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RESUMO 

 

O presente trabalho foi resultado de um estudo bibliográfico e de uma pesquisa de campo 

em que através de vários questionamentos objetivou-se analisar o processo de Inclusão de 

Deficientes Auditivos: realidade da relação professor aluno. E neste sentido analisou-se o 

processo de inclusão realizado em uma  escola no município de Tucuruí no Pará. O foco 

maior foi a importância da utilização das Tecnologias Assistivas como facilitadora do 

processo de aprendizagem.. Conhecer como os professores e técnicos da escola se 

apropriam das tecnologias para melhorar o processo educativo e humanizar a relação 

pedagógica com os alunos especiais. A pesquisa se remeteu a necessidade de ampliarmos 

e disseminar estudos e conclusões a respeito da inclusão dos portadores de deficiências 

auditivas, e de como incluí-los não apenas educacionalmente, como também socialmente 

no sentido pleno da educação especial, sendo está obrigatória nas instituições de ensino 

regular. No desenvolvimento falaremos as tecnologias assistivas e recursos que podem 

auxiliar o processo de aprendizagem, assim como sobre as várias mudanças que vem 

ocorrendo desde a última Declaração de Salamanca, os passos alcançados até hoje. No 

capitulo final que trata sobre a pesquisa analisamos as falas dos atores do processo 

buscando registrar a realidade e inferir sugestões para melhoria do atendimento dos 

alunos surdos nas salas de aula 

 

Palavras-Chaves: Educação Inclusiva, Tecnologia Assistivas, Aluno com Deficiência, 

Aprendizagem Escolar   
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Deficiente  

 

"Deficiente" é aquele que não consegue modificar sua 

vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da 

sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono 

do seu destino. 

"Louco" é quem não procura ser feliz. 

"Cego" é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de 

fome, de miséria. 

"Surdo" é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo 

de um amigo, ou o apelo de um irmão. 

"Mudo" é aquele que não consegue falar o que sente e se 

esconde por trás da máscara da hipocrisia. 

"Paralítico" é quem não consegue andar na direção 

daqueles que precisam de sua ajuda. 

"Diabético" é quem não consegue ser doce. 

"Anão" é quem não sabe deixar o amor crescer. 

E "Miserável" somos todos que não conseguimos falar 

com Deus. (Vilela,Renata 1990)  
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1-INTRODUÇÃO 

 

O atual desenvolvimento tecnólogo e social aponta para um novo 

paradigma que requer da educação  autonomia. e igualdade de acesso a todos, 

como afirma  Galvão Filho ( 2003): 

No mundo de profundas e dinâmicas transformações, as Tecnologias Assistivas 

surgem como uma possibilidade de efetivação e garantia de acesso ao 

conhecimento dos alunos com deficiência. (GALVÃO FILHO, 2003, p.22)  

 

A busca pela autonomia, inclusão social e igualdade apesar de está prevista 

na lei 10.435/2002, no decreto 5.626/2005 e na Constituição Brasileira que versa 

sobre direito e a igualdade de todos perante a lei ainda encontramos situações de 

desrespeito. 

De um lado a velocidade do processo científico e tecnológico  e a 

conseqüente  transformação dos processos de produção e serviços tornam o 

conhecimento superado rapidamente e exigem atitudes e práticas docentes que 

requer constante aprendizagem. 

Hoje a legislação brasileira trás bem claro os direitos estabelecidos para o 

acesso à educação de pessoas com qualquer tipo de deficiência, e com a evolução 

das pesquisas cientificas sobre o assunto, temos uma corrente que propaga a 

educação inclusiva para determinadas deficiências, proporcionando com isso a 

inclusão escolar:  

Processo de inclusão nos ambiente escolar e cultural dos sujeitos anteriormente 

excluídos desses ambientes sociais. É mais que a simples integração física de 

sujeitos em sala de aula - pois supõe uma mudança de atitudes e mentalidade 

frente às diferenças e diversidades de toda ordem: físicas, étnicas, culturais, 

econômicas, etc. (BORGES,2010, p.1) 

 

Com esse trabalho pretende-se refletir e fomentar discussões sobre a 

temática presente no cotidiano escolar, mas especificamente uma escola do 

município de Tucuruí – PA que desde 2009 tem recebido alunos surdos nas 

turmas de Educação de Jovens e Adultos, 2º ciclo, tem percebido e vivenciado em 

suas práticas pedagógicas essas mudanças e a necessidade de apropriação das 

Tecnologias Assistivas para mediar o processo de aprendizagem desses alunos. 
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Por entender que a seleção e divulgação das tecnologias assistivas nos 

espaços escolares é uma necessidade imediata, para atender com qualidade os 

alunos que necessitam ser inclusos e não apenas enturmados é que optei por 

desenvolver essa pesquisa. 

Acredita se que as tecnologias podem contribuir na educação de crianças 

surdas, oferecendo recursos tecnológicos para auxiliar na aprendizagem. Os 

recursos e tecnologias Assistivas, assim como as demais tecnologias, são 

ferramentas educacionais que podem, quando bem utilizadas, estimular a 

capacidade intelectual do aluno e dinamizar o processo de ensino-aprendizagem. 

É bem verdade que pesquisa sobre Tecnologias Assistivas e mais ainda 

sobre estas voltadas aos alunos surdos são poucas e recentes e não alcançaram 

com igual intensidade os educadores das regiões brasileiras. Na cidade de Tucuruí 

- Pará, localizada na região norte do Brasil, a proposta de Educação Inclusiva tem 

chegado timidamente às escolas, embora as políticas de educação especial estejam 

presentes na região desde o final da década de 80.  

No período de 2000 a 2008 estive trabalhando como gestora em uma 

escola municipal que atendia alunos da Educação de Jovens e Adultos do ensino 

fundamental, da alfabetização a quarta etapa ( séries finais do ensino 

fundamental). Por ser uma escola que ganhou a credibilidade da comunidade no 

atendimento a alunos a partir de 15 anos de idade com metodologia e linguagem 

próprios da modalidade a secretaria Municipal resolveu em janeiro de 2008 

encaminhar alunos com as mais diversas deficiências e situações de aprendizagem 

para estudar na escola.  

No período a secretaria não apresentou nem discutiu propostas 

educacionais para alunos com deficiência, o que me deixou incomodada e por vez 

desafiada, pois tudo era novo. Naquele momento era imprescindível que a equipe 

escolar como um todo construísse uma proposta de atendimento a esses alunos 

para que não ficassem apenas enturmados. Lembro que na primeira reunião o 

desespero e incredulidade estampado rosto de professores e técnicos.  A maioria 

não acreditava  que existisse a possibilidade de aprendizagem para os oito alunos  

surdos, matriculados na terceira ( 5ª e 6ª série) e quarta etapa( 7ª e 8ª série), 

pergunta freqüente era: “ como vamos ensinar, não entendo a linguagem destes 
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alunos?”. Naquele momento era preciso adequar o Projeto Pedagógico da escola e 

inserir proposta e metas para essa nova realidade. Ainda no primeiro semestre de 

2008 deu início o curso de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, ministrado dois 

sábados se cada mês, e  encaminhamos a secretaria municipal a relação nominal 

de equipamentos tecnológicos e recursos pedagógicos para ser adquirido para a 

escola a fim de atender alunos surdos e uma interprete em LIBRAS. Os 

equipamentos  solicitados até o início de 2009 não tinham sido encaminhados a 

escola e os professores contavam apenas com o apoio da interprete.  

No início de 2009 sai da direção da escola e fiquei trabalhando no Núcleo 

de Tecnologias educacionais de Tucuruí- NTE, com formação de professores, mas 

sem perder o foco no atendimento aos alunos com deficiência, em especial os 

alunos surdos que ainda hoje mantenho contato. No NTE tive a oportunidade de 

fazer o curso de Especialização em Tecnologias Educacionais pela PUC-Rio e 

conheci na disciplina Inclusão e Tecnologias assistivas  que apresentou caminhos 

e Tecnologias Assistivas que facilitam a aprendizagem desses alunos.  

