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RESUMO 
 

 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo o processo de inclusão de alunos surdos nas aulas de 
Educação Física, focando na adaptação realizada e nas formas de interação entre os 
participantes. Para analisar esse processo de inclusão a pesquisa fundamentou-se em autores 
que discutem o processo de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade como 
(SASSAKI, 1997), apontando a inclusão do aluno surdo na escola regular, (Leite, 2005; 
Lacerda, 2006, entre outros) com a adaptação das aulas de Educação Física (Santos Filha, 
2009; Cidade, 1997). Buscou-se construir uma reflexão acerca de como essa adaptação pode 
ajudar na elaboração de uma metodologia que ajude na realização e no bom andamento das 
aulas, favorecendo o processo de inclusão de alunos surdos. A utilização de subsídios 
teóricos, observação das aulas de Educação Física e entrevista semi-estruturada, serviram de 
apoio para a elaboração do presente trabalho. Com a pesquisa, pôde-se comprovar o quanto a 
inclusão do surdo nas aulas de Educação Física na rede regular ainda apresenta dificuldades 
para se tornar efetiva, provocando com isso um desenvolvimento aquém do esperado para 
esses alunos. Evidenciou-se ainda a importância do cuidado com a comunicação nas aulas, 
ressaltando-se aí a importância da atuação do intérprete de Libras, além da necessidade de 
adaptação metodológica, no que diz respeito à demonstração nas atividades desenvolvidas e 
do uso de recursos visuais.  
 
 
     
Palavras-chave: Surdo; Inclusão; Educação Física Escolar; Adaptação. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

 
A inclusão não é um acontecimento rápido e fácil, porém vem se tornando um processo amplo 

e progressivo em todo o mundo, por meio da luta das pessoas com deficiência, de seus 

familiares e de profissionais envolvidos em várias áreas. No entanto, para que a inclusão 

realmente se torne efetiva, é preciso não só que as pessoas com deficiência cumpram seu 

papel, mas também a participação de toda a sociedade. 

 

 

Conceitua-se a inclusão social como o processo pelo qual a sociedade se adapta para 
poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, 
simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade 
(SASSAKI, 1997, p.41).  

 

 

Partindo dos princípios da diversidade e igualdade, a inclusão traz a idéia de que somos 

diferentes sendo preciso reconhecer e aceitar essa diversidade e, ao mesmo tempo, somos 

todos iguais possuindo os mesmos direitos, devendo participar e desfrutar dos acontecimentos 

e benefícios sociais. Entretanto, a inclusão para ser efetiva necessita de um processo de 

adaptação. É preciso que o mundo ao redor da pessoa com deficiência seja adaptado a ela, as 

leis e direitos criados devem se fazer vigentes, visando à melhoria do acesso dessas pessoas a 

várias esferas sociais,valorizando assim a igualdade e a diversidade. 

 

 

Ao falar em inclusão social, temos a escola inserida em seu contexto, ela é parte 

importantíssima nesse processo, atuando na formação do indivíduo como ser que pensa e age, 

na medida em que é tida como um poderoso instrumento para desenvolver sentimentos de 

tolerância e aceitação entre os indivíduos. Dito de outro modo, a escola é um espaço 

privilegiado de convivência com pessoas diversas, espaço esse em que o indivíduo participa 

de várias atividades, podendo aprender a conviver, a aceitar e a respeitar as diferenças.
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Sendo a escola, a mediadora do processo de inclusão, é imprescindível que essa seja a 

primeira a tratar da adaptação como algo importante nesse processo. Como Franco (2000 

apud BRITTO, 1999) afirma, “a escola deve buscar o respeito às diferenças e que as mesmas 

não podem ser vistas como obstáculos para o cumprimento da ação educativa” (p.2). 

 

 

No caso de alunos surdos1, Leite (2004, p.10) aponta a proposta de Inclusão Escolar das 

minorias Sociais, encaminhada pelo Ministério da Educação (MEC) no Brasil, a qual orienta a 

inserção de crianças surdas em salas de aula do sistema regular de ensino, quer público ou 

privado, com a colocação de um intérprete de Língua de Sinais Brasileira (Libras) como 

forma de atender a necessidade de acesso aos conhecimentos acadêmicos por parte desses 

alunos. Apesar de alguns pesquisadores na área da surdez (LEITE, 2004; LACERDA, 2006, 

entre outros) discutirem a questão da inclusão, opondo-se à forma de inclusão de alunos 

surdos privilegiada pelo MEC, essa é a realidade de grande parte dos surdos em processo de 

escolarização, como é o caso das escolas públicas de Diamantina, sendo essa realidade um 

ponto importante para a reflexão. 

 

 

Esta questão, porém, levanta polêmicas e discussões a respeito da efetividade dessa ação para 

garantir a inclusão de surdos: somente a atuação desse profissional estaria garantindo um 

processo eficaz de ensino/ aprendizagem, tendo em vista as necessidades desses alunos? 

Alguns pesquisadores apontam que a inserção de um intérprete de Libras não deve ser 

considerada um elemento suficiente na construção do processo de inclusão do surdo. É 

preciso, além disso, que todo o ambiente escolar esteja apto a receber o aluno surdo em seu 

contexto, conhecer a surdez e sobre a língua de sinais, sendo preciso um programa 

educacional adequado às especificidades dos alunos, oferecendo suporte e assistência a 

crianças e professores, implicando na formação de profissionais qualificados, cuidados 

individualizados e revisões e adequações curriculares. Dito de outro modo, a escola tem que 

                                                           
1A comunidade surda opta pelo termo surdo ao invés de deficiente auditivo, por se identificarem com esse termo, 
que para eles e para pesquisadores adeptos de uma visão sócio-antropológica da surdez, indica que fazem parte 
de uma “comunidade lingüística minoritária, caracterizada por compartilhar uma língua de sinais e valores 
culturais, hábitos e modo de socialização próprios” (SKLIAR, 1997 apud, RODRIGUES, C. 2008, p. 60 - 61). 
Assim, neste trabalho, optou-se também pelo uso desse termo. 
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estar preparada para receber estes alunos, propiciando o desenvolvimento das capacidades 

físicas, afetiva, cognitiva, ética e social, considerando e respeitando suas diferentes 

habilidades, interesses e maneiras de aprender (LEITE, 2004, p.14-15). 

 

 

Nesse sentido, a garantia do cumprimento das normativas propostas pelo MEC passa 
pela política de formação do professor e a existência de um projeto político 
pedagógico que conheça tais diferenças e garanta a construção de uma escola para 
todos, assentado no princípio social da inclusão. (SOUZA; MACÊDO, 2002, p.10-
11).  

 

 

Isso implica preparar os professores para que estejam comprometidos com a aprendizagem e o 

desenvolvimento de seus alunos, atentos para as diversidades de modo geral, além de toda 

uma estruturação da escola, envolvendo todos os participantes do processo educacional. No 

caso dos alunos surdos é especialmente importante a preocupação com a linguagem. 

