendo que muitas 

vezes os conceitos e métodos são deixados de lado ou nem se quer são conhecidos 

pelos professores. 

Uma relação interessante que pude observar na escola é a apropriação 

dos surdos e ouvintes dos espaços escolares durante o recreio, interessado em 

observar a postura dos alunos nas aulas não imaginei  o quão rico é o horário do 

recreio para a inclusão e socialização dos alunos, e parabenizo a escola por 

fornecer conhecimento suficiente para que se estabeleça uma interação com os 

diversos alunos nos diversos tempos e espaços escolares. 

Quando se fala de educação física para surdos fica presente a relação 

muito forte entre os gestos esportivos e a língua de sinais, que nesse momento corre 

o risco de ser rebaixada a um mero conjunto de gestos, mas dentro da escola a 

Libras é tratada com muito respeito e honestidade. Em alguns momentos sem uma 

maior reflexão sobre o papel da  língua de sinais e as aulas de educação física fica a 

sensação de descaso com a comunicação entre professor aluno e a relevância dos 

conteúdos da educação física. 
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A falta material para se trabalhar com a inclusão, falta uma formação 

continuada para os professores atuarem com as diversas necessidades dos alunos 

e também falta profissionais e verba para a manutenção e garantia do ensino, 

educação e inclusão de todos. 

A disponibilidade por parte dos professores e funcionários da escola para 

conversar, realizar entrevistas e observações. E a curiosidade dos alunos em 

relação a minha pessoa que chega como desconhecida e fica para observar as 

atitudes e participação nas aulas, mas que permitem um diálogo ao saber que eu sei 

LIBRAS. 

E como em toda escola encontra-se diversidade não só entre os alunos, 

mas também entre os professores e em especial na EMLC com professores 

ouvintes, professores surdos, professora ouvinte filha de pais surdos e interpretes, 

porém essa diversidade não restringe comunicação entre todos os profissionais e 

nem leva a formação de grupos por características iguais ou parecidas. 

A inclusão dentro da EMLC é tratada com muita seriedade, mesmo com a 

escassez de material, falta de metodologia e formação profissional continuada, 

verifiquei que em momento algum existe descaso por parte dos professores ou falta 

de interesse em resolver os problemas e fornecer uma inclusão digna a todos. 

O levantamento dos textos, as observações e as entrevistas 

proporcionaram relações estreitas entre analise do conteúdo teórico e aplicação 

desse conteúdo na pratica, muitas vezes não sendo aplicada a teoria, por exemplo a 

escola não tem um projeto metodológico, nem um projeto político pedagógico 

atualizados que estabelecem diretrizes para a inclusão surdos na escola. Outro 

exemplo e a prefeitura não fornecer materiais didáticos específicos para as turmas 

de surdos. 
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