No entanto como educadora tenho o compromisso pesquisar, entender e 

contribuir co a educação do meu município. Este trabalho tem o objetivo conhecer 

quais as políticas e propostas para a educação Inclusiva,e as Tecnologias 

Assistivas disponíveis no município para o atendimento dos alunos surdos, além 

de apresentar outras tecnologias e recursos que podem ser usado pelos professores 

de sala de aula e sala de recurso. 

Para desenvolver essa pesquisa utilizei a pesquisa de campo, entrevistas 

com professores, gestores e alunos da Escola Municipal. A partir das falas do 

sujeitos foi possível analisar as propostas  para a educação inclusiva no município 

e propor novos recursos e tecnologias .  
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2- QUE SÃO AS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS 

Apesar das intensas investidas, projetos e leis desenvolvidas pelo sistema 

de ensino brasileiro que visam a inclusão dos alunos com deficiências nas escolas 

públicas e privadas segundo a Declaração de Salamanca em 1994 (ANEXO 4) 

percebo as limitações do atendimento  com qualidade dos alunos deficientes, tanto  

pela falta de recursos humanos e tecnológicos que possam facilitar o processo de 

aprendizagem quanto pelo próprio compromisso do poder público em investir em 

tecnologias que estejam a serviço dessas necessidades. 

Neste momento cabe definir o termo “Tecnologias Assistivas” que estarei 

usando no decorrer da pesquisa.  

O Comitê de Ajudas Técnicas (CAT), ligadas a Secretaria Especial de 

Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH/PR) assim define o“ 

Tecnologias Assistivas”: 

uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba 

produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que 

objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e 

participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade 

reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e 

inclusão social. (CAT, 2007, p.2) 

 

As Tecnologias Assistivas devem ser entendidas como um auxílio - 

recursos e serviços  

que promoverá a ampliação de uma habilidade funcional deficitária ou 

possibilitará a realização da função desejada e que se encontra impedida 

por circunstância de deficiência ou pelo envelhecimento. (CAT,2007p.2)  

 

As Tecnologias Assistivas possibilitam independência de ações e 

mobilidade frente as dificuldades oportunizando o cidadão com deficiência 

ampliar sua potencialidades e melhorar suas habilidades físicas limitadas pela 

deficiência.  

Um dos grandes desafios, das escolas que atendem alunos com deficiência, 

é a limitação ou inexistência de recursos, entre eles as Tecnologias Assistivas. 

Percebe se a necessidade de captação e aplicação de recursos para aquisição de 

equipamentos tecnológicos indispensáveis no processo de inclusão. 

 Neste sentido resta nos saber como as escolas de Tucuruí tem se 

apropriado das Tecnologias Assistivas para a inclusão dos alunos no espaço 

escolar. 
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3- A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM TUCURUÍ 

 

[...] desenvolvimento da Educação Inclusiva depende, em grande parte, do 

desenvolvimento do sistema educativo no seu conjunto. É muito difícil 

desenvolver um sistema que, coerentemente, opte pela Educação Inclusiva sem 

fazer uma aposta decisiva no desenvolvimento da escola regular. [...] A 

Educação Inclusiva, enquanto reforma educacional, só poderá florescer em 

sistemas educativos capazes de aceitar uma mudança nos seus hábitos e 

paradigmas. (RODRIGUES, 2008, p. 40) 

 

O atendimento educacional a alunos deficiente em Tucuruí surgiu na 

década de 70 com a construção da Usina Hidrelétrica, primeiro projeto de 

expansão Federal na Amazônia. Neste período a cidade de Tucuruí com apenas 

duas décadas possuía poucas escolas de ensino fundamental e nenhuma escola de 

ensino médio, o que obrigava os filhos da terra, que possuíam recursos financeiros 

ir estudar na capital do estado. Não há registro de atendimento educacional 

especializado a alunos com deficiência, conforme relato da professora1  

“as crianças deficientes eram educadas no convívio familiar, ler e escrever era 

restrito a crianças com deficiência física, surdo e mudo não lia e nem ia a 

escola”. (P1, Tucuruí 2010) 

 

 No município de Tucuruí, para atender às necessidades do canteiro de 

obras e o abrigar os milhares de operários, engenheiros e funcionários da obra era 

necessário a construção de escolas, supermercados, hospitais, postos de saúde, 

saneamento básico, posto policial, corpo de bombeiro e demais estrutura  básica 

para o desenvolvimento da cidade. 

A Eletronorte através da Construtora Camargo Corrêa S/A, responsável 

pela obra, trouxe o Sistema de Ensino Pitágoras e instalou a Unidade de Ensino 

Integrada composta por escolas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, ensino 

médio as modalidades Educação Especial e Ensino Supletivo 

Para atender a grande demanda vieram para Tucuruí, profissionais 

qualificados e outros com sua qualificação em andamento, “todos atrás do oásis de 

emprego, em plena Selva Amazônica”( P2 Tucuruí 2010)  

Neste contexto é que surge no município o atendimento especializado a 

alunos com deficiência na Escola Hilda Vieira, localizada na Vila Permanente, 

construída no Canteiro de Obras da Eletronorte a 20 km do Centro da cidade. 
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A escola atendia alunos filhos dos funcionários da obra como também 

filhos dos  moradores da cidade que não residiam na Vila Permanente. 

Os alunos deficientes recebiam atendimento especializado conforme as 

deficiências apresentadas e eram acompanhados por  psicólogo e Assistente Social 

dentro e fora da escola.Esses alunos recebiam transporte escolar, 

merenda,uniformes e atendimento médico e odontológico tudo custeado pela 

empresa Camargo Corrêa. 

Os professores recebiam treinamentos e eram selecionados conforme sua 

formação, dedicação e habilidade. Segundo a professora 2: 

“os professores nesta época recebiam o melhor salário de professores do estado 

do Pará, ganhavam gratificações, passagens no final de ano e estavam sempre 

recebendo cursos de aperfeiçoamento e orientações pedagógicas. O desempenho 

dos professores era acompanhado por técnicos exigentes que cobravam de nós 

sempre o melhor. Os recursos pedagógicos e tecnológicos eram dos mais 

avançados que poderiam existir” (P 2,Tucuruí 2010) 

 

A escola dispunha de Gestor, supervisor e técnicos com conhecimento na 

modalidade, que recebiam treinamento no início do ano letivo e acompanhamento 

de técnicos do Sistema Pitágoras de Ensino e possuíam vários recursos 

pedagógicos e tecnológicos para atendimento a esses alunos  

Conforme relato da professor2 a escola possuía excelentes recursos 

disponíveis nas salas de atendimento especializado como também nas salas aulas. 

Os recursos usados com os alunos surdos eram gravuras diversas de 

acordo com a área de conhecimento, livros, Torso humano bissexual, 

retroprojetor, fones de ouvido, vários equipamentos com infravermelho, aparelho 

para surdez e equipamento para estimular sons. 

Quanto a filosofia de educação para aluno surdo, percebemos através dos 

professores que participaram do início desse processo que era dado ênfase a 

oralidade. Professora3  

“...na escola tinha um equipamento para trabalhar com aluno surdo que a 

gente colocava um fone no ouvido do aluno e íamos alterando os sons 

conforme os avanços , isso era para estimular a fala, o conceito era que 

ele não era mudo e sim surdo se fosse estimulado poderia falar , não 
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usávamos a língua de sinais nesta época nem sabíamos que existia.” (P 

3,Tucuruí.2010) 

 

Em 1991 a Construtora Camargo Corrêa encerra seus trabalhos no 

município e conseqüentemente se desobriga de manter os serviços educacionais 

prestados através do Sistema Pitágoras de Ensino. As 11 escolas existentes na 

Vila permanente fecham as portas, o número de alunos atendidos por essas escolas 

ficam bastante reduzidos, pois muitos funcionários da obra são demitidos ou 

migram para outras obras.  

