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INTRODUÇÃO: No Brasil, historicamente, as pessoas surdas têm sido excluídas do 
espaço escolar onde tem se efetivado a aquisição da linguagem oral e escrita 
daqueles que freqüentam as classes regulares. Por muitos e muitos anos os surdos 
foram atendidos em sua escolarização em instituições filantrópicas: institutos, 
associações, etc. Na rede municipal de ensino do Recife esta exclusão também 
pôde ser constatada. Até a década de 90 as pessoas com surdez eram atendidas 
em uma instituição filantrópica através de convênio firmado com a Secretaria 
Municipal de Educação, cuja responsabilidade se efetivava na cessão de 
professores à Instituição. Somente nos primeiros anos da década de 90 os alunos 
surdos e respectivos professores passam a ocupar fisicamente as dependências de 
uma escola da rede municipal de ensino. 
Sassaki (1997) conceitua a inclusão como o “processo pelo qual a sociedade se 
adapta, para poder incluir, em seus sistemas gerais, pessoas com necessidades 
especiais” (SASSAKI,1997, p.41). 
Apesar do acesso a escola, os surdos não tinham, e podemos dizer que ainda hoje 
não têm assegurado a aprendizagem da leitura e da escrita de forma significativa.  
Estudos, como o de Góes (1996, p.1), sugerem que pessoas surdas, mesmo depois 
de terem passado por longo período de escolarização, apresentam dificuldades na 
língua escrita. As dificuldades encontradas por eles são produto de vários fatores, 
entre eles a formação docente, a qual está baseada na tradição oralista que 
considera os surdos como portadores de uma patologia.  
Segundo Skliar (2000), é possível identificar três modelos narrativos da alteridade 
surda: 1) o modelo colonial, no qual as narrativas são informadas pelo discurso 
medicalizado da deficiência e onde predominam práticas “ouvintistas”; 2) o modelo 
sócio-antropológico, no qual narra-se grandes grupos homogêneos em busca de 
uma realidade de harmonia não conflitiva, sendo observado neste a prática do 
bilingüismo; e, 3) o modelo pós-colonial, o qual traz a diferença enquanto algo 
irredutível e onde surge de forma marcante o processo de desouvintização, o qual 
supõe, conforme o autor, “uma denúncia acerca das práticas colonialistas dos 
ouvintes sobre os surdos e, ao mesmo tempo, uma desmistificação das narrativas 
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ouvintes hegemônicas sobre a língua de Sinais, a comunidade e as produções 
culturais dos surdos” (SKLIAR, 2000, p. 12). 
Atualmente, ainda são poucos os cursos de formação de professores que não 
trabalham numa abordagem clínica da surdez, o que tem se repercutido na prática 
pedagógica dos docentes nas escolas, a qual privilegia o treino sistemático de 
terapia da fala, contribuindo assim, para o fortalecimento da cultura ouvinte em 
detrimento da multiculturalidade defendida por Freire (1992), que provoca a reflexão 
sobre a prática pedagógica, pois questiona a globalidade da dinâmica escolar, que 
não pode ser reduzida à introdução de alguns conteúdos relativos ao conhecimento 
de diferentes culturas, sem, no entanto, deixar de afirmar essa necessidade. 
Conforme nos sugere Bueno (1998), apoiado em Moura (1996, p. 116), tal prática 
pedagógica reabilitadora nega que: 
 

a forma especial de o Surdo ver, perceber, estabelecer relações 
e valores deve ser usada na educação dos Surdos integrada na 
sua educação em conjunto com os valores culturais da 
sociedade ouvinte, que em seu todo vão formar sua sociedade. 

 
Contrapõe-se, portanto, ao enraizamento de uma prática pedagógica reabilitadora 
que fortalece a segregação, que não possibilitam práticas pedagógicas interativas, 
que favoreçam a inclusão social dos Surdos numa sociedade multicultural. Para 
Freire (1992): 
 

a multiculturalidade como fenômeno que implica a convivência 
num mesmo espaço de diferentes culturas, não é algo natural 
e espontâneo. É uma criação histórica que implica decisão, 
vontade política, mobilização, organização de cada grupo 
cultural com vistas a fins comuns. Que demanda, portanto, 
uma certa prática educativa coerente com esses objetivos. 
Que demanda uma nova ética fundada no respeito à diferença 
(FREIRE, 1992, p. 157). 
 