 

 

O desenvolvimento global do surdo é de grande importância e depende da estimulação 

recebida, principalmente durante a infância, já que a surdez pode implicar em dificuldades de 

interação devido ao comprometimento da perda auditiva. Isto, porém depende do ambiente 

em que a criança está inserida; no caso de uma criança surda filha de pais surdos, essa vai 

adquirir sua primeira língua junto com seus pais, diferentemente da criança surda filha de 

ouvintes, que corre o risco de ficar durante a infância sem o acesso adequado a uma língua 

(LEITE, 2004).  

 

 

Santos Filha (2009) coloca a questão da importância do domínio da língua da comunidade de 

origem do surdo, porém ela destaca a língua de sinais como sendo a mais importante, pelo 

fato de ser por meio desta que as pessoas surdas constroem sua identidade e se desenvolvem 

em todos os aspectos de sua vida. É de grande importância, portanto, que a aquisição da 

Libras seja possibilitada à criança surda desde cedo, e que todos a sua volta aprendam a se 

comunicar com ela. 
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A Educação Física através do desenvolvimento da expressão corporal, incluindo os níveis 

motores, perceptivo, cognitivo e sócio-cultural, tem papel fundamental nesse processo já que 

suas aulas possuem características diferenciadas, podendo promover maior interação e 

participação dos alunos. O caráter integrador da Educação Física não deve ser contestado, é 

preciso, pois que a metodologia utilizada pelo professor também seja efetiva e faça parte do 

processo de integração, acreditando no potencial de seus alunos, no seu desempenho, para que 

os mesmos se sintam úteis e desenvolvidos física e psicologicamente.   

 

 

O papel dos profissionais de Educação Física e sua especialização/ capacitação se tornam 

imprescindíveis garantindo maior flexibilidade em suas aulas. É importante ressaltar que, para 

se garantir uma Educação Física de qualidade, é preciso que se mantenha a integridade das 

aulas, que o professor respeite as características individuais de cada um e que todos incluindo 

escola, comunidade e alunos se façam presentes promovendo a adaptação necessária. Nesse 

contexto, a adaptação tem um importante papel. 

 

 

“A Educação Física Adaptada nada mais é do que a adequação de metodologia, adaptação de 

materiais e técnicas que venham atender as diferenças individuais de cada portador de 

deficiência.” (KRUG, 2002). É partindo desse princípio, que a adaptação feita sempre que 

necessária, traz aos alunos surdos, maior proximidade e interação nas aulas, sendo que a 

escola deve garantir a adaptação facilitando o acesso com liberdade em todo o 

estabelecimento. Assim as aulas de Educação Física devem se adequar às necessidades de 

cada aluno.  

 

 

No caso dos alunos surdos, a utilização de recursos visuais e a demonstração se fazem 

importantíssimos. Porém essas adaptações devem respeitar as características de cada 

indivíduo para que se garanta um desenvolvimento pleno, respeitando a individualidade de 

cada aluno. Segundo Freire (1989),  

 

 



 

16 

 

É importante não homogeneizar a classe. As crianças são diferentes no início e serão 
diferentes no final do processo educativo. Não adianta querer transformá-las em 
iguais, segundo padrões estabelecidos. Quem é igual não tem o que trocar; por isso, 
é necessário conservar-se diferente. As relações, os direitos, as oportunidades é que 
tem que ser iguais; não os gestos, os comportamentos, os pensamentos, as opiniões 
(p.206). 
 

 

É a partir daí que a Educação Física ganha força total no processo de inclusão de pessoas com 

deficiência em suas aulas, tendo como papel principal a socialização e a formação global do 

aluno, garantindo sua participação efetiva, compreensão de seus direitos, deveres e 

dificuldades, além de trabalhar a superação e a discriminação. 

 

 

Tendo em vista as questões relativas ao processo de inclusão e a importância das aulas de 

Educação Física na construção desse processo, o presente estudo se destina a analisar o ensino 

de Educação Física em turmas inclusivas, observando-se as possibilidades de interação entre 

surdos e os ouvintes (professores e alunos) e a adaptação realizada para atender alunos surdos 

em seu processo de inclusão, focando-se nas estratégias e nas dificuldades apresentadas por 

professores e alunos nesse processo. Nesse sentido é imprescindível a valorização do surdo 

nas aulas de Educação física através de novas práticas que o valorizem e o integrem nesse 

âmbito, a troca de relações produzidas nessas aulas garante ao surdo, maior criatividade, o 

tornando mais produtivo, ativo e integrado. 

 

 

A escolha do tema de pesquisa justifica-se pela necessidade de se garantir uma educação de 

qualidade a essas pessoas até então excluídas do convívio em escolas comuns. Alem disso, a 

inclusão de alunos com deficiência na escola comum é um processo ainda recente e carece do 

desenvolvimento de pesquisas e reflexões na área. Soma-se a isso o fato de que a Libras, com 

língua da comunidade surda brasileira, foi reconhecida somente em 2002 e se desenvolveram 

poucos estudos sobre o uso dessa língua no espaço da escola inclusiva. Por fim, a falta 

significativa de estudos relacionados à Educação Física inclusiva para alunos surdos, o 

pequeno número desses na escola regular em Diamantina e a contribuição que esta pesquisa 

pode oferecer a professores formados e em formação foram elementos relevantes para nossa 

tomada de decisão sobre o tema escolhido. 
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Para organizar a apresentação deste trabalho, foi feita nesta introdução a apresentação do tema 

e da justificativa. No capítulo seguinte, serão abordados aspectos relacionados à educação do 

aluno surdo e a situação particular do ensino de Educação Física e a inclusão de alunos surdos 

nas aulas dessa disciplina.  Já no capítulo 3, será apresentada a metodologia de pesquisa 

adotada, bem com o contexto da pesquisa. No capítulo 4, será realizada a análise dos dados, 

seguida das considerações finais, em que são revistos alguns pontos importantes da análise e 

construídas as reflexões finais.          

 



 

18 

 

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

Nesse capítulo, serão abordados aspectos relacionados à educação do aluno surdo. 

Inicialmente serão discutidas questões gerais a respeito do processo de inclusão na sociedade 

e na comunidade escolar. Em seguida, será apresentada uma explanação sobre a educação de 

pessoas surdas e seu processo de inclusão escolar, destacando-se aí a atuação do intérprete 

educacional de Libras/ português e o papel do professor nesse novo contexto em que a escola 

se apresenta. Finalmente, será analisada a situação particular do ensino de Educação Física e a 

inclusão de alunos surdos nas aulas dessa disciplina.              

 

 

2.1  Inclusão 

 

 

O século XX foi palco de grandes mudanças tecnológicas e sociais, fundando-se em uma 

nova era – a era globalizada onde o contato entre as pessoas pode ser feito em tempo real 

independente da distância em que elas estejam sendo de grande importância que não haja 

barreiras entre povos e nações e principalmente entre pessoas excluídas e estigmatizadas. 