Tucuruí passa de 80 mil habitantes pra 56 mil. Neste momento o governo 

estadual assumiu as escolas de 5ª a 8ª série e o governo municipal as escolas de 

educação infantil e 1ª a 4ª série. Três prédios ficaram sob responsabilidade de 

iniciativas particulares, o prédio com estrutura maior fica com escolas particulares 

que seriam custeadas pela empresa Eletronorte para prestar serviços educacionais 

aos filhos dos funcionários da empresa e os dois prédios menores ficaram com 

Associações formadas por professores e funcionários que prestaram serviços ao 

Sistema de Ensino Pitágoras e haviam ficado em Tucuruí. Essas associações 

iniciaram suas atividades atendendo alunos da educação infantil, do maternal a 

alfabetização.  

A Escola Hilda Vieira que atendia alunos com deficiência ficou a partir de 

1992 sob responsabilidade da secretaria municipal de Educação. A estrutura do 

prédio era pouco favorável a acessibilidade dos alunos com problemas motores, 

pois era cercada por escadas e elevações de terra nos espaços de recreação. 

Em 1994 a prefeitura constrói na cidade de Tucuruí um prédio próprio para 

a Educação especial que recebe o nome de Escola Municipal Odinéia Leite 

Caminha, uma justa homenagem a professora paraense defensora da Educação 

especial. 

Neste mesmo ano as discussões sobre a Filosofia de Educação para 

atendimento de alunos surdo se intensificam e a corrente que defendia a Língua 

Brasileira de Sinais- LIBRAS ganha espaço nas políticas educacionais brasileira e 

a FENEIS (Federação Nacional dos Surdos) tem importante papel nesta expansão 

e a idéia arcaica que se fazia do surdo,intitulado de surdo-mudo. 

Segundo FENEIS (Federação Nacional dos Surdos), o surdo –mudo é a mais 

antiga e incorreta denominação atribuída ao surdo, e infelizmente ainda 
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utilizada em certas áreas e divulgada nos meios de comunicação. Para eles o 

fato de uma pessoa ser surda não significa que ela seja muda. A mudez é outra 

deficiência. Para a comunidade surda, o deficiente auditivo é aquele que não 

participa de Associações e não sabe Libras, a Língua de sinais..( FELIPE, 

1983.p.3) 

Em 1994 um grupo de professores participaram de um curso sobre 

LIBRAS ministrado FENEIS em parceria com a COEES (Coordenação de 

Educação especial ) da Secretaria Estadual de Educação  na capital do estado e 

vieram com a responsabilidade de disseminar a pratica para os professores e 

alunos surdos.Neste mesmo ano foi criado o curso de LIBRAS para alunos surdos 

no período da manhã e da tarde. Participavam deste curso 18 alunos surdos das 

mais variadas faixas etárias (8 a 22 anos). Os recursos utilizados eram cartazes, 

gravuras e dicionários em LIBRAS, impressos e digitais. 

Com a política de Inclusão de alunos deficientes, discutidas e vinculadas 

pelo ministério da educação, frutos da Resolução 400 de 20 de outubro de 2005 

expedida pelo Conselho Estadual de Educação e do Decreto 5626/2005, da Lei 

10436/2002 Declaração de Salamanca 1994, a Secretaria municipal de Educação 

sente a necessidade de construir a proposta de educação Inclusiva para a educação 

municipal  e cria na equipe da secretaria a Coordenação de Educação Especial e 

Inclusão Social, liderada pela Especialista em Inclusão professora Bethânia Tuma. 

A primeira iniciativa da coordenação foi descentralizar o atendimento dos 

alunos com deficiência encaminhando os para outras escolas. Essa iniciativa levou 

os gestores e comunidade escolar a discutir os projetos Políticos pedagógicos e 

buscar  adequação das estruturas e metodologias. 

Os alunos surdos que tinham mais de 15 anos de idade foram 

encaminhados em 2007, para o Centro de Educação de Jovens e Adultos 

Professora Maria Sylvia dos Santos na vila permanente para cursar o ensino 

fundamental supletivo. Segundo a professora responsável pela Coordenação da 

Educação Especial e Inclusão Social, a escola citada foi escolhida como escola 

piloto do projeto  de Inclusão dos alunos com deficiência, além de mais três 

escolas municipais de 1ª a 4ª série do ensino fundamental que atendiam alunos 

surdos inseridos nas salas de aula. 

Dos 36 alunos deficientes encaminhados para matrícula, 14 eram surdos. 

Esses alunos foram matriculados nas seguintes séries: 4 na 1ª etapa ( 1ª e 2ª série 
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do ensino fundamental), 5 na 2ª etapa ( 3ª e 4ª série do ensino fundamental), 4 na 

3ª etapa ( 5ª e 6ª série do ensino fundamental) e 1 na 4ª etapa( 7ª e 8ª série do 

ensino fundamental. 

Por conhecer parte do processo e como profissional da área de educação 

me interessar pelo processo de inclusão, resolvi focar minha pesquisa sobre 

Tecnologias assistivas para alunos Surdos nesta escola. 

 

3.1- PROPOSTAS DE INCLUSÃO OFERECIDAS NO 

MUNICÍPIO DE TUCURUÍ NO PARÁ 
 

 [...] uma reforma educacional que promove a educação conjunta de todos os 

alunos, independentemente das suas características individuais ou estatuto 

sócio-econômico, removendo barreiras à aprendizagem e valorizando as suas 

diferenças para promover uma melhor aprendizagem de todos. (RODRIGUES, 

2007, p. 34) 

 

A Secretaria Municipal de Educação em consonância com as novas 

políticas públicas de Inclusão das pessoas com deficiência iniciou o processo de 

implantação de serviços para atender alunos com deficiência e com necessidades 

educacionais específicas, pautados nos princípios filosóficos do Paradigma da 

Inclusão, como define a Resolução nº. 400 de 20 de Outubro de 2005 do Conselho 

Estadual de Educação no artigo 1º: 

A Educação Inclusiva é o esforço coletivo para adequação do processo ensino – 

aprendizagem às diversidades dos alunos, utilizando - se medidas democráticas 

de inserção incondicional de pessoa com necessidades educacionais especiais às 

escolas regulares, visando o exercício pleno de sua cidadania. ( Resolução 400 

CEE-PA.2005.p1) 

 

O artigo acima configura o caráter de “inserção incondicional” e irrestrito 

da pessoa com necessidades educacionais especiais e com deficiência às escolas 

regulares no ambiente escolar comum. O parágrafo único define que: 

A inclusão escolar envolve não somente princípios e procedimentos para 

inserção, eliminando - se barreiras e bloqueios para o acesso, mas sobretudo 

mudanças atitudinais, posturais do educador e dos grupos sociais garantindo a 

permanência nas classes regulares, aperfeiçoando e otimizando a educação em 

benefício dos alunos com e sem necessidades educacionais especiais. ( Resolução 

400 CEE-PA.2005.p1) 

 

Nesta perspectiva, os sistemas educacionais devem apoiar e incentivar a 

Educação Inclusiva, em detrimento de classes especiais, as quais 
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perpetuam um modelo de Integração Escolar, segregacionista, já 

ultrapassado 

No Capítulo III, Do Serviço Pedagógico Especializado, artigo 9º, discorre 

sobre o funcionamento deste tipo de serviço que deve: “realizar”-se- á em espaços 

destinados como suporte para as atividades educacionais, comportando recursos 

didáticos, equipamentos e materiais diversificados, tendo em vista o 

desenvolvimento do aluno, individualmente ou em grupo, supervisionado por 

professor especializado, compreendendo: 

I- Sala de apoio pedagógico específico, coordenado por professor 

especializado, visando trabalhar as necessidades específicas dos alunos 

relacionadas às habilidades cognitivas, sensoriais, motoras, afetivo – emocionais 

sociais e outras que culminem com o progresso do educando em sua formação 

pessoal e cidadã. 

II- Sala de recursos, espaço pedagógico para atendimento múltiplo, correlato 

com a natureza das necessidades educacionais especiais do alunado, 

complementando e/ ou suplementando o processo de escolarização realizado em 

classes do ensino comum, devendo ser ofertado preferentemente em horário 

oposto ao da classe comum. 

