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RESUMO 
 
O presente artigo analisa a educação de Surdos no contexto da 
educação inclusiva. A questão central que moveu esse estudo 
foi: Como ocorre a inclusão dos alunos surdos do IFMA 
Campus Imperatriz? Objetivou analisar como ocorre a inclusão 
dos alunos Surdos do IFMA Campus Imperatriz. A pesquisa 
segue a abordagem qualitativa. É um estudo de caso sobre a 
implementação e operacionalização da inclusão de surdos na 
instituição. O locus dessa investigação foi o IFMA Campus 
Imperatriz e os sujeitos informantes foram os alunos Surdos do 
ensino médio. 
 
Palavras-chave: Alunos Surdos. Ensino Médio. Inclusão. 
 
ABSTRACT 
 
This paper analyzes the Deaf education in the context of 
inclusive education. The central question that moved this study 
was: How does the inclusion of deaf students of IFMA Campus 
Imperatriz? Aimed to analyze how does the inclusion of Deaf 
students IFMA Campus Imperatriz. The research follows a 
qualitative approach. It is a case study on the implementation 
and operation of the inclusion of deaf in the institution. The 
locus of this research was the IFMA Campus Imperatriz and the 
subject informants were the Deaf high school students. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa desenvolvida mostrou-se de grande importância visto que as 

discussões realizadas sobre o Surdo, muitas vezes o reduz à temática surdez, esquecendo 

que este é um ser complexo, concreto, com conhecimentos culturais e identidade própria e 

com todo um contexto de interação social. 

Skliar (1998 apud ANSAY, 2009) adverte que estudos antropológicos, 

sociológicos e linguísticos vêm trazendo uma nova abordagem sobre o que é surdez e sobre 

o sujeito surdo. No entanto, corremos o risco de pensar o surdo como uma temática e não 

como um sujeito real e concreto, desconsiderando desta forma os saberes construídos ao 

longo da história. Não podemos confundir a temática “surdez” com o sujeito surdo, ou seja, 

“o outro”, um sujeito complexo, concreto, vivo, com uma história de vida, um sujeito que 

pertence a um grupo cultural. 

A inclusão de alunos com necessidades especiais fundamentava-se em 

aspectos legais, políticos e sociais que objetivam propostas educacionais que incluam esse 

tipo de aluno. As escolas precisam encorajar a interação social por meio de métodos de 

ensino e de sistemas de ensino, formando uma estrutura dentro da qual os alunos pratiquem 

a comunicação, possibilitando assim uma escola inclusiva que tenha condições de 

contemplar as necessidades educacionais de todos os alunos, e nos últimos anos, isso tem 

sido alvo de discussões entre alunos, professores, familiares e educadores. No entanto, 

ainda faltam condições dignas de trabalho, recurso material e recurso humano qualificado 

para que a escola seja realmente inclusiva. 

 

As escolas [precisam] reconhecer as diferentes necessidades de seus alunos e a 
elas atender, adaptar-se aos diferentes estilos e ritmos de aprendizagem [dos 
alunos] e assegurar um ensino de qualidade por meio de um adequado programa de 
estudos, de boa organização escolar, criteriosa utilização dos recursos e 
entrosamento com suas comunidades (SALAMANCA, 1994, p. 2). 

 

Deveria ser de fato, uma contínua prestação de serviço e de ajuda para atender 

às permanentes necessidades especiais que surgem na escola. Contudo, a realidade das 

escolas de ensino regular é bem diferente, tendo urgência em elaborar propostas de 

aprendizagens e manter uma formação permanente para os educadores dentro dela própria, 

reconhecendo e satisfazendo as necessidades diversas de seus alunos, adaptando-se aos 

vários estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de educação para 

todos, por meio de currículos adequados, de boa organização escolar, de estratégias 

pedagógicas, de utilização de recursos e de cooperação com as respectivas comunidades. 