 

 

É a partir daí que surge um novo movimento, motivado a entender a inclusão de pessoas com 

deficiência no contexto social. Lima e Cupollilo (2006) afirmam que a proposta de inclusão 

de pessoas com deficiência é um acontecimento antigo, destacando-se e iniciando através do 

Iluminismo, dos movimentos contra a escravidão, da conquista da mulher pelos seus direitos, 

além de outros fatores que vêm se desenvolvendo desde as décadas de 1960 e 70, e que só 

recebeu o título de inclusão a partir dos 1990. 

 

 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, criada na França no início da Revolução 

Francesa, em 1789, também implica esse processo de inclusão, onde “o povo Francês 

considerando que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as 
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únicas causas das infelicidades públicas e da corrupção dos governos (p. 1)”, resolveram 

expor em uma declaração os direitos inegáveis do homem. 

 

 

Battisti (2007) coloca a história da inclusão como algo que vem sendo repensado, buscando 

uma igualdade entre as pessoas com deficiência e as pessoas sem deficiência. Para ela, não é a 

pessoa com deficiência que tem que ser vista com os mesmos direitos, ela tem sim que ser 

considerada como ser humano, pois vive e usufrui do mesmo planeta que as outras pessoas. 

 

 

Hoje, milhares de pessoas com deficiência ainda são discriminadas e excluídas no meio 

social, esse processo de exclusão é tão antigo quanto a socialização do homem, já que há 

muito tempo a sociedade inabilita e priva os deficientes, de desenvolver suas atividades 

normalmente e com liberdade. 

 

 

A inclusão é, pois processual, sendo considerado um fenômeno em constante mudança e 

desenvolvimento. Para Barboza (2001, apud LIMA e CUPOLILLO, 2006), a inclusão é um 

fenômeno complexo, multideterminado e multifacetado. Por isso mobiliza e provoca interesse 

e resistência, nos chama para olhar o outro com suas faltas e dificuldades e nos lembra a nossa 

própria mortalidade e imperfeições. 

 

 

2.1.1  Breve histórico da educação de surdos 

 

 

A humanidade, retrocedendo à história antiga, testemunhou a exclusão das pessoas com 

deficiência. A relação entre deficiência e exclusão sempre esteve presente, tomando diferentes 

feições de acordo com a época. Nas culturas antigas como a espartana, na Grécia, nos 

períodos dos séculos X a IX a.C., “as leis permitiam que os recém-nascidos com sinal de 

debilidade ou algum tipo de má formação fossem lançados ao monte Taigeto” (RODRIGUES, 

Z. 2008). Essa exclusão também acontecia com as pessoas surdas. Bernardino (1998) relata 
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que, durante a Idade Média, as pessoas surdas eram consideradas irracionais e imbecis, não 

tinham direitos e eram sacrificadas ou viviam sozinhas e desprezadas. O surdo era visto como 

um ser “não educável, não cidadão; pessoas castigadas e enfeitiçadas, como doentes privados 

de alfabetização e instrução, forçados a fazer os trabalhos mais desprezíveis” (RODRIGUES, 

Z. 2008). 

 

 

No século XVI, inicia-se a educação de surdos com os primeiros educadores e metodologias 

de ensino, alguns com a utilização da língua oral, outros com a língua de sinais e outros com a 

utilização de códigos para comunicação entre alunos e professores. Nesse mesmo período, 

Pedro Ponce de Leon na Espanha ensina surdos escrita e oralização (GOLDFELD, 2002). 

 

 

Mais tarde na França, nos anos de 1712-1789, o abade Michel de L'Epée cria a primeira 

escola para crianças surdas, utilizando a língua de sinais, com o intuito de ensiná-las a ler, 

escrever e se comunicar com as outras pessoas (SACKS apud BERNARDINO, 1998). No 

século XVIII, a educação de surdos é privilegiada tanto com o aumento do número de escolas 

como na qualidade de ensino para surdos. Esse período é tido como importante para o surdo, 

garantindo-lhe independência, cidadania e conquista de profissões consideradas importantes e 

de responsabilidade (SACKS apud GOLDFELD, 2002). Na Alemanha,em 1750, Samuel 

Heinick funda a primeira escola oralista, com o propósito de educar o aluno surdo através da 

língua oral, rejeitando a educação através da língua de sinais. 

 

 

O método de L'Epée deu certo, obtendo os resultados esperados, e em 1791 sua escola se 

transformou no Instituto Nacional de Surdos e Mudos de Paris (SACKS apud BERNADINO, 

1998). A partir daí, a educação de surdos ganha força em todo o mundo. No Brasil, a 

educação de surdos veio a partir da criação do Instituto Nacional de Educação de Surdos 

(INES) fundado em 26 de setembro de 1857, pelo professor surdo francês Ernest Hwet. 
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Considerando que a língua de sinais pudesse atrapalhar o aprendizado da língua oral, muitos 

opositores ao uso dessa língua surgem e ganham força, é o caso de Alexander Graham Bell o 

mais importante representante “oralista” que, utilizando de seu prestígio na defesa do ensino 

oral para surdos, fez com que no Congresso de Milão, realizado em 1880, o uso da língua de 

sinais fosse oficialmente proibido. 

 

 

Segundo Correia (2005, p. 6) “Nada disso teria importância se o Oralismo funcionasse. Mas o 

efeito, infelizmente, foi contrário ao desejado pagando-se um preço intolerável pela aquisição 

da fala”.  Até a década de 1970, o Oralismo ainda permaneceu forte em todo o mundo. No 

entanto, o descontentamento com o método oral, além de estudos sobre a língua de sinais e 

sua aplicação fez com que, em 1968, uma nova filosofia de ensino chamada Comunicação 

Total surgisse, privilegiando a comunicação ao invés da língua.  

 

 

A partir de 1980, a proposta de Educação Bilíngue, com o uso da língua de sinais e a 

valorização da cultura surda, ganha força. Lacerda (2006) explica a proposta da educação 

bilíngüe, que tem como objetivo colocar a língua de sinais como própria dos surdos sendo 

essa considerada principal, além de um caminho para que o surdo entre em contato com a 

língua principal do grupo social ao qual ele pertence, aprendendo, no caso do Brasil, a língua 

portuguesa como segunda língua. 

 

 

2.1.2  Visões sobre as pessoas surdas  

 

 

Ao longo da história, dependendo de determinados conceitos e valores vigentes na época, 

desenvolveram-se basicamente duas visões sobre a pessoa surda: a clínico-terapêutica e a 

sócio-antropológica. No modelo clínico-terapêutico, refere-se à pessoa surda como deficiente 

auditivo, considerando-a como uma pessoa que não ouve e, portanto, não fala, ressaltando-se 

os aspectos negativos da condição da surdez, vendo-a no prisma da patologia.  
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O modelo clínico-terapêutico, preocupado principalmente com o diagnóstico e a 
reabilitação, reforça a visão da educação como método reabilitador colocado em 
cena a partir do diagnóstico médico, orientando a atenção para a cura do problema 
auditivo, correção de defeitos da fala e treinamento de habilidades como leitura 
labial (SKLIAR, 1997 apud BISOL, 2008, p. 17). 