III- Professor itinerante, profissional especializado responsável pelo 

assessoramento pedagógico ao docente da classe comum e ao aluno com 

necessidade educacional especial, realizado em qualquer etapa ou modalidade de 

ensino, em caráter intra - itinerante, dentro da própria escola, ou inter - itinerante, 

com ações em diferentes escolas. 

IV- Professores - intérpretes das linguagens e códigos aplicáveis, professores 

especializados para apoiar alunos surdos, surdoscegos e cegos, na classe comum. 

V- Guia - intérprete, profissional que media a locomoção e a comunicação 

do aluno surdocego. 

 

No que se refere aos elementos de suporte da Educação Inclusiva, a 

Secretaria Municipal de Educação conta com Salas de Apoio Pedagógico, Sala de 

Recursos, Profissional Itinerante e Professores - Intérpretes de Libras e de Cegos, 

não dispondo dos serviços de professores - intérpretes de surdoscegos e guia - 

intérprete, uma vez que não possuímos demanda de alunos surdoscegos, o que não 

inviabiliza a capacitação para a formação desses profissionais posteriormente. 
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Segundo relatos da Coordenadora de Educação Especial e Inclusão Social, 

o atendimento educacional especializado se deu através da realização das 

seguintes ações: 

 Consolidação do Serviço de Assessoria Pedagógica. A equipe foi composta por 

01 Pedagoga habilitada em Educação Especial, 02 Professoras com conhecimento 

na área e experiência em Educação Continuada.  

 Realização de levantamento estatístico e identificação de alunos com deficiência 

e necessidades educacionais específicas incluídos na Escola Comum, o qual se 

compilou os seguintes dados:  

 (...) a expressão necessidades educacionais especiais refere-se a todas as crianças 

e jovens cujas carências se relacionam a deficiências ou dificuldades escolares. 

(...) Neste conceito, terão que se incluir Crianças com deficiências ou 

superdotados, crianças de rua ou crianças que trabalham, crianças de populações 

remotas ou nômades, crianças de minorias lingüísticas, etnias ou culturais e 

crianças de áreas ou grupos desfavoráveis ou marginais. (DECLARAÇÃO DE 

SALAMANCA 1994, p. 15). 

A Secretaria Municipal de Educação, através da Coordenação de 

Educação Especial e Inclusão Social, desenvolve as seguintes ações: 

 Promover encontros com a comunidade escolar e professores dos alunos atendidos, 

na sala de recursos multifuncionais; 

 Realizar reunião com os pais, através do Programa de atenção à família, para 

incentivar a participação familiar e conscientização sobre atitudes e práticas 

inclusivas; 

 Incentivar a participação de pais e familiares sobre os grupos de estudo em Libras e 

Braille; 

 Estimular a participação dos alunos em eventos sociais e culturais da escola. 

 Coordenar serviços de atendimento educacional especializado conforme prevê a 

Resolução nº 400 de 20 de outubro de 2005 do Conselho Estadual de Educação, 

capítulo III, (Artigo 9); 

 Identificar os alunos com deficiência e necessidades educacionais específicas 

incluídos na Escola regular; 

 Realizar avaliação pedagógica dos alunos com deficiência e com dificuldade de 

aprendizagem; 

 Realizar avaliação psicológica (anamnese) dos alunos; 

 Apoiar, acompanhar e intervir no desenvolvimento dos alunos com necessidades 

educacionais específicas, ao professor da escola regular e a comunidade escolar em 

geral; 



21 

 

 Prover orientações para os professores de Educação Física para uma prática 

adaptada com os alunos inclusos; 

 Orientar e colaborar com o processo inclusivo através de estudos envolvendo 

equipe técnica, professores, pais e comunidade. Fonte: (SEMED-Tucurui, 

Diretrizes para Inclusão, 2009. p2) 

Nas Diretrizes para Inclusão, proposto pela Secretaria Municipal de 

Educação de Tucuruí, o serviço de atendimento educacional especializado é 

indispensável pois possibilita ao aluno com necessidades educacionais especiais, 

acesso ao conhecimento, não devendo ser caracterizado, como aula de reforço. 

Utiliza-se de jogos, atividades ludo pedagógicas e tecnologias assistivas que 

venham a estimular o desenvolvimento de potencialidades.  

Este serviço tem como objetivo complementar a educação escolar regular 

e portanto a existência de um diálogo constante entre os mesmos é imprescindível 

para a busca de alternativas significativas para a aprendizagem do aluno, 

contribuindo para sua inserção e participação na sociedade. 

Segundo a Coordenadora de Educação Especial e inclusão Social, o 

atendimento dos alunos é realizado após observação do(a) professor(a) regente da 

sala regular e diagnose feita pela Assessoria de Educação Especial e Inclusão 

Social. 

 Mediante essas observações é construído o plano de atendimento 

individualizado, que norteará o desenvolvimento do serviço educacional 

especializado, atendimento ocorre duas vezes por semana, no contra-turno do 

horário em que o aluno estuda, com a duração de 45 minutos. Podendo ser 

individualizado ou em grupo de até 05 alunos. (C1Tucuruí 2010) 

 

Observando as Diretrizes e o Plano de trabalho da Coordenação da 

Educação Especial e Inclusão Social percebemos que não há menção alguma 

sobre o uso de recursos pedagógicos e tecnológicos para alunos surdos, na 

entrevista com a coordenadora, perguntei sobre os recursos disponíveis para o 

atendimento doa alunos surdos e de que forma esses recursos são adquiridos, 

recebi a seguinte resposta: 

Não temos muitos recursos para trabalhar com alunos surdos, atualmente 

dispomos de dicionários impressos e digitais, encaminhados pelo Ministério da 

Educação, jogos e cartazes em LIBRAS confeccionados por nós. ( P2 Tucuruí 

2010)  

 

Os poucos recursos utilizadas e a falta destes é mencionada nas falas dos 

professores e gestores da escola pesquisada, outro ponto a ser observado é a 
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necessidade da construção da proposta de Inclusão no município, com.metas 

definidas que envolvam as instituições escolares segmento da sociedade que 

compõem essa realidade e clareza quanto ao uso de recursos e planejamento de 

aquisição destes, já que constitui elemento essencial no processo educacional 

destes alunos. 

 

3.2-TECNOLOGIAS ASSISTIVAS EXISTENTES PARA ALUNOS 

SURDOS EM TUCURUÍ. 

A proposta de Inclusão de alunos com deficiência nas salas de aula de 

ensino fundamental é recente no município de Tucuruí no Pará, segundo dados 

estatísticos da secretaria de educação das 36 escolas existentes na sede do 

município apenas 4 possuem alunos com deficiência, destas seis possuem sala de 

recurso Multifuncionais Tipo I, equipadas pelo Ministério de Educação.As Salas 

de Recursos Multifuncionais – Tipo I e II, encaminhadas pelo MEC  são 

constituídas de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos pedagógicos. 

Os equipamentos e recursos existentes para atendimento de alunos surdos 

estão disponíveis nas Salas de Recurso Multifuncionais e são bem reduzidos e 

pouco utilizados pelos professores em sala de aula, como veremos no relato das 

entrevistas dos professores. 

Em resumo, os recursos disponíveis são: 

 

1- Um Dicionário de libras/português em dois volumes. Esse dicionário foi 

encaminhado pelo ministério da educação e acompanha uma mídia em DVD 

com algumas palavras e frases em LIBRAS,  

2- Três jogos da disciplina de língua portuguesa x LIBRAS ( Memória de 

antônimos em língua de Sinais, 

3- Um computador com alguns jogos e software em LIBRAS instalado, 

Scanner, impressora; 

4- Dominó de animais em Língua de Sinais 

 

Os professores lotados na sala de recurso, são escolhidos pela 

coordenação de Educação Especial da secretaria e aprovado pela secretária de 

educação, a maioria possui licenciatura plena, mas não possuem especialização  

Inclusão ou áreas a fins e não tem o domínio dos recursos tecnológicos existentes 
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nos espaços, deixando muitas vezes de usar com os alunos. Essa situação fica 

clara da fala da professora 3 

Não recebemos treinamento para lidar com os recursos das salas, quando 

sentimos necessidade de usar vamos aprendendo um pouco uns com os outros. 