 



 

 

                  

A educação inclusiva não significa educação com representação e baixas 
expectativas em relação aos alunos, mas sim a compreensão do papel importante 
das situações estimulantes, com graus de dificuldade e complexidade que 
confrontem os professores e os alunos com aprendizagens significativas, autênticos 
desafios à criatividade e à ruptura das ideias feitas (SANCHES; TEODORO, 2006, p. 
73) 

 

“O conceito de inclusão no âmbito específico da Educação implica [antes de 

qualquer coisa,] rejeitar, por princípio a exclusão (presencial ou acadêmica) de qualquer 

aluno da comunidade escolar” (RODRIGUES, 2006, p. 2). A capacitação de professores 

especializados deverá ser reexaminada com vista a permitir o trabalho em diferentes 

contextos no desempenho de um papel chave nos programas relativos às necessidades 

educativas especiais. “Seu núcleo comum deve ser um método geral que abranja todos os 

tipos de deficiências, antes de se especializar numa ou várias categorias particulares de 

deficiência” (SALAMANCA 1994, p.3). Mas o que comumente ocorre na escola são 

professores sem especialização alguma para atuar com alunos com necessidades 

educativas especiais lidando com os mesmos como se fossem alunos ouvintes, não 

reconhecendo que estes precisam de uma atenção diferenciada dos demais alunos. 

 

Os alunos com necessidades educativas especiais deverão ter dispensado apoio 
contínuo, desde a ajuda mínima nas classes comuns até a aplicação de programas 
suplementares de apoio pedagógico na escola, ampliando-os, quando necessário, 
para receber a ajuda de professores especializados e de pessoal de apoio externo 
(SALAMANCA, 1994, p.6). 

 

Na grande maioria dos casos, o apoio que os alunos com necessidades 

educativas especiais (no caso o aluno surdo) recebem é somente a de um intérprete que, às 

vezes nem são graduados e quase sempre, possuem apenas um curso aligeirado de 

LIBRAS. 

 

Para favorecer o processo de inclusão, devem ser elaboradas propostas 
diferenciadas de aprendizagem e a formação de uma equipe que possa dar suporte 
contínuo e efetivo à escola regular, a fim de que esta promova a aprendizagem dos 
alunos com necessidades especiais e outras características que necessitem ser 
apoiadas (BEYER, 2006, 29). 

 

A maior dificuldade está em romper as barreiras que são impostas diariamente 

por uma sociedade preconceituosa e excludente que mantém a escola organizada para 

alunos sem deficiência, com um modelo ideal de desenvolvimento. Uma mudança de 

mentalidade é necessária para que se construa e se torne operante, no contexto da escola, 

uma pedagogia respondente às características e situações de aprendizagem dos alunos. 

As barreiras impostas ao Surdo em seu cotidiano, seja em ambiente escolar ou 

extraescolar, tentam impor ao Surdo uma pressão normativa fazendo com que se modele a 



 

 

                  

tal ponto que possa ser aceito e conviver na comunidade ouvinte, sendo que ignora-se o 

fato de que o Surdo é um indivíduo cultural e que sua vivência social agrega todos os 

conhecimentos, modo de comunicação, valores, costumes, hábitos que constituem as 

diversas identidades que compõem a comunidade Surda. 

 

 

2 CONCEITOS ESSENCIAIS PARA A COMPREENSÃO DA TEMÁTICA EDUCAÇÃO 

PARA SURDOS 

 

 

Do ponto de vista conceitual, faz-se necessário compreender o significado de 

inclusão, integração, oralismo, comunicação total, gestualismo, bilinguismo, concepção 

clinico terapêutica e sócio antropológica do Surdo e do desenvolvimento de sua linguagem, 

bem como das vertentes teórico psicológicas que relacionam o desenvolvimento da 

linguagem e da língua com diversas esferas teóricas do estudo da mente 

(comportamentalista, inatista, vigostkiana e piagetiana, entre outras). 

As definições de integração e inclusão, além de sua lógica conceitual, 

apresentam sua presença na história, já que o processo de integração social foi 

desenvolvido entre 1960 e 1970 e o de inclusão desde os anos 1980 até atualmente. O 

primeiro visava integrar o Surdo à “normalidade” social, isto é, fazer o Surdo se aproximar e 

imitar o máximo possível o comportamento, as potencialidades, o modo de comunicação e a 

cultura ouvinte. Segundo Tenor (2008) o termo inclusão ainda se confunde com integração, 

esta tinha como foco de atenção a deficiência e visava à modificação da pessoa deficiente 

na direção da normalidade, para que, assim, fosse aceita na sociedade. 

Já inclusão significa fazer com que o Surdo seja reconhecido como um sujeito 

social com direitos de cidadania e deveres e que desfrute, de forma justa, dos mesmos, isto 

é, o Surdo deve ser considerado cidadão com suas identidades culturais próprias e portanto, 

incluir significa possibilitar uma convivência harmônica entre indivíduos, respeitando toda a 

diversidade. Nessa perspectiva, a diversidade é considerada como própria condição 

humana e o sujeito com deficiência, parte integrante da sociedade, com direito às mesmas 

oportunidades, pois só assim suas potencialidades poderão ser desenvolvidas (TENOR, 

2008). 