 

 

Nessa perspectiva, a educação dos surdos passou a ser como processo de reabilitação, 

medicalização, de caráter reparador, processo esse que supostamente levaria o indivíduo surdo 

à “normalidade”. Assim, a proposta educacional pretenderia dar à pessoa surda o que lhe 

falta: a audição e consequentemente a fala (SKLIAR, 1997 apud RODRIGUES, C. 2008). 

Segundo Rodrigues, C. (2008), é nessa visão que o Oralismo se materializa, dizendo que a 

língua de sinais apenas é um conjunto de gestos que limitaria a aprendizagem da língua oral, o 

surdo então é colocado à disposição da medicina, da intervenção clínica e da terapia. 

 

 

Este modelo clínico prevaleceu até a década de 1990, quando se destacou uma nova visão 

sobre a surdez, o modelo sócio-antropológico. Nesse modelo, segundo Bisol (2008), 

compreende-se a surdez como uma diferença cultural e linguística. Nessa visão os surdos são 

indivíduos pertencentes a uma comunidade lingüística minoritária, pois compartilham uma 

língua de sinais e valores culturais próprios.  

 

 

A língua de sinais constitui o elemento identificatório dos surdos, e o fato de 
constituírem-se em comunidade significa que compartilham e conhecem os usos e 
normas de uso da mesma língua, já que interagem cotidianamente em um processo 
comunicativo eficaz e eficiente. (SKLIAR, 1997 apud C. RODRIGUES, C. 2008, 
p.60-61). 

 

 

O modelo sócio-antropológico usa o termo surdo, independente do grau da perda auditiva, 

pois uma vez inserido na comunidade lingüística eles preferem ser chamado de surdos, sem a 

utilização de eufemismos, tratando a surdez como uma diferença que precisa ser respeitada e 

aceita e não como uma deficiência, doença que necessita de cura. 
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Na educação dos surdos, o modelo sócio-antropológico se materializa na proposta de 

educação bilíngue, em que é a língua de sinais é considerada primeira língua, e a língua 

originária de cada país, aprendida como segunda língua. 
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2.2  Filosofias educacionais na área da surdez 

 

 

Ao longo da história, desenvolveram-se diferentes propostas para se educar a pessoa surda. 

Destacam-se três dessas propostas – o Oralismo, a Comunicação Total e a Educação Bilíngue 

(chamada de Bilinguismo). A seguir, essas propostas são apresentadas sucintamente. 

 

 

2.2.1  Oralismo 

 

 

O Oralismo defende que a criança surda deve participar da comunidade ouvinte, objetivando 

com isso o desenvolvimento da linguagem oral. Já que esta filosofia coloca a surdez como 

deficiência, seu intuito principal é a reabilitação do surdo, considerando que, através da 

convivência e do aprendizado da língua portuguesa, a criança surda poderia se tornar 

“normal”. Muitas metodologias foram utilizadas no ensinamento da linguagem oral, mas há 

algumas mais conhecidas como aponta Goldfeld (2002). 

 

 

A metodologia audiofonatória, também conhecida como Perdoncini, é bastante 
utilizada no Brasil, possui maior material bibliográfico em português e é uma grande 
defensora do Oralismo. Por apresentar essas características, essa metodologia é 
bastante utilizada como representante do Oralismo. (GOLDFELD, 2002, p.34). 

 

 

Nessa metodologia, o processo de aprendizagem da língua portuguesa pode ser demorado, 

porém se for realizado bem cedo com a criança, os resultados esperados poderão ser 

conseguidos (PONCE apud GOLDFELD, 2002). Já se esse trabalho não for realizado o 

quanto mais cedo, considera-se que a comunicação da criança começará a ser feita por gestos, 

dificultando assim sua oralização (COUTO apud GOLDFELD, 2002). Para os oralistas, a 

língua de sinais atrapalha o aprendizado da linguagem oral, já que para eles o surdo se torna 

bem sucedido a partir do momento que consegue se comunicar através da fala. 
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É importante colocar que, para Goldfeld (2002), a educação oralista não atinge todas as 

necessidades do surdo, e que seu desenvolvimento social, intelectual e profissional vem a 

partir da propagação da língua de sinais. Além disso, ampliando o conceito de linguagem e 

avaliando sua importância, pode-se perceber que apenas falar não atenderia todas as 

necessidades que uma criança surda assim como qualquer outra criança possui. 

 

 

2.2.2  Comunicação Total 

 

 

A Comunicação Total traz como principal importância a convivência entre os surdos e dos 

surdos com ouvintes. Assim como a oralista, essa filosofia defende o aprendizado da fala pela 

criança surda, porém acredita que a sua priorização não garante o desenvolvimento pleno da 

criança e, ao contrário da filosofia oralista, não vê o surdo como deficiente. 

 

 

A utilização de determinados recursos para a comunicação não é a principal característica da 

comunicação total, o que a difere das outras filosofias, é o valor dado a qualquer recurso 

usado na comunicação, já que a mesma prioriza a convivência, a comunicação e a interação 

entre surdos e ouvintes. 

 

 

A utilização de códigos manuais é uma das características da comunicação total que defende o 

uso destes simultaneamente com a fala, o que segundo essa filosofia garante a aquisição da 

linguagem e a comunicação com os ouvintes. Também conhecida como bimodalismo, esse 

recurso de acordo com a comunicação total pode melhorar a comunicação da criança surda 

com as demais pessoas. Ao contrário do Oralismo, a comunicação total pode promover um 

desenvolvimento maior na criança, já que esta leva em consideração também o papel 

desempenhado pela família em seu processo de educação. No entanto, a utilização simultânea 

da língua de sinais e da língua oral gera uma mescla entre as línguas que pode dificultar o 

acesso pleno a uma língua pela criança, o que acarreta problemas em seu desenvolvimento 

cognitivo, afetivo, entre outros. 
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2.2.3  Educação Bilíngue 

 

 

É na interação com o mundo que a cerca que a criança é capaz de desenvolver a linguagem, 

que é considerada um dos fatores importantes na formação do conhecimento, sendo 

construída e obtida no convívio social. Essa aquisição acontece nos primeiros anos de vida, no 

período em que o desenvolvimento cognitivo da criança está em seu potencial máximo.   

 

 

A linguagem é responsável pela regulação da atividade psíquica humana, pois é ela 
que permeia a estruturação dos processos cognitivos. Assim, é assumida como 
constitutiva do sujeito, pois possibilita interações fundamentais para a construção do 
conhecimento (VIGOTSKI, 2001 apud LACERDA, 2006. p. 165). 