Trata-se de um posicionamento ideológico-político e epistemológico, a partir do qual 
analisar-se-ão as possibilidades do diálogo entre culturas e, dentro de uma mesma 
cultura, entre seus diferentes traços culturais. Essas são as características propostas 
para as relações sociais de uma inter/multiculturalidade, que não podem concretizar-
se apenas pela justaposição de culturas dominantes ou submissões culturais. O fato 
de se estar frente a uma multiplicidade de culturas, em presença, ou 
pluriculturalidade, não é suficiente para se dizer que nos encontramos numa 
sociedade inter/multicultural. 
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A realização da Conferência Mundial Educação Para Todos, em Jontien, em 1990, 
e, posteriormente, a assinatura da Declaração de Salamanca, em 1994, constitui um 
marco na educação dos países em desenvolvimento. Nessa ocasião, são assinados 
compromissos; são estabelecidas metas; são sugeridas reformas e são anunciadas 
propostas na perspectiva de superação do quadro educacional vigente, que 
demandava por práticas educativas que respeitassem às diferenças. No bojo dessas 
discussões, a questão da formação do professor ganha dimensão de destaque. A 
partir daí, emergem vários Programas de formação de professores. 
Carvalho e Simões (1999) fazem um levantamento de artigos publicados em dez 
periódicos especializados em formação e práxis do professor, na década de 1990, e 
concluem que 30% deles referem-se à formação continuada. Nesse levantamento, 
pode-se encontrar pelo menos três grupos de definições para a formação 
continuada: a) aquisição de informação e/ou competências; b) prática reflexiva; c) 
para além da prática reflexiva. 
Do primeiro grupo fazem parte autores que reduzem a formação continuada a 
processos de atualização docente, que se dão através da aquisição de informações 
ou competências divulgadas em cursos, treinamento, palestras, seminários. 
O segundo grupo de autores destacam a importância da reflexão sobre e na prática 
em programas de formação de professores. 
O terceiro grupo comunga a idéia de que a formação continuada deve ser uma 
prática reflexiva, vista num contexto sócio-político-econômico-cultural mais amplo. 
Nesse cenário de reformas e propostas educacionais, chamamos a atenção para o 
Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos. Este foi resultado de uma 
proposição da Secretaria de Educação Especial, do Ministério da Educação 
(SEESP/MEC), às Secretarias de Estado de Educação e Secretarias Municipais de 
Educação (das capitais), visando à melhoria da educação de alunos surdos 
matriculados no Ensino Fundamental. Um dos seus focos de trabalho foi a formação 
de professores ouvintes para o uso da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.  
 Existe uma clareza sobre as dificuldades enfrentadas por estes profissionais com 
relação à formação recebida e seus reflexos na prática pedagógica para a educação 
de surdos. Entretanto, para compreender melhor os resultados do Programa, 
constatamos a necessidade de se ir mais a fundo nas diferentes concepções que 
permeiam a discussão sobre a educação de surdos, para que, a partir daí, sejam 
elaboradas propostas/programas que, de fato, levem o professor a uma prática 
crítico-reflexiva, que atenda às reais necessidades dos Surdos. 
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Vivemos, assim, um enorme desafio: como efetivar, na escola, os direitos 
assegurados a todos, para que possam se beneficiar da educação de qualidade?  
Revela-se, portanto, importante, pesquisar que contribuição o Programa Nacional de 
Apoio à Educação de Surdos tem trazido para a prática pedagógica dos professores 
ouvintes, que atuam em classes especiais, numa escola da Rede Municipal de 
Ensino, conforme mencionado no início desta discussão. Interessa-nos investigar: 1) 
que concepção de educação de surdos tem os professores participantes do 
Programa; 2) que saberes transmitidos pelo Programa os professores têm se 
apropriado em sua prática pedagógica; e 3) que resultados foram obtidos com 
relação à educação de surdos.  
Cabe ressaltar que buscamos responder às questões a partir de duas óticas: do 
Programa MEC/SEESP e FENEIS, e dos professores ouvintes. 
 
METODOLOGIA: Direcionamos a pesquisa para uma escola da rede municipal de 
Recife, Escola EMAH, reconhecida como atuante com relação à educação de surdos 
e focalizamos o estudo no grupo de professoras do ensino fundamental que atuam 
em classes especiais com esse grupo de alunos – que denominamos as “doze 
Marias”, uma vez que foram elas que participaram efetivamente do Programa 
Nacional de Apoio à Educação de Surdos. Dessa forma, buscando compreender a 
educação de surdos e a prática pedagógica das professoras ouvintes, utilizamos, 
como instrumentos de coleta de dados: a) questionário; b) análise documental; c) 
observações; e, d) entrevistas semi-estruturadas. Aplicamos inicialmente o 
questionário, o qual foi constituído por questões abertas e fechadas, o que permitiu 
uma primeira aproximação com os protagonistas da pesquisa. Sua finalidade era 
traçar os perfis de nossas “Marias”, nos auxiliando em seguida na construção do 
roteiro de entrevistas. Esse método foi de grande valia para perceber qual a 
percepção das professoras sobre o surdo. Segundo Trivinõs (1987), o questionário 
pode ser muito útil quando o pesquisador tem como objetivo caracterizar o grupo 
nos seus aspectos mais gerais. Nessa perspectiva, o “questionário fechado... 
também o podemos utilizar na pesquisa qualitativa” (TRIVINÕS, 1987, p.137). 
Quanto à análise documental, foi feito um levantamento de todo material referente 
ao Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos, bem como de 
correspondência da Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação e 
Cultura – SEESP/MEC –, encaminhada às Secretarias Estaduais e Municipais de 
Educação, 
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além de documentos legais, tais como: Constituição Federal, Lei de Diretrizes e 
Base de Educação – LDB 9394/96, Plano Nacional de Educação, Lei de 
Acessibilidade, entre outros, uma vez que tínhamos como objetivo perceber as 
concepções subjacentes ao Programa. 
As observações possibilitaram conhecer mais de perto a prática pedagógica das 
professoras ouvintes. Segundo Ludke e André (1986, p. 26-27), a observação 
permite maior aproximação do observador com a “perspectiva dos sujeitos” e, no 
acompanhamento in loco das experiências diárias dos sujeitos, pode apreender “o 
significado que eles atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias ações”. 
Permite-nos, ainda, segundo Alves-Mazzotti (2001, p. 164), registrar o 
comportamento dos atores em seu contexto temporal-espacial. 
Partindo das observações, utilizamos a entrevista semi-estruturada como fonte de 
informação, em que os dados das observações passaram a ser complementados 
pelo significado que os sujeitos deram às ações, situações, comportamentos, 
possibilitando-nos assim conhecer as concepções das professoras ouvintes. 
Para tratar o conjunto de dados trabalhamos com a Análise de Conteúdo, a qual é 
definida por Bardin, 
 

enquanto um conjunto de técnicas de análise de comunicações 
visando, por procedimentos, e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, obter indicadores permitindo 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção e recepção dessas mensagens (1997, p.13). 

 
RESULTADOS: Entre os resultados obtidos destacamos quanto à concepção de 
surdos no Programa, que este narra a surdez como uma questão de direito, de 
legalidade; reduz a questão da surdez à questão lingüística e desconsidera as 
questões político-pedagógicas da educação de surdos. Dessa forma, segundo Skliar 
(2000), o Programa aproxima-se do modelo sócio-antropológico. É o modelo no qual 
a diferença do outro é entendida como algo homogêneo. A diversidade cultural, com 
todo seu exotismo deve, então ser “reconhecida”, “tolerada” e “respeitada”, sem, no 
entanto, questionar a norma transparente, implícita, invisível (e, por isso, 
inquestionada) do ouvintismo e sua tentativa de contenção e 
acomodação/assimilação da alteridade surda, desde os mesmos modelos ouvintes.  
 Entre as professoras que participaram desse Programa, percebemos que a 
compreensão que elas têm sobre o surdo e sua 
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educação, também se aproxima do modelo sócio-antropológico. Embora a surdez 
seja vista enquanto diversidade, revelando em suas narrativas a cultura, língua, 
comunidade, identidade cultural como temas fundamentais, em suas práticas 
pedagógicas observamos ações que favorecem mais a segregação dos surdos, que 
a inclusão deles no ambiente escolar.  
Percebemos, assim, que a educação de surdos encontra-se mascarada nessa fala 
que aponta para “a questão da diferença”, pois “(...) neste discurso a diferença 
passa a ser definida como diversidade que é entendida quase sempre como as 
variantes aceitáveis e respeitáveis do projeto hegemônico da normalidade” (SKLIAR, 
2000, p. 8).  
 
CONCLUSÕES: Diante das evidências, podemos assegurar que o Programa 
Nacional de Apoio à Educação de Surdos, enquanto processo de atualização 
docente, que se dá através da aquisição de informações ou competências 
divulgadas em cursos, treinamentos, palestras, seminários, não tem possibilitado 
aos professores ouvintes a reflexão de suas ações pedagógicas, uma vez que, após 
essa formação, eles têm continuado a trabalhar com os alunos sem alterarem suas 
atividades em sala de aula. 
Pelo visto, o Programa reduz a formação continuada a um instrumento para 
solucionar problemas da prática, distanciando-se da idéia de formação continuada 
enquanto uma prática reflexiva, vista num contexto sócio-político-econômico-cultural 
mais amplo. Assim sendo, ele não contempla uma perspectiva de formação apoiada 
num enfoque mais emancipatório-político e crítico-dialético, sugerido por autores 
como Castoríadis (1982), Giroux (1986), entre outros, que proporcione uma 
aproximação de uma educação inclusiva para os surdos. Da mesma forma, 
destacamos também que se faz necessário uma intervenção a partir da formação 
inicial dos professores, nos cursos de Pedagogia e nas Licenciaturas diversas, que 
atentem para a realidade de uma educação inclusiva para surdos, na perspectiva da 
multiculturalidade que se impõe como um desafio e utopia do século XXI. 
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