Se tratando do ponto de vista comunicativo, duas vertentes surgiram ao longo da 

história que abordavam como o Surdo poderia se comunicar, o oralismo (nessa vertente, o 

Surdo deveria aprender a falar mesmo sem escutar, e também necessitaria aprender a 

língua escrita), o gestualismo (segundo essa perspectiva, a pessoa Surda deveria 



 

 

                  

desenvolver uma linguagem gestual de comunicação, que possibilitasse por meio de gestos 

e expressões definidas a comunicação intra e extra comunidade Surda). 

Ainda nesse contexto, é necessário diferenciar mímicas de língua de sinais; a 

primeira utiliza-se de gestos não padronizados de comunicação e a segunda apresenta todo 

um conjunto de símbolos, sinais e expressões padronizadas e aceitas socialmente para a 

comunicação em determinada comunidade. Segundo os defensores do oralismo, a 

linguagem gestual era inferior e constituía um dos fatores que dificultavam a aquisição da 

fala. Foram então intensificadas as práticas do oralismo, e a linguagem gestual, até então 

tolerada, foi abolida, bem como a presença do professor surdo responsável pelo ensino de 

conteúdos e transmissão de determinado tipo de cultura (TURETTA, 2006). 

Posteriormente ao desenvolvimento do oralismo e do gestualismo, desenvolve-

se a noção de comunicação total, que considerava válida toda e qualquer forma de 

comunicação utilizada pelos surdos, tais como: mímicas, leitura labial, leitura facial, língua 

falada e escrita além, da própria língua de sinais. Em contra ponto à comunicação total, foi 

elaborado o bilinguismo, que tornava a língua de sinais a primeira língua do Surdo, pela qual 

o mesmo iria comunicar-se plenamente e vivenciar a cultura e a sociedade em que vive, 

para o bilinguismo a língua falada seria uma segunda língua, sendo que, o Surdo não seria 

obrigado a ter que aprender a língua falada, isto é, ela seria optativa, porém, tornava-se 

recomendável o desenvolvimento da língua escrita e da leitura. 

Sobre a comunicação total infere-se: 

 

O descontentamento com o oralismo e as pesquisas sobre línguas de sinais deram 
origem a novas propostas pedagógico-educacionais em relação à educação da 
pessoa surda, e a tendência que ganhou impulso nos anos 70 foi a chamada 
comunicação total. A Comunicação Total é a prática de usar sinais, leitura orofacial, 
amplificação e alfabeto digital para fornecer inputs linguísticos para estudantes 

surdos, ao passo que eles podem expressar-se nas modalidades preferidas 
(STEWART, 1993, p. 118). 

 

O estudo da linguagem e consequentemente do desenvolvimento da língua pelo 

Surdo é compreendido em duas perspectivas: a concepção clínico terapêutica e sócio 

antropológica. A clínico terapêutica considera o Surdo como um deficiente auditivo, que não 

escuta e portanto necessita de um tratamento terapêutico para poder desenvolver a 

habilidade comunicação, principalmente a oral. 

 

Segundo a concepção clínico-terapêutica a surdez é vista como uma deficiência que 
precisa ser curada, dentro desta visão a surdez tem uma conotação negativa e 
precisa ser removida ou minimizada. É usado de forma comum, o termo 
medicalização da surdez, que visa tratar a surdez como uma doença. Os 
procedimentos dentro desta visão priorizam o diagnóstico e o prognóstico, que 
muitas vezes é pessimista e determinista. O surdo é visto como uma “orelha doente” 



 

 

                  

que precisa ser reabilitado e corrigido. A meta é torná-lo “normal”, é o princípio da 
normalização e da hegemonia (ANSAY, 2009, p. 26). 

 

Na concepção sócio antropológica o Surdo é um ser multicultural com múltiplas 

facetas e identidades, com uma cultura própria que o torna membro de uma comunidade 

Surda que comunica-se entre si e que compartilha valores, conhecimentos, hábitos e 

costumes que constituem as múltiplas identidades dos Surdos. 

Ainda segundo o raciocínio da concepção sócio antropológica, o Surdo não é 

deficiente e sim, diferente culturalmente e socialmente da comunidade ouvinte, neste 

cenário é possível inferir que a concepção clínico terapêutica se enquadra com o oralismo e 

a tendência de integração social, enquanto que a sócio antropológica corrobora com o 

gestualismo, o bilinguismo e a tendência de inclusão social. 