 

 

Com isso as pessoas surdas têm dificuldades de interagir com o grupo social em que há 

predominância da língua oral. Lacerda (2006) considera o prejuízo das pessoas surdas no 

convívio social, por causa da dificuldade na aquisição da linguagem do seu grupo de origem. 

Para as crianças surdas, além de problemas sociais, cognitivos e emocionais, a difícil 

aquisição da linguagem relaciona-se também à dificuldade no processo de escolarização, 

havendo então a necessidade de propostas educacionais que favoreçam o desenvolvimento 

efetivo de suas capacidades. 

 

 

Em resposta a isso, a proposta bilíngüe surge garantindo ao surdo o aprendizado da língua de 

sinais, sendo esta, o caminho que o levará para o convívio com a língua predominante do 

grupo em que está incluído, essa proposta garantirá ao surdo inserido no contexto escolar o 

acesso a duas línguas. Assim, essa filosofia coloca que o surdo pode fazer o uso de duas 

línguas, sendo a língua de sinais como sua primeira língua e a língua original de seus país 

como segunda língua. Para a educação bilíngue, o surdo possui uma cultura própria, o que 

garante que ele não precisa aprender a falar para supostamente se aproximar da dita 

“normalidade”. A oralização pode ser desenvolvida, mas não é a forma de comunicação 

privilegiada em toda e qualquer situação. 
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Para o bilingüismo, a língua de sinais tem grande importância no desenvolvimento do surdo, 

“propicia não apenas a comunicação surdo-surdo, além de desempenhar a importante função 

de suporte do pensamento e de estimulador do desenvolvimento cognitivo e social” (Brito 

1993 apud Poker, 2002, p. 09). O surdo participa de uma comunidade lingüística que possui 

uma língua e cultura própria, que deve ser respeitada. 

 

 

O bilingüismo trata a questão da Surdez nos seus aspectos lingüísticos e não de surdez nos 

seus aspectos biológicos. Alguns autores acreditam que a criança surda deva aprender a língua 

de sinais e logo depois a língua original de seu país, outros colocam que o aprendizado da 

língua oral original de seu país deva ser apenas na modalidade escrita. Independente do tipo 

de proposta, a língua de sinais deve ser considerada principal pelo fato de ser mais facilmente 

aprendida pelo surdo em relação à língua oral que requer muito o uso de recursos orais e 

auditivos, portanto seu pleno aprendizado não aconteceria, o que ao contrário seria possível na 

língua de sinais. 
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2.3  Inclusão Educacional de Alunos Surdos 

 

 

Paralelamente à construção da proposta de Educação Bilíngue para surdos, desenvolveu-se 

também a proposta de inclusão educacional das pessoas com deficiência. A proposta de 

inclusão escolar argumenta que todos os alunos devem ter as mesmas oportunidades de 

freqüentar classes regulares, defendem a necessidade de um programa educacional adequado 

às capacidades dos diferentes alunos, e que promova desafios a todas as crianças atendidas. 

Destaca também a importância de oferecimento de suporte e assistência às crianças com 

necessidades especiais e aos professores, para que o atendimento seja o melhor possível 

(LACERDA, 2006). Segundo Lacerda (2006), a inclusão deve ser vista como um processo 

gradual: 

 

 

A inclusão escolar é vista como um processo dinâmico e gradual, que pode tomar 
formas diversas a depender das necessidades dos alunos, já que se pressupõe que 
essa integração/inclusão possibilite, por exemplo, a construção de processos 
lingüísticos adequados, de aprendizado de conteúdos acadêmicos e de uso social da 
leitura e da escrita, sendo o professor responsável por mediar e incentivar a 
construção do conhecimento através da interação com ele e com os colegas (p. 167). 

 

 

Ainda segundo Lacerda (2006), nesse processo de inclusão é necessária a reflexão sobre o 

processo, considerando-se a inclusão não como um bem em si mesmo, mas como um 

processo que precisa ser pensado e contextualizado de forma mais ampla.  

 

 

Contudo, muitos problemas são enfrentados na implementação desta proposta, já 
que a criança com necessidades especiais é diferente, e o atendimento às suas 
características particulares implica formação, cuidados individualizados e revisões 
curriculares que não ocorrem apenas pelo empenho do professor, mas que dependem 
de um trabalho de discussão e formação que envolve custos e que tem sido muito 
pouco realizado. (LACERDA, 2006, p. 166). 

 

 

Muitas vezes, a comunidade escolar se mostra propensa à inclusão, porém não apresenta 

condições necessárias para o atendimento àqueles com necessidades especiais. No caso dos 

alunos surdos, em pesquisas relacionadas à inclusão, são apontados alguns fatores 
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complicadores, tais como: problemas relacionados à comunicação que dificultam o acesso aos 

conteúdos trabalhados; a dificuldade de se construir uma cultura de colaboração entre alunos 

surdos e ouvintes; a falta de tempo de professores e especialistas na elaboração de atividades 

específicas ou adaptadas para esses alunos; a formação do intérprete educacional no atual 

contexto de inclusão; a aquisição da Libras por crianças surdas em escolas comuns; o 

desconhecimento da língua de sinais por professores, entre outros (LACERDA, 2006; LEITE, 

2004).  

 

 

Nesse sentido, é necessária uma transformação da escola para a eficaz inclusão dos alunos 

surdos, sendo necessária uma constante reflexão e ações planejadas para superarem os 

desafios. Considerando que, nesse processo, um importante elemento é o intérprete de Libras, 

abaixo apresenta-se uma reflexão sobre esse profissional. 

 

 

2.3.1  Intérprete educacional 

 

 

A partir da inserção de alunos surdos nas escolas regulares em diferentes níveis de 

escolarização, seria impossível aos surdos participar em sala de aula sem a tradução das aulas 

para sua língua natural. Disso decorre a importância do intérprete de Libras-português atuante 

nesse contexto. De acordo com Quadros (2004), o intérprete educacional é aquele que atua 

como profissional intérprete de língua de sinais na educação. Tem o papel de intermediar as 

relações entre os alunos surdos e os alunos ouvintes e entre os professores e os alunos surdos.  

 

 

No entanto, o papel do intérprete em sala de aula ainda é bastante confundido com o 

professor. Segundo Quadros (2004), “os alunos dirigem questões diretamente ao intérprete, 

comentam e travam discussões em relação aos tópicos abordados com o intérprete e não com 

o professor” (p.56). 
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O que deve deixar claro, é que o intérprete e o professor desempenham funções diferenciadas, 

em que uma complementa a outra. O professor é o profissional da área em que leciona, 

possuindo conhecimentos relativos não só ao conteúdo, mas também às metodologias de 

ensino; o interprete é responsável pela tradução entre as línguas, conhecendo técnicas para 

realizar essa tradução. No entanto, ele também, durante o processo de ensino-aprendizagem 

faz a mediação entre o aluno surdo e o professor. 