O certo seria um treinamento, mas o que fazer (P3Tucuruí 2010) 

 

 

Quanto a isso encontra-seno texto de Borges (2010) a seguinte 

referencia: 

Não se pode esquecer também que o professor que ali trabalha tem que dominar 

todo este conjunto de ferramentas com perfeição. Isso faz desse professor, uma pessoa 

com competência educacional altamente especializada, e com uma formação sólida em 

operação de equipamentos de informática.Infelizmente, essa utopia, na verdade, não 

existe. As salas de recursos reais são pálidas sombras do ideal e o professor que ali 

trabalha é muitas vezes um usuário modesto de tecnologia, que conta muito com sua 

criatividade para dar o melhor atendimento possível às pessoas com deficiência que 

freqüentam aquele espaço. (BORGES 2010.p2) 

 

Desde 2007 a secretaria oferece aos alunos e aos professores curso de 

LIBRAS nos sábados, ministrado pelo professor Interprete, lotado nas escolas que 

tem alunos surdos para traduzir as aulas e atender os alunos no contra turno. Esses 

cursos têm objetivo envolver a comunidade escolar no processo de inclusão e 

facilitar a comunicação dos alunos surdos com a equipe. 

 

 

FIGURA 1 Dicionário Digital em LIBRAS encaminhado pelo MEC as salas de Recursos 

Fonte: Acesso Brasil. Org (2010)  
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Borges (2010) destaca alguns dicionários em LIBRAS que podem ser 

usados tanto pelos deficientes quanto pelos ouvintes 

“a. Dicionário online da Língua Brasileira de  

b. Dicionário interativo de Libras. Disponível em CD‐ROM. Solicitar através do 

site do MEC, Secretaria de Educação Especial  

c. Dicionário de Libras ilustrado. Produzido pelo governo de São Paulo, com 

orientação do Prof. Fernando Capovilla da USP.  

d. Dicionário de Libras para deficientes auditivos. Dicionário on‐line contendo 

acima de 700 sinais LIBRAS animados, a maioria ilustrado com animações. 

” ( BORGES.2010 p.4) 

 

3.2.1-SUGESTÃO DE TECNOLOGIAS PARA PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

 

3.2.1.1-Lousa Digital 

A Lousa Digital transforma um computador e um projetor em uma 

poderosa ferramenta de ensino. Com a imagem de um computador projetada na 

lousa digital, é possível, com o auxílio de uma caneta especial, tocar a superfície 

sensível da lousa para acessar e controlar qualquer aplicativo. Também é possível 

escrever, destacar, sublinhar e desenhar sobre a lousa. Os usos das imagens 

facilitam a aprendizagem dos alunos surdos  

 

Figura 2 Lousa digital em funcionamento 

 

3.2.1.2- “A Voz do Mundo” 

Atualmente está sendo desenvolvido pela Fundação Paulo Feitos em 

Manaus um equipamento, chamado  “ A Voz do Mundo” que possibilita a 

comunicação através da conjugação de Sinais da Língua Brasileira de Sinais 

LIBRAS.Esse equipamento funciona da seguinte forma: 

 

O usuário da Voz do Mudo irá utilizar uma luva instrumentalizada com 

transdutores/sensores, distribuídos pelas articulações, que converterão os 

movimentos dos dedos e da palma da mão em sinais elétricos e os transmitirão 

para uma interface portátil que ficará, por exemplo, na  intura do usuário. 

(FUNDAÇÃO PAULO FEITOSA, 2008ª,p1 .  
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Veja imagens dos dispositivos abaixo : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 dispositivo em uso (Borges 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 4 esquema do dispositivo 

 

 

3.2.1.3- “Players”  

“Players” que se propõem a traduzir automaticamente o português escrito 

para LIBRAS., apresentando as palavras, significados, contexto e expressões.  

O “Player Rybená “é capaz de converter qualquer página da Internet ou 

texto escrito em português para a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. - Permite 

tornar o seu Web Site acessível para a Comunidade Surda. 
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Figura 5- Página do “Player Rybená 

 

 
Figura 6-Dicionário digital online  

 

3.2.1.4- TLIBRAS- Tradutor Português x LIBRAS 

Esse projeto está focado na construção de um tradutor automatizado de 

Português x LIBRAS, que possa ser utilizado em sala de aula, pela televisão 

(concomitante ou em substituição aos textos legendados), em vídeos, pela internet, 

na construção de livros visuais, traduzindo informações em português de origem 

textual ou sonora para LIBRAS, por meio de sinais animados e apresentados via 

computador.   

Sua implantação amenizará, em médio prazo, o impacto da inclusão do 

aluno surdo no sistema de ensino regular, atenuando problemas que exigiriam 

soluções extremamente dispendiosas e de resultados de longo prazo.  
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.  

Figura 7 Projeto TLIBRAS- Tradutor Português x LIBRAS  

3.2.1.5-TDD-Aparelho de Telecomunicações para o surdo 

 

TDD é a abreviatura de Telecommunications Device for the Deaf 

(Aparelho de telecomunicações para o surdo).Esse aperelho é um sistema de 

comunicação telefônica digital onde os surdos podem se comunicar com outras 

pessoas escrevendo suas mensagens em um teclado e visualizando em uma 

pequena tela as mensagens que lhe são enviadas. 

 

 
Figura8- TDD 

 

3.2.1.6- Mensagens SMS pelo Telefone Celular 

A telefonia celular é uma revolução tecnológica do nossos século que 

veio potencializar a comunicação dos alunos surdos. O SMS (Short Message 

Service – Serviço de mensagens curtas) está presente em todos os celulares e 
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tornou-se o recurso mais usado pelos surdos.Uma das barreiras que se apresenta 

na democratização deste recurso ainda é o custo na manutenção com operadora.  

Borges (2010) no texto Tecnologias para pessoas com deficiência 

Auditiva, disponível no curso de Especialização em Tecnologias, destaca as 

seguintes Tecnologias: Closed captioning, que é um sistema de transmissão de 

legendas via sinal de televisão., uso convencional de páginas de Internet no 

computador, onde  um surdo usará bem o computador, especialmente se a comunicação 

se fizer primariamente através de imagens; Bate‐papo (chat) escrito pela Internet O uso 

dos sistemas de bate‐papo possibilitam a ampliação das amizades; Chat com Webcam] – 

voz sobre o Protocolo de Internet), trouxe a possibilidade da comunicação por voz ou 

sinais com custo reduzido;Programas para auxílio à oralização. 

Existem hoje disponíveis diversos programas de computador que visam 

fornecer uma realimentação ("bio‐feedback") visual da voz em "tempo‐real", auxiliando o 

treinamento da mesma pelo surdo. A leitura do sinal de voz é feita por um microfone 

ligado à placa de som de um microcomputador pessoal, e as imagens geradas dão 

informações sobre intensidade, tonalidade e articulação, dependendo do programa em 

uso. 
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4-A PESQUISA 

4.1- Local e Fonte de Informações 

A escola escolhida para pesquisa foi uma escola da rede pública 

municipal, localizada na Vila residencial da Eletronorte em Tucuruí no Estado do 

Pará que atende alunos da Educação de Jovens e Adultos e alunos deficientes em 

uma proposta de Educação Inclusiva, desde 2007. 

O estudo foi realizado com 6 alunos surdos que estudam no ensino 

fundamental na modalidade Educação de Jovens e Adultos . 

Participaram da pesquisa 5 professores de disciplinas variadas, 6 alunos, 

2 coordenadoras pedagógicas ,  1 gestores, 2 professores lotados na sala de 

Recurso e 2 assessoras da Coordenação da Educação Especial e Inclusão Social.  

Fui muito bem recebida por todos os participantes da pesquisa que demonstraram 

interesse e disponibilidade para prestar informações. 

 

4.2- Coleta de dados ( Os Instrumentos  da pesquisa)  

No processo de coleta de dados não contei com registros sobre a história 

da Educação especial no município, pois até então não havia pesquisa sobre o 

tema e nem mesmo a secretaria municipal tinha registro históricos do fato, apenas 

alguns dados estatísticos.  

Para obter informações precisas sobre o tema precisei fazer o 

levantamento das pessoas que fizeram parte dessa história para então coletar as 

informações e registrá-las. Ajudou muito o fato de a maioria destas pessoas ainda 

fazerem parte do quadro de funcionários da secretaria, o que tornou  a busca pela 

informação mais acessível  

O principal instrumento da pesquisa foi a entrevista, através deste 

instrumento utilizei a técnica de indagações e questionamentos a fim de identificar 

as propostas, angustias apropriação das Tecnologias assistivas e as necessidades 

no processo de Inclusão de alunos surdos de Tucuruí no Pará. Os roteiros das 

entrevistas encontram-se fazem parte do anexo deste trabalho e estão selecionados 

da seguinte forma:  

- Anexo1-Roteiro de Entrevista com professores; 

- Anexo2. Roteiro de Entrevista com Gestor e Coordenador  
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- Anexo 3 Roteiro de Entrevista com Alunos Surdos.  

4.3 – Conhecendo os Sujeitos da Pesquisa  

Para entendimento do assunto foi necessário conhecer os sujeitos que 

compõem o cenário da Educação dos alunos surdos no município. 

 Participaram da entrevista professores, gestor,coordenador e alunos  que  

não serão identificados no decorrer da análise das falas pelos seus nomes de 

origem e sim pelas seguintes identificações: 

 Professores de sala de aula- P1, P2,P3, P4 e P5 

 Professores de sala de Recurso- PR1 e PR2 

 Alunos- A1, A2,A3,A4,A5 e A6 

 Gestora- G 

 Coordenadora da Educação Especial e Inclusão Social-C  

 

Todos os professores entrevistados são licenciados plenos e trabalham na 

escola a mais de 4 anos. Duas professoras são pedagogas e trabalham nas turmas 

de 1ª e 2ª etapa ( 1ª a 4ª série do ensino fundamental), um professor de história, 

uma professora de língua portuguesa, um professor de matemática, duas 

professoras que trabalham na sala de recurso possuem o curso superior em 

Formação de professores ,que habilita a lecionar de 1ª a 4ª série , mas não 

possuem especialização na área de inclusão, apenas cursos básicos em LIBRAS 

ou Braile e experiência com alunos deficientes. 

Os alunos que estudam na escola pesquisada são alunos da educação de 

Jovens e Adultos, tem mais de 15 anos, possuem  perda total de audição. Dos 6 

alunos entrevistados  2 cursam a 2ª etapa ( 3ª e 4ª série do ensino fundamental) 2 

são da 3ª etapa ( 5ª e 6ª série do ensino fundamental ) e 2 são estudantes da 4ª 

etapa ( 7ª e 8ª série do ensino fundamental), todos estão na instituição a mais de 

dois anos.Na entrevista consegui estabelecer uma boa comunicação entre eles, 

pois  o domínio básico de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) e a oportunidade  

de aprender e exercitar as expressões e os sinais através de  contato com alunos 

surdos que freqüentam o NTE me possibilitam essa experiência  

A Gestora é licenciada em Geografia, não possui especialização em 

Gestão escolar, não participou de curso ou palestras na área de inclusão  e está 

fazendo o curso básico em LIBRAS. 
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A Coordenadora da Educação Especial  e Inclusão Social é professora 

habilitada em Psicologia, possui experiência na área de Inclusão, possui cursos e 

especialização na área. Participou na implantação da Educação especial em 

Tucuruí. 

As professoras da sala de Recursos são licenciadas na área pedagógica, 

possuem experiências com alunos deficientes e participam de cursos e palestras na 

áreas de Inclusão de alunos deficientes. 

 

4.4- Analisando as falas dos Sujeitos da Pesquisa 

Para facilitar o entendimento das questões levantadas na entrevista, 

destacamos na análise alguns pontos básicos da entrevistas e buscamos apresentar 

as falas dos sujeitos da pesquisa sobre esse dois pontos básicos: Conhecimento e 

utilização de recursos e Tecnologias assistivas, propostas pedagógicas e formação 

de professores para atender alunos com deficiência. 

 

4.4.1- Conhecimento e utilização de recursos e Tecnologias 

assistivas 

Todos os professores entrevistados durante o período que estão na escola 

já receberam alunos surdos, alguns destacam: 

Quando recebi o primeiro aluno surdo, não tinha conhecimento em Língua de 

sinais, tive que pedi socorro e fazer o curso, pois como eu iria ensinar português 

se eu não conhecia a língua deles .( P3, Tucuruí.2010) 

 

No início foi muito mais difícil, não sabia se o aluno estava entendo matemática 

ou não, ia na cadeira dele tenta me comunicar, falava olhando pra ele, como a 

coordenadora me indicou, mas mesmo assim ficava uma lacuna, fui fazer o 

curso de LIBRAS oferecido pela escola e as coisas começaram a melhorar, mas 

fiquei mas tranqüilo quando a escola recebeu a professora interprete.( P 

4,Tucuruí.2010) 

 

Nestas duas falas percebemos que com o desafio imposto a escola 

precisou se adequar a nova realidade e buscou alternativas para incluir o professor 

no processo, oferecendo o curso de libras e buscando interprete 

O princípio da inclusão é o reconhecimento da necessidade de se caminhar 

rumo a escola para todos, um lugar que inclua todos os alunos, celebre e 

diferença, apóie a aprendizagem e responda as necessidades individuais. E a 

escola deve caminhar em busca de um espaço educacional que atenda a todos 

no contato com a diversidade que os programas educacionais devem ter acesso à 

escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma pedagogia centrada na 
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criança, capaz de satisfazer a tais necessidades, Declaração de Salamanca 

(1994, p.10). 

 

Quando perguntamos aos sujeitos da pesquisa se a escola dispõem de recursos  e 

tecnologias Assistivas utilizar em sala recebemos a seguinte resposta: 

Para atender os alunos surdos o único recurso que temos na sala hoje é a 

presença da interprete. (P5 2010) 

 

Sei que na escola tem o dicionário enviados pelo MEC já vi, mas ainda não usei 

em sala .(P4 2010) 

 

Já sugerimos alguns software para os professores e sites na internet s 

interessantes com cursos  e dicionários de libras para eles pesquisarem, 

poderíamos fazer esse estudo na escola,mas na sala de informática não temos 

internet e a memória do computador não suporta programas.( C  2010) 

 

 Professores só, só escrevem, falam muito, não entendo nada ( A1 2010) 

 

A escola não possui tecnologias assistivas para surdos, além dos 

dicionários , como afirma a gestora mas possui outros recursos disponíveis 

considerados adequados para facilitar o trabalho dos professores(as) são: os 

vídeos, mapas, retroprojetor. De acordo com Bueno (1998, p.20) não basta inserir 

os alunos com necessidades educacionais especiais no ensino regular, é preciso 

que nos estruturemos para eles um serviço de qualidade  

Percebe-se  no entanto que, os recursos que a escola utiliza precisa ser 

reavaliados para que o processo de aprendizagem dos alunos surdos seja 

significativo, um dos recursos que todo professor poderia ter é a LIBRAS (Língua 

Brasileira de Sinais), o que muito iria ajudar na compreensão daquilo que fala o 

professor. Os professores, técnicos dos quais entrevistamos mostram-se bastante 

preocupados com a aprendizagem dos alunos, principalmente os alunos surdos, 

pois os mesmos têm conhecimento das dificuldades que professores possuem na 

sua prática diária em transmitir adequadamente a sua mensagem  

4.4.2- Propostas Pedagógicas e Formação de Professores para 

Atender Alunos  Deficientes. 

Na oportunidade perguntamos se conheciam alguma tecnologia que 

poderiam vir a utilizar em sala, fiquei surpresa, pois a resposta demonstrou pouco 

conhecimento sobre recursos que podem auxiliar no processo de aprendizagem, é 

necessário que a escola invista em palestras, campanhas, pesquisa e cursos sobre o 

assunto, para que possa apresentara alternativas metodológicas, recursos e 

tecnologias para os professores.  
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Percebemos na fala dos profissionais que atuam na escola o compromisso 

com a inclusão e disponibilidade em aprender. É uma equipe que Gosta e está  

motivada a trabalhar com  essa clientela..Quando perguntei se haviam participado 

de alguma formação para trabalhar ou utilizar recursos e tecnologias assistivas 

com alunos deficientes, responderam: 

Tenho vontade de conhecer e usar tecnologias em sala, mas trabalho manhã 

tarde e noite e não tenho tempo de na semana de participar de cursos, no sábado 

até tenho.( P4 2010). 

 

Seria bom que a escola ofertasse esse curso, aqui temos projetor multimídia e 

poucos professores sabem usar eu não sei e tenho medo quebrar, se me ensinar 

eu aprendo.( P2. 2010) 

 

Nestas falas fica evidente a necessidade de construção e efetivação do 

Projeto político pedagógico, que segundo a gestora da escola está em construção. 

O projeto pedagógico é o eixo norteador das ações da escola, as necessidades das 

quais falamos professores poderiam está contemplada no Projeto da escola. 

Segundo Osório (1999.): 

O projeto político pedagógico é um mecanismo de ajuste que busca corrigir 

distorções educacionais, acobertadas ou não, que provocaram uma inversão dos 

reais propósitos do processo ensino-aprendizagem, principalmente no que tange 

as relações entre teoria e prática, mas essencialmente o sentido da escolaridade 

do cidadão. (OSÓRIO, 1999, p.15) 

 

De forma geral, na fala dos professores e técnicos percebemos a 

necessidade da escola investir na qualificação de professores e técnicos, assim 

como no planejamento e aquisição de recursos tecnológicos específicos para 

atender a demanda (alunos surdos), não basta boa vontade e teoria e 

imprescindível atitudes , ação para mudar a realidade. Sabemos que esta 

articulação perpassa pela organização do sistema como um todo, mas definir 

propostas divulgar ações, necessidades e demandas movimentam e modificam a 

realidade, como afirma Bonilla (2005): 

Para poder responder a esses desafios, a escola necessita transformar práticas 

engessadas, inserir-se no movimento constante e complexo da 

contemporaneidade, aprendendo no movimento, necessita tornar-se uma escola 

aprendente. (BONILLA, 2005, p. 91) 
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5-CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Todos estamos experimentando que a sociedade está mudando nas suas 

formas de organizar-se, de produzir bens, de comercializá-los,de comunicar-se, de 

ensinar e aprender. Cada dia surgi novas demandas para a educação e o espaço 

escolar precisa está atento não só mas demandas ascendentes com também a 

melhor forma de atender essas demandas. 

O campo da educação está muito pressionado por mudanças, assim como 

acontece com as demais organizações que estão a serviço da sociedade e tem 

como responsabilidade contribuir para as mudanças sociais. 

Neste sentido a pesquisa realizada teve como objetivo primordial entender 

como a escola de Tucuruí tem percebido e vivenciado o processo de inclusão e 

apropriação das Tecnologias Assistivas tão necessárias para a efetivação deste 

processo. 

Percebeu-se que cabe a cada educador não cruzar os braços, buscar o 

aperfeiçoamento. Numa época em que há um constante desenvolvimento e a 

tecnologia avança a cada momento, é necessário acompanhar a evolução com 

urgência, buscar recursos, usar novas metodologias, criar espaço especificado para 

as diferentes disciplinas possibilitando a facilitação e a integração de todos.  

Percebe-se que há uma busca pela compreensão integral do portador de 

deficiência, e a tentativa de estruturar uma lei que seja, ao mesmo tempo, 

abrangente o suficiente para comportar os vários modelos e tipos de deficiência, 

no que se refere à busca pela capacitação e integração do ser humano. 

A secretaria Municipal de educação por sua vez precisa construir uma proposta 

para a Educação Inclusiva, investir em projetos, pesquisa sobre tecnologias 

assistivas e acima de tudo prever e investir recursos na compra de recursos e 

tecnologias . 

É papel da escola tornar-se sensível ao ritmo da evolução social e tecnológica, 

assim como também para o professor que deve encarar como forma permanente 
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os diversos tipos de funções a serem exercida, procurando além de incentivar, 

mostrar que todos são capazes de aprender. É necessário também que o professor 

possa se libertar de determinadas práticas rotineiras, tendo oportunidade de 

consagrar mais tempo à observação psicopedagógica, dando lugar a intervenção 

junto ao aluno no momento em que ele achar mais importante. O aprendizado da 

língua portuguesa é mais difícil e prolongada, mas é necessário e importante para 

a comunicação com os ouvintes e a sociedade. Então, precisará de condições 

especiais para aprender esta língua que não é natural, para não ser discriminada 

(FELIPE, 1995. p.21). 

O ideal seria formar os surdos, desde sua infância ao conhecimento das duas 

línguas. A cada língua que aprendemos ampliamos a percepção que temos do 

mundo e as possibilidades de interpretar as situações da vida cotidiana. 

Não é só necessário a inovação educacional, mas o estímulo entre alunos, 

professor e família,para a construção do conhecimento. Pois se sabe que cada 

criança aprende com a família e com a sociedade a qual pertence. Cada grupo 

familiar tem seu código, sua maneira própria de viver. É preciso ter paciência, 

acreditar que todos são capazes. Esperar que a Educação Inclusiva seja olhada 

com mais carinho, pois cada um aprende dentro do seu limite e com muita 

vontade de poder participar do processo ensino aprendizagem, não como um 

"aleijado" ou doente, mas como um ser humano cheio de qualidades e vontade de 

aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

Referencias Bibliográficas  

 
BONILLA, M. H. Escola aprendente: para além da sociedade da informação. Rio de 

Janeiro: Quartet, 2005 

 

BORGES. Antonio. Viabilizando e Educaçâo inclusiva – sala de recursos, 

professor‐itinerante e Tecnologia. PUC-Rio.2010 

 

BORGES.Antonio  Tecnologias para pessoas com deficiência Auditiva.PUC-Rio 2010 

 

BUENO, J.G.S. Educação especial brasileira integração: segregação do aluno diferente. 

São Paulo: EDUC. 2001 

 

CARVALHO, C. N. S.;MORAES,M.de F.P. O Processo de Inclusão de crianças 

Especiais. Trabalho de conclusão de Curso. Universidade da Amazônia- UNAMA, 

Belém-Pará,2002. 

CAT, 2007c. Ata da Reunião VII, de dezembro de 2007, Comitê de Ajudas Técnicas, 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República 

DECLARAÇÃO DE SALAMANCA. UNIESCO. 1994 

FELIPE, Tanya Amara. Bilingüísmoe surdez. Anais I Congresso Brasileiro de Lingüística 

Aplicada. São Paulo: Universidade Estadual de Campinas, 1983. 

FENEIS (Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos).Kit LIBRAS é Legal 

! 2002. 

FUNDAÇÃO PAULO FEITOSA, 2008a. Projeto Voz do Mudo. Disponível em 

<http://www.fpf.br/cont.php?modulo=hardware&op=voz> Acesso em 02 nov 2010. 

 

GALVÃO FILHO, Tecnologias Assistivas para uma Escola Inclusiva: Apropriação 

Demandas e Perspectivas (Recurso Eletrônico).Tese (Doutorado) – Universidade Federal 

da Bahia, Salvador, 2009. 

 

GALVÃO, N. C. S. S. Inclusão escolar de crianças com deficiência visual na educação 

infantil. Dissertação (Mestrado em Educação) Faculdade de Educação, Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), Salvador, 2004. 

 

MANZINI, E. J. Tecnologia assistiva para educação: recursos pedagógicos adaptados. 

In:Ensaios pedagógicos: construindo escolas inclusivas. Brasília: SEESP/MEC, p. 82-

86,2005. 

 

RODRIGUES, D. Questões preliminares sobre o desenvolvimento de políticas de 

educação inclusiva. Revista Inclusão, Brasília, SEESP/MEC, v. 4, n. 1, p. 33-40, 2008. 

 

SEMEC, 2010 Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Diretrizes para o atendimento 

 

 

 

 

 

http://www.feneis.com.br/


37 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo1- ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PROFESSORES DE SALA 

DE AULA E SALA DE RECURSOS 

 
1-Você trabalha como professor na escola a quanto tempo?Qual a disciplina? 

 

2-Durante seu tempo de magistério nesta escola você recebeu alunos surdos ou com 

outras deficiências? Quais? 

 

3-Esses alunos necessitam de algum tipo de adaptação, recurso de acessibilidade, alguma 

Tecnologia Assistiva para realizar seu trabalho e participar das atividades desenvolvidas? 

Quais recursos são necessários? 

 

4-A escola dispõe de recursos tecnológicos para atender alunos com deficiência?Quais? 

 

5-Esse recursos são suficientes?  

6-Você se sente apto para utilizar adequadamente e orientar o seu aluno na utilização 

desses recursos? Em caso negativo, explicite o que você acha que estaria faltando nesse 

sentido? 

 

7- Você participou de alguma formação para trabalhar ou utilizar recursos e tecnologias 

assistivas com os alunos deficientes? 

 

8-Você utiliza recurso tecnológico ou tecnologias assistivas com os alunos deficientes? 

Quais? 

 

9-A escola possui proposta pedagógica de atendimento a esses alunos? Quais? 

 

10- Você percebe algum avanço, quando seus alunos utilizam recursos tecnológicos ou 

tecnologias assistivas? Quais? 

 

 

 

ANEXO- 2 -ROTEIRO DE ENTREVISTA COM GESTOR E 

COORDENADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO SOCIAL  

 

 
1-Há quanto tempo você está na direção da escola? 

 

2-Você tem experiência com Educação Inclusiva? 

 

3-Quantos alunos com surdos estão matriculados na escola? 

 

4-A escola dispõe de recursos tecnológicos para atender alunos com deficiência?Quais? 

 

5-Esse recursos são suficientes?  
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6-A escola possui recursos financeiros para aquisição de recursos pedagógicos para 

alunos com deficiência? 

 

7- Você participou de algum curso ou palestra sobre Educação Inclusiva? 

 

8- A secretaria de Educação possui propostas para a Educação Inclusiva? Quais? 

 

9-A escola possui proposta pedagógica de atendimento a alunos deficiente? Quais? 

 

10- Você percebe algum avanço, quando seus alunos utilizam recursos tecnológicos ou 

tecnologias assistivas? Quais? 

 

 

ANEXO 3- ENTREVISTA COM ALUNO 

 

 
1-Há quanto tempo você estuda na escola? 

 

2-Quais as disciplinas que você mais se identifica? Por quê? 

 

3-O que menos te atrai no espaço de sala de aula?Por quê? 

 

4-A escola dispõe de recursos tecnológicos para utilização em sala de aula?Quais? 

 

5-Que recursos  você mais gosta?Por quê?  

 

6-Você utiliza alguma tecnologia no dia a dia? Qual?? 

 

7- Se você tivesse oportunidade o que mudaria na escola? 

 

 

ANEXO-4:  DECLARAÇÃO DE SALAMANCA  

 

Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas 

Especiais 

Reconvocando as várias declarações das Nações Unidas que culminaram no documento 

das Nações Unidas "Regras Padrões sobre Equalização de Oportunidades para Pessoas 

com Deficiências", o qual demanda que os Estados assegurem que a educação de pessoas 

com deficiências seja parte integrante do sistema educacional.  

Notando com satisfação um incremento no envolvimento de governos, grupos de 

advocacia, comunidades e pais, e em particular de organizações de pessoas com 

deficiências, na busca pela melhoria do acesso à educação para a maioria daqueles cujas 

necessidades especiais ainda se encontram desprovidas; e reconhecendo como evidência 

para tal envolvimento a participação ativa do alto nível de representantes e de vários 

governos, agências especializadas, e organizações inter-governamentais naquela 

Conferência Mundial. 



39 

 

1. Nós, os delegados da Conferência Mundial de Educação Especial, representando 88 

governos e 25 organizações internacionais em assembléia aqui em Salamanca, Espanha, 

entre 7 e 10 de junho de 1994, reafirmamos o nosso compromisso para com a Educação 

para Todos, reconhecendo a necessidade e urgência do providenciamento de educação 

para as crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais dentro do 

sistema regular de ensino e re-endossamos a Estrutura de Ação em Educação Especial, 

em que, pelo espírito de cujas provisões e recomendações governo e organizações sejam 

guiados.  

2. Acreditamos e Proclamamos que: • toda criança tem direito fundamental à educação, e 

deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem, 

•toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de 

aprendizagem que são únicas, 

• sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais deveriam ser 

implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de tais características 

e necessidades,  

• aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, que 

deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer a 

tais necessidades, 

• escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais 

eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras, 

construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos; além disso, tais 

escolas provêem uma educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, 

em última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional.  

 

ESTRUTURA DE AÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL  

Introdução 

• 1. Esta Estrutura de Ação em Educação Especial foi adotada pela conferencia Mundial 

em Educação Especial organizada pelo governo da Espanha em cooperação com a 

UNESCO, realizada em Salamanca entre 7 e 10 de junho de 1994. Seu objetivo é 

informar sobre políticas e guias ações governamentais, de organizações internacionais ou 

agências nacionais de auxílio, organizações nãogovernamentais e outras instituições na 

implementação da Declaração de Salamanca sobre princípios, Política e prática em 

Educação Especial. A Estrutura de Ação baseia-se fortemente na experiência dos países 

participantes e também nas resoluções, recomendações e publicações do sistema das 

Nações Unidas e outras organizações inter-governamentais, especialmente o documento 

"Procedimentos-Padrões na Equalização de Oportunidades para pessoas Portadoras de 

Deficiência . Tal Estrutura de Ação também leva em consideração as propostas, direções 
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e recomendações originadas dos cinco seminários regionais preparatórios da Conferência 

Mundial. 

• 2.O direito de cada criança a educação é proclamado na Declaração Universal de 

Direitos Humanos e foi fortemente reconfirmado pela Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos. Qualquer pessoa portadora de deficiência tem o direito de 

expressar seus desejos com relação à sua educação, tanto quanto estes possam ser 

realizados. Pais possuem o direito inerente de serem consultados sobre a forma de 

educação mais apropriadas às necessidades, circunstâncias e aspirações de suas crianças.  

• 3.O princípio que orienta esta Estrutura é o de que escolas deveriam acomodar todas as 

crianças independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, 

lingüísticas ou outras. Aquelas deveriam incluir crianças deficientes e super-dotadas, 

crianças de rua e que trabalham, crianças de origem remota ou de população nômade, 

crianças pertencentes a minorias lingüísticas, étnicas ou culturais, e crianças de outros 

grupos desavantajados ou marginalizados. Tais condições geram uma variedade de 

diferentes desafios aos sistemas escolares. No contexto desta Estrutura, o termo 

"necessidades educacionais especiais" refere-se a todas aquelas crianças ou jovens cujas 

necessidades educacionais especiais se originam em função de deficiências ou 

dificuldades de aprendizagem. Muitas crianças experimentam dificuldades de 

aprendizagem e portanto possuem necessidades educacionais especiais em algum ponto 

durante a sua escolarização. Escolas devem buscar formas de educar tais crianças bem-

sucedidamente, incluindo aquelas que possuam desvantagens severas.  