 

Os surdos vêm redefinindo a surdez como sendo uma diferença e não uma 
deficiência quando defendem que os surdos têm uma cultura e uma língua própria e 
devem ser vistos como uma diversidade cultural e como uma minoria linguística. O 
surdo tem diferença e não deficiência (PERLIM, 1998, p. 56). 

 

Para o estudo da linguagem e do desenvolvimento da língua, diversas vertentes 

de cunho psicológico são consideradas, entre elas a comportamentalista. Esta baseia-se no 

estudo de Skinner sobre a questão do estímulo e reforço, segundo esta vertente a língua 

desenvolvida a partir de um ato mecânico de ouvir ou ler e posteriormente repetir, absorver 

e aprender palavras partindo de estruturas simples para complexas e incentivando quando 

uma palavra estiver adequada. 

Seguindo ainda essa linha de raciocínio, a vertente inatista aponta que a 

capacidade de desenvolvimento da linguagem é inerente ao ser humano e de raiz biogênica, 

quer dizer, todo ser humano nasce com a capacidade de desenvolver a linguagem, sendo 

que, o processo de ensino da língua tornar-se-ia algo simples, natural e instintivo. 

 

O modelo inatista considera, então, que toda criança possui, potencialmente, 
condições para desenvolver a gramática da língua à qual está sendo exposta, já que 
se encontra equipada biologicamente para essa aquisição, sendo esta decorrente de 
uma predisposição inata. Ou seja, não é necessária a mediação do adulto. Os 
componentes sintáticos da língua são mais enfatizados, e o surgimento da gramática 
se dá, principalmente, quando a criança começa a combinar dois vocábulos 
(TENOR, 2008, p 14). 

 

Inserido nesta perspectiva, a vertente piagetiana faz menção ao 

desenvolvimento da linguagem ligadas as fases do desenvolvimento humano, nesse 

sentido, a aprendizagem dessa seria progressiva e sempre ligada a um campo do cognitivo. 

Enquanto que a vygostkiana defende que a língua é oriunda da interação social, isto é, a 

criança aprende convivendo na sociedade e cultura do adulto, que o orienta no seu 



 

 

                  

processo de aprendizagem, portanto, a linguagem que possibilita a comunicação é 

desenvolvida como um produto da interação social. 

A questão da interação social, na vertente interacionista ou vygostkiana, defende 

o adulto como interlocutor entre a criança e sua aprendizagem da linguagem, pautado no 

diálogo e não em enunciados isolados para o desenvolvimento do ensino e aprendizagem 

(ALCÂNTARA, 2000). 

 

 

3 COMPREENSÃO HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO PARA SURDOS 

 

 

A educação dos Surdos passou por diversos entraves e soerguimentos no 

decorrer da história. Na Antiguidade os Surdos eram considerados como pessoas sem alma, 

eram separadas do convívio social, não eram consideradas cidadãos, não tinham direitos 

como a educação e a herança e muitas vezes eram segregados em áreas externas da 

cidade. Alguns filósofos e pensadores da época defendiam a ideia de que, como a audição 

(o ouvir) é a base do aprender, o Surdo por não possuí-la, seria incapaz de aprender e 

portanto, não deveria ser educado. 

Durante a Idade Média, inicialmente os Surdos eram tratados como pessoas 

sem almas e sem direito a qualquer forma de cidadania, porém, era costume da nobreza, 

casar-se com parentes para poder manter a riqueza na família, isto de certa forma, trazia 

algumas consequências, como a ampliação do índice de surdos na nobreza, tal acréscimo 

trouxe aos nobres uma preocupação, pois se os seus filhos são surdos e não podiam 

receber herança, como poderia continuar o histórico de transmissão do poder intrafamiliar? 

Em contra partida, a Igreja encontrava enormes dificuldades em „evangelizar‟ as 

pessoas surdas, pautadas em pensamentos da Antiguidade, sobre a ligação da 

aprendizagem com a audição. Nesta perspectiva ela considerava o surdo como alguém que 

era incapaz de viver uma vida religiosa e social, como alguém sem alma. Para resolver o 

problema da nobreza de transferência de herança para parentes surdos, e o problema da 

Igreja de evangelização e educação da pessoa surda; esta começou a buscar alternativas 

que possibilitassem a comunicação com surdos e consequentemente sua aceitação e 

integração social. 

 

Pedro Ponce de Leon (1510-1584), monge beneditino que viveu em um monastério 
na Espanha, em 1570, usava sinais rudimentares para se comunicar, pois lá havia 
voto de silêncio, em 1620, o padre espanhol Juan Pablo Bonet (1579-1633), filólogo 
e soldado a serviço secreto do rei, considerado um dos primeiros preceptores de 
Surdos, criou o primeiro Tradado de Ensino de surdos-mudos que iniciava com a 



 

 

                  

escrita sistematizada pelo alfabeto, que foi editado na França com nome de 
Redação das Letras e Artes de Ensinar os Mudos a Falar. Bonet foi quem primeiro 
idealizou e desenhou o alfabeto manual. Ele, em seu livro, destaca como ideia 
principal que seria mais fácil para o Surdo aprender a ler se cada som da fala fosse 
substituído por uma forma visível (FARIAS, 2006, p. 36). 

 

É no início do século XVI que começam a aparecer pedagogos mostrando 

procedimentos como forma de lidar com a educação destinada para as pessoas surdas, 

admitindo desta forma que os mesmos poderiam aprender sem precisar acreditar em 

interferências sobrenaturais. 

Porém, até o século XV, os surdos viviam totalmente à margem da sociedade e 

não tinham nenhum direito assegurado. Pesquisas relatam que eles eram considerados 

pessoas primitivas que não podiam ser educadas tampouco exercer direitos legais como 

casamentos e heranças. Isto pode ser observado até hoje no Código Processo Civil 

Brasileiro art. 405, parágrafo 1º, inciso IV que considera os surdos incapazes comparados 

aos que sofrem de demência ou debilidade mental (BRASIL, 2004). 

A partir desse período podem ser distinguidas, nas propostas educacionais 

vigentes, iniciativas antecedentes do que hoje chamamos de oralismo e outros antecedentes 

do que chamamos de gestualismo. No Congresso de Milão realizado em 1880, reunindo 

representantes da educação de Surdos dos Estados Unidos e da Europa, determinou a 

presença da educação oralista em detrimento da gestualista. Apesar disto, a educação 

gestualista permaneceu ocorrendo à oralista (TENOR, 2008). 

O abade Charles M. De L‟Epée foi o pioneiro no estudo da linguagem gestual 

utilizada pelos Surdos, focando nas características linguísticas. Ele não teve problemas para 

romper com a tradição das práticas secretas e trabalhou com uma grande quantidade de 

Surdos. Em 1775, fundou a primeira escola gestualista, com aulas coletivas, onde 

professores e alunos faziam uso dos chamados sinais metódicos. Diferente de muitos, o 

mesmo divulgava seus trabalhos em reuniões periódicas e propunha-se a discutir seus 

resultados, no ano de 1776, publicou um livro no qual divulgava suas técnicas. 

 

Para De L‟Epée, a linguagem de sinais é concebida como a língua natural dos 
surdos e como veículo adequado para desenvolver o pensamento e sua 
comunicação. Para ele, o domínio de uma língua, oral ou gestual é concebido como 
um instrumento para o sucesso de seus objetivos e não como um fim em si mesmo. 
Ele tinha clara a diferença entre linguagem e fala e a necessidade de um 
desenvolvimento pleno de linguagem para o desenvolvimento normal dos sujeitos 
(FARIAS, 2006, p. 38). 

 

A partir dos muitos feitos com relação à educação destinada aos Surdos, muitos 

estudiosos consideram o século XVIII como um período muito importante, tanto com relação 

ao aumento das escolas para surdos, quanto à utilização da língua de sinais na Europa e 



 

 

                  

nos Estados Unidos. O professor americano, Thomas Hopkins Gallaudet em 1815, 

interessado na educação de surdos, viajou para a Europa com a finalidade de apreender um 

método que possibilitasse a implantação de um ensino especializado para surdos nos EUA. 

Ainda nesse contexto, no ano de 1821, todas as escolas públicas americanas 

passam a permitir a ASL (American Sign Language), objetivavam a educação dos Surdos 

por meio da língua de sinais, abrindo mão do sistema oral em prol do desenvolvimento de 

conhecimentos que permitissem a independência e o trabalho de surdos na comunidade. No 

ano de 1864, o Congresso Americano autorizou o funcionamento da primeira universidade 

para surdos, localizada em Washington (National Deaf-Mute College, atualmente Gallaudet 

University). 

Diversos documentos e declarações foram elaborados com o objetivo de garantir 

os direitos à cidadania, e o acesso a uma educação inclusiva e bilíngue. 

 

Políticas nacionais e internacionais sinalizam em favor da integração/inclusão de 
alunos com necessidades educativas especiais (NEE) no ensino comum, entre 
estes, particularmente no Brasil, podemos citar: a Declaração dos Direitos das 
Pessoas Deficientes - ONU (1975), Constituição Federal do Brasil (1988), 
Declaração de Salamanca (1994), Lei nº. 8069 (1990), que dispõe sobre o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, Lei nº. 9.394 (1996), que estabelece as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, Plano Nacional de Educação (2000), Lei nº. 10.845 
(2004) que institui o Programa de Complementação ao Atendimento Educacional 
Especializado às Pessoas Portadoras de Deficiência, além de outros decretos, 
pareceres e recomendações governamentais (ANSAY, 2009, p. 35). 
 

A educação de Surdo no Brasil, imitou os moldes internacionais de qualidade, 

tendo início ainda no Brasil Império e formulando um caráter institucional de educação de 

Surdos. 

 

No Brasil em 1855, a partir da iniciativa do imperador Dom Pedro II, chegou o 
professor surdo francês Hernest Huet, para iniciar um trabalho de educação de duas 
crianças surdas, com bolsas de estudo pagas pelo governo. Em 26 de setembro de 
1857 foi fundado o Instituto Nacional de Surdos-Mudos, atual Instituto Nacional de 
Educação dos Surdos - INES, que utilizava a língua de sinais. Entretanto, devido ao 
avanço tecnológico das próteses auditivas na década de 1860, a ideia de que o 
surdo poderia falar causou mudança de concepções nos profissionais da área, que 
passaram a investir neste aprendizado e que difundiam a ideia de que a aquisição 
da língua de sinais pela criança surda retardaria a aprendizagem da língua oral 
(FARIAS, 2006, p. 40). 

 

Posteriormente, no século XX até a década de 1970, perdurou a ideia de 

integração social do Surdo pautada da concepção clínico terapêutica, em seguida, em 

meado da década de 1980 debatia-se sobre o dilema educação inclusiva no ensino regular 

ou de educação especializada para Surdos. A Declaração de Salamanca de 1994 discute 

sobre esta temática valorizando mas a questão da educação inclusiva, bilíngue e pautada 

na concepção sócio antropológica. 

 



 

 

                  

 

4 RESULTADOS E CONCLUSÂO 

 

 

Na amostra de alunos participantes da pesquisa, quando questionados sobre a 

interação social ouvinte/surdo, em sua maioria, houve a alegação de que a comunicação 

sofre uma barreira porque, os ouvintes não dominam a LIBRAS e consequentemente, 

utilizam mensagens escritas para a comunicação.  

Quanto à aprendizagem, ocorreu uma reclamação concernente ao fato de que 

os professores não sabem LIBRAS e os intérpretes são os responsáveis pela mediação do 

conteúdo, apesar de que os alunos Surdos alegam que o professor é o responsável pelo 

ensino. 

Os alunos Surdos reclamam do pouco domínio de LIBRAS por parte dos 

professores e dos colegas e da falta de conscientização e interesse quanto à necessidade 

de aprender LIBRAS para a comunicação.  

Quanto aos conteúdos ministrados, eles relatam que as disciplinas como 

Biologia, Química e Física, apresentam maior dificuldade no que se refere à aprendizagem e 

afirmam que a razão disto concentra-se no fato de não haver sinais específicos em LIBRAS 

para os termos técnicos e para o vocabulário típico destas disciplinas. 

Com base no que foi dito, é notório a necessidade da disseminação do ensino 

de LIBRAS, tanto para os discentes quanto para docentes, objetivando ampliar a 

capacidade de comunicação entre Surdos e ouvintes, é preciso que se desenvolva uma 

maior variedade de símbolos visuais para serem utilizados nas áreas de Química, Física e 

Biologia melhorando desta forma a possibilidade de aprendizagem destas disciplinas por 

parte dos Surdos.  

Apesar de ser oferecido um curso de LIBRAS no IFMA Campus Imperatriz, a 

participação de professores e alunos ainda é muito pequena diante da necessidade 

existente. É imprescindível cursos, palestras e seminários visando sensibilizar os sujeitos 

dentro da instituição, no que compete ao respeito, a diversidade e ao reconhecimento do 

Surdo como indivíduo cultural e social, e também quanto à necessidade de inclusão social e 

não somente a integração dos alunos surdos. 
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