 

 

No Brasil, a inserção do intérprete de Libras e o uso da língua de sinais na sala de aula não 

garantem que as condições específicas de surdez sejam contempladas e respeitadas nas 

atividades pedagógicas (LACERDA, 2006; LEITE, 2004). Para que atenda as necessidades 

dos surdos é preciso que toda a estrutura pedagógica da escola esteja estruturada para receber 

esses alunos e que durante o ano letivo sejam cumpridas as normas estabelecidas garantindo 

uma boa participação e havendo um efetivo processo de inclusão dos alunos. 
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2.4  Educação Física Escolar e Educação Física Adaptada 

 

 

A atividade física faz parte das necessidades básicas de sobrevivência do homem desde os 

tempos remotos, onde o nadar, andar, caçar, lutar, correr se faziam essenciais e que hoje são 

as bases da Educação Física. A Educação Física surge no século XVIII, em que a formação do 

jovem passa a ser concebida como uma educação integral – corpo, mente e espírito, como 

desenvolvimento da personalidade. Ela surge na sociedade como algo relacionado ao 

movimento humano com finalidade terapêutica e higienista, a cultura do corpo com caráter 

estético, de desenvolvimento da força física, treinado, exercitado, desenvolvido e disciplinado 

para as práticas guerreiras.  

 

 

Na tradição educacional brasileira desde a década de 1920, a Educação Física é uma atividade 

complementar e isolada nos currículos escolares, com objetivos determinados de fora para 

dentro: treinamento pré-militar, eugenia, nacionalismo, preparação de atletas, etc., pelo fato 

do currículo escolar obedecer aos critérios de divisão do conhecimento que impera na ciência 

moderna. (BETTI; ZULIANI, 2002). 

 

 

No Brasil, nos anos 70, a Educação Física não era usada para fins educativos, mas voltada 

para o ensino de esportes de alto nível, marcado pelo ano da ditadura militar. E nos anos 90, 

ela passa a ser vista como meio de promoção a saúde. Em 2001, a lei n° 10.328 de 12 de 

dezembro de 2001, torna a Educação Física um componente curricular obrigatório na 

Educação Básica. 

 

 

Hoje em dia, a Educação Física é definida como um processo educacional que usa o 
movimento como um meio de ajudar as pessoas a adquirir habilidades, 
condicionamento, conhecimento e atitudes que contribuem para o seu ótimo 
desenvolvimento e bem estar. (BARBATI, 2003, p. 3). 
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Barbanti (2003) relaciona o desenvolvimento físico da Educação Física com o 

desenvolvimento mental, social e emocional na medida em que se desenvolvem juntos, ou 

seja, é a única área que trata do desenvolvimento total do homem. Estuda o corpo como um 

ser que age, pensa, sente e se expressa. 

 

 

A Educação Física Escolar atua como um meio que prepara o aluno para a prática da cultura 

corporal de movimento, em que há compreensão do seu corpo e dos outros, como forma de 

expressão seja através do esporte, da dança ou da ginástica. De acordo com Betti e Zuliani 

(2002), a Educação Física na escola deve, 

 

 

Introduzir e integrar o aluno na cultura corporal de movimento, formando o cidadão 
que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, instrumentalizando-o para usufruir 
do jogo, do esporte, das atividades rítmicas e dança, das ginásticas e práticas de 
aptidão física, em benefício da qualidade da vida. (p: 3). 
 

 

O Professor de Educação Física possibilita para o aluno à vivência, a formação, a ampliação 

da cultura corporal de movimento, desenvolvendo sua autonomia de forma saudável, 

prazerosa e consciente de maneira orientada. 

 

 

Em contrapartida com a Educação física voltada para o corpo perfeito, saudável, produtivo e 

desenvolvido, nasce à necessidade da criação de uma Educação Física voltada para o 

deficiente, que desenvolvessem atividades específicas para as necessidades de cada pessoa 

com deficiência. Surgindo então no final dos anos de 1950 a Educação Física Adaptada (EFA) 

(COSTA E SOUZA, 2004). 

 

 

Para que haja participação de crianças e jovens nas aulas de Educação Física, é preciso que as 

atividades físicas sejam adequadas às suas possibilidades, proporcionando que sejam 

valorizados e se integrem num mesmo mundo, tornando-a com caráter adaptativo.  
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A Educação Física Adaptada "é uma área da Educação Física que tem como objeto 
de estudo a motricidade humana para as pessoas com necessidades educativas 
especiais, adequando metodologias de ensino para o atendimento às características 
de cada portador de deficiência, respeitando suas diferenças individuais (DUARTE; 
WERNER, 1995, p. 9).  

 

 

De acordo com Cidade (1997), a Educação Física adaptada às necessidades do aluno 

possibilita a ele a compreensão de suas limitações e potencialidades. Logo, ressaltamos a 

importância da adaptação nas aulas de Educação Física, que segundo Krug (2002), se faz por 

meio de mudanças na metodologia, nos materiais e nas técnicas para atender às necessidades 

dos alunos. 

 

 

A Educação Física, por possuir em seu currículo escolar aulas diferenciadas, pode promover 

maior interação e participação dos alunos, desenvolvendo a socialização e formação global do 

aluno, garantindo sua participação efetiva, compreensão de seus direitos, deveres e 

dificuldades, além de trabalhar a superação e a discriminação. 

 

 

Porém, para que as aulas de Educação Física assumam um caráter inclusivo, é preciso que a 

formação do professor também seja efetiva, faz-se necessário sua especialização/capacitação, 

para que garanta aos alunos as adaptações necessárias para sua participação, seu 

desenvolvimento, acreditando no potencial de cada aluno, no seu desempenho, respeitado sua 

individualidade e especificidade.  A inclusão é um motivo para a capacitação profissional bem 

como motivo para que a escola se atualize com o objetivo de uma sociedade que repense os 

preconceitos, discriminações e barreiras sociais e/ou culturais. 

 

 

2.4.1 O Surdo na aula de Educação Física 

 

 

Para um ensino/aprendizado completo não só dos alunos que possuem algum tipo de 

deficiência como também para os demais, é necessário a ajuda e o comprometimento de 



 

34 

 

diversos profissionais de diversas áreas, para que haja um completo desenvolvimento de suas 

habilidades, despertando assim o sentido de responsabilidade, respeito e companheirismo. 

 

 

Na escola, os educandos com deficiência leve e moderada podem participar 
de atividades dentro do programa de Educação Física, com algumas 
adaptações e cuidados. A realização de atividades com crianças, 
principalmente aquelas que envolvem jogos, devem ter um caráter lúdico e 
favorecer situações onde a criança aprende a lidar com seus fracassos e seus 
êxitos. As crianças com algum nível de deficiência (auditiva, visual, física e 
mental) podem participar da maioria das atividades propostas. (CIDADE, 
1997, p. 2). 

 

  

A surdez atinge apenas o aparelho auditivo. Dutra (2010) cita que muitos estudos mostram 

que quando o surdo apresenta certo grau de retardo no desenvolvimento motor quando 

comparado à criança ouvinte, o que está relacionado mais ao estímulo oferecido a ele do que a 

uma característica da surdez. Dessa maneira, não há nenhum comprometimento motor nos 

alunos surdos que os impeçam de praticar alguma atividade física.  A criança surda necessita 

de várias habilidades, entre elas destaca-se a compreensão das expressões faciais e dos 

movimentos corporais, um desenvolvimento motor adequado para posteriormente comunicar-

se.  

 

 

Enfatiza-se então a importância do professor de Educação Física que irá contribuir no 

desenvolvimento das habilidades que envolvem o Movimento e a Expressão. É nas aulas de 

Educação Física, que os alunos aprendem e se desenvolvem física e psicologicamente, sendo 

esta considerada a única área de desenvolvimento total do aluno aumentando o contato, as 

descobertas e o desenvolvimento de suas capacidades e habilidades, e onde também superam 

seus limites. 

 

 

Para Santos Filha (2009), os critérios utilizados para a escolha da atividade física para os 

surdos são os mesmos utilizados para os outros alunos sem deficiência Vale ressaltar, no 
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entanto, que às vezes são necessárias algumas adaptações nas atividades respeitando o 

condicionamento físico, a idade, o interesse, as condições de saúde, entre outros. 

 

 

Para um bom desenvolvimento das habilidades motoras do surdo, Palma e Carvalho (2009) 

destacam, a coordenação geral em atividades como correr, saltar, engatinhar, rolar, a 

utilização de materiais (bola, corda, bambolê); e a coordenação visomotora em atividades que 

requer um pouco mais de atenção como acertar um alvo, arremessar a bola na cesta. A 

sequência desses movimentos e a integração com o corpo auxiliam o surdo na aprendizagem 

da Língua de Sinais. 

 

 

Em função da perda auditiva o surdo apresenta alguns obstáculos na questão do equilíbrio o 

professor pode auxiliá-lo em atividades de equilibrar um objeto ou equilibrar o seu corpo no 

espaço determinado, entre outros. Em relação ao processo de comunicação durante as aulas de 

Educação Física, Santos Filha (2009) sugere, 

 
 

Sinais visuais a Cartelas coloridas ou bandeiras podem substituir comandos 
de voz; figuras podem indicar o movimento a ser feito; números podem 
evidenciar seqüências de atividades, ou a repetição de uma atividade já 
realizada, ou o número da tarefa a ser executada, ou a quantidades de crianças 
que devem se agrupar.· Demonstração, o professor costuma ser o modelo, 
mas é possível solicitar que os próprios alunos façam demonstrações 
(SANTOS FILHA, 2009, p. 5). 

 

 

A aula de Educação Física gira em torno das demonstrações, seja ela por filmes, fotos, feita 

pelos alunos ou pelo professor, é necessária uma demonstração para que a atividade seja 

compreendida pelos alunos. Para os surdos há necessidade de adaptações em apenas algumas 

atividades, nos esportes a adaptação somente é necessária caso haja utilização de sinais 

sonoros, mas nas regras, na forma de ensinar, conduzir os jogos não são necessárias 

adaptações. 
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3  METODOLOGIA 

 

 

Neste estudo, optou-se pela utilização da abordagem qualitativa de pesquisa. Segundo André 

(1995), alguns historiadores no final do século XIX, como Dilthey e Weber, contribuíram 

com a busca de uma metodologia que auxiliasse na compreensão dos fenômenos humanos e 

sociais, que ao contrário dos objetos de estudo das ciências físicas e naturais, não seriam 

passíveis de mensuração pelo fato de serem complexos e dinâmicos. Para eles, a compreensão 

de um fato é determinada pelo contexto em que este está inserido. A perspectiva qualitativa 

busca a interpretação, a descoberta e a compreensão por parte do pesquisador, sendo o estudo 

do fenômeno em seu acontecer natural, como um todo, sem dividir ou mensurar sua realidade, 

levando em consideração suas interações e influências. 

 

 

Pelo fato de a inclusão ser um fenômeno processual, apresentando-se em constante mudança e 

evolução, e por se tratar também de uma cidade de poucos habitantes com uma demanda 

restrita de alunos surdos matriculados em escola regular, optou-se por realizar um estudo na 

abordagem qualitativa, apoiando-se no tipo de pesquisa denominado estudo de caso. O estudo 

de caso, de acordo com André (1995), se trata de um estudo descritivo de um caso, de uma 

unidade, ou escola ou sala de aula enfatizando o conhecimento do particular, com limites bem 

definidos, trata-se de uma análise holística, que estuda uma unidade como um todo. 

Goldenberg (2004) relata que, 

 

 

O estudo de caso reúne um grande número de informações detalhadas, com o 

objetivo de aprender a totalidade de uma situação e descrever a complexidade de um 

caso concreto. Através de um mergulho profundo e exaustivo em um objeto 

delimitado, o estudo de caso possibilita a penetração na realidade social, não 

conseguida pela análise estatística. (p. 33-34). 
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No estudo de caso as diferenças e os comportamentos são estudados e analisados. No estudo 

de caso, não há regra de tempo para a pesquisa, pode durar algumas semanas ou anos. 

(Goldenberg, 2004). 

 

 

Além das vantagens da abordagem do estudo de caso, outra vantagem foi a possibilidade do  

desenvolvimento de uma análise exploratória desse processo de inclusão do surdo na aula de 

Educação Física, já que há pouquíssima bibliografia na área.  

 

 

3.1  Descrição dos participantes  

 

 

O estudo foi realizado em uma escola inclusiva da rede regular de ensino de Diamantina, nas 

turmas do 7° ano do Ensino Fundamental contendo 26 alunos e 1° ano do Ensino Médio 

contendo 33 alunos, nos turnos, vespertino e matutino respectivamente, ambos com dois 

surdos – um em cada sala, sendo um do sexo masculino e outro do sexo feminino. Há também 

uma intérprete para as duas turmas e um professor. A faixa etária dos alunos varia entre 13 e 

16 anos. Foram observadas as aulas de Educação Física que aconteceram uma vez por semana 

para cada turma, correspondendo a duas aulas com duração de 50 minutos cada aula. 

 

 

3.2  Instrumentos de coleta de dados 

 

 

A pesquisa se baseou na observação das aulas de Educação física e em entrevista semi-

estruturada de natureza individual, sendo que esta foi realizada com o professores de 

Educação Física, com a intérprete, com os alunos surdos (com a presença de intérprete) e 

alguns alunos ouvintes. 
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3.2.1  Observação  

 

 

Consistiu na observação das aulas de Educação Física numa escola regular de Diamantina em 

que há alunos surdos incluídos. O foco da observação foi o comportamento dos participantes e 

a interação entre os alunos surdos e os demais participantes da sala de aula, como os 

professores, os alunos ouvintes e o intérprete de Libras. Também foi observada a  

metodologia utilizada nas aulas de Educação Física, de forma a se analisar a inclusão do surdo 

durante essas aulas e as necessidades de adaptação. 

 

 

A observação foi realizada durante três semanas em duas turmas, sendo que o foco maior foi 

na turma de 1º ano, já que a aluna desta turma apresentou uma freqüência mais constante que 

o aluno do 7º ano. Além disso, o período de paralisações dos professores nas quartas-feiras 

prejudicou a observação das aulas na turma de 7º ano. 

 

 

3.2.2  Entrevista 

 

 

A entrevista apresenta caráter exploratório, ou seja, com perguntas semi-estruturadas, 

realizadas com os alunos surdos (por meio da mediação de um intérprete), com os alunos 

ouvintes que convivem no ambiente escolar com os alunos surdos, com os professores de 

Educação Física e com os intérpretes que traduzem as aulas de Educação Física para os alunos 

surdos. Para a entrevista foi usado o recurso de áudio e vídeo (uma câmera), para que fosse 

possível a análise posterior dos dados e a revisão desses durante o processo de escrita da 

monografia. 



 

39 

 

4 PROCESSO DE INCLUSÃO DO ALUNO SURDO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

  

 

 Neste capítulo, procurou-se analisar de que forma se dava a participação dos alunos surdos 

nas aulas e a adaptação para se viabilizar seu processo de inclusão. Para isso, foram 

analisados os dados referentes à observação das aulas de Educação Física e da entrevista com 

os participantes da pesquisa, sendo apresentados excertos de notas de campo e trechos das 

entrevistas.  

 

 

4.1  A participação e inclusão do aluno surdo nas aulas de Educação Física 

 

 

A Educação Física possui uma característica diferenciada das outras disciplinas, já que suas 

aulas, na maioria das vezes, podem ocorrer num espaço diferenciado da sala de aula, nas 

quadras de esportes, por exemplo, onde se desenvolvem atividades práticas. O espaço da sala 

de aula é utilizado nessa disciplina para atividades mais teóricas ou mesmo para organização 

das atividades rotineiras da escola (tais como a chamada, avisos, etc.).  Procurou-se então 

desenvolver a análise das atividades nesses dois espaços. Observou-se, durante a análise, que 

a comunicação e a adaptação são importantes elementos para se pensar a inclusão do aluno 

surdo nesses espaços, sendo que tais elementos são apresentados ao final do capítulo. 

 

 

4.1.1  Atividades desenvolvidas  

 

 

Ao observar o desenvolvimento das aulas de Educação Física, perceberam-se algumas 

diferenças das formas de participação e interação dos alunos surdos nos diferentes espaços em 

que ocorrem as aulas dessa disciplina, o que nos levou a organizar a apresentação discutindo a 

inclusão desses alunos nesses dois espaços – a sala de aula e a quadra, apesar de se 

compreender que há aspectos semelhantes que devam ser considerados em quaisquer espaços 
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(tal como a importância da língua de sinais para a interação do aluno surdo com os demais 

participantes).  

 

 

4.1.2  Na sala de aula 

 

 

Nas aulas realizadas em sala, observou-se que, durante as atividades (chamada, apresentação 

das pesquisadoras, debates, entre outros), a interação entre alunos e professor se dá 

exclusivamente pela língua oral, o que limita a participação do aluno surdo que usa a Libras 

para se comunicar, já que dentro da sala de aula nem o professor, nem os demais alunos 

sabem se comunicar com o surdo por meio da língua de sinais.  

 

 

Assim como qualquer outra língua, o aprendizado da Libras precisa de tempo, persistência e 

dedicação por parte daquele que está aprendendo. Para o surdo, a Libras é essencial para a 

interação social, porém para os ouvintes isso não se aplica, devido ao fato de que utilizam a 

língua oral. No ambiente escolar, não há uma língua compartilhada entre o aluno surdo e os 

demais alunos, o surdo acaba se tornando o único falante da língua de sinais, o que já foi 

apontado por outros pesquisadores como um dos problemas a serem enfrentados no processo 

de inclusão do aluno surdo (LEITE, 2005; LACERDA, 2006, entre outros).  

 

 

Entretanto, durante as entrevistas, os alunos ouvintes relataram conseguir desenvolver 

estratégias para se comunicar com o surdo.  

 

 

 

 

 

 

 

Aluna ouvinte – 1º ano: 
“Aqui quase ninguém sabe, eu sei alguns sinais, quando a gente quer falar alguma coisa com ela, escrevemos 
num papelzinho.” 
 
Aluno ouvinte – 7º ano: 
“É, a gente se comunica bem! Entendo um pouco do que “ele” fala, “ele” me ensina algumas coisas. Quando 
eu não entendo, “ele” escreve no caderno e me mostra e eu respondo.” 

(Entrevista, 07/06/11) 
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Pelo relato, pode-se dizer que esses alunos, independente ou não do uso da Libras, tentam, de 

alguma maneira, comunicar com o surdo na sala de aula. Porém, essas estratégias, não podem 

ser consideradas essenciais para a inclusão do aluno surdo, já que algumas relações e a 

própria aprendizagem são construídas por meio de uma língua, como analisou Lacerda (2006) 

em relação à inclusão e ao desenvolvimento de um aluno surdo. 

 

 

A questão da língua é fundamental, pois, sem ela, as relações mais aprofundadas são 
impossíveis, não se pode falar de sentimentos, de emoções, de dúvidas, de pontos de 
vista diversos. [...] Outro ponto importante, no que tange às questões de 
desenvolvimento, é que o aluno surdo, como qualquer criança que freqüenta o 
ensino fundamental, está em processo de desenvolvimento de linguagem, de 
processos identificatórios, de construção de valores sociais e afetivos, entre outros. 
(LACERDA, 2006, p.177). 
 

 

Como se pode ver, essa falta de uma língua compartilhada não afeta simplesmente a 

comunicação em situações cotidianas da sala de aula, mas também o desenvolvimento do 

aluno surdo. Além disso, influencia a participação dele nas interações e discussões sobre os 

conteúdos abordados em sala, o que, de alguma forma, traz consequências para a sua 

aprendizagem. 

 

 

Nessa situação, o aluno surdo depende do intérprete, como mediador das relações com os 

demais participantes. Para ter acesso às interações em sala de aula, o aluno surdo necessita 

voltar sua atenção para o intérprete de Libras, que irá traduzir as falas dos demais, sendo esse 

profissional o único participante da sala de aula que compartilha a língua do aluno surdo, 

como já fora apontado anteriormente em outras pesquisas (LACERDA, 2006). 

 

 

Em algumas situações ocorridas em sala de aula, não havia o intérprete para mediar a 

comunicação entre os alunos, seja por atraso na chegada no início da aula ou pela falta do 

profissional em determinados dias. Observou-se nesses casos que, se não há a presença da 

intérprete, o aluno surdo não interage e acaba não participando das atividades, ou seja, mesmo 

os alunos ouvintes usando diferentes estratégias de comunicação, a falta da intérprete não é 
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suprida. Essa situação pode ser demonstrada nos relatos a seguir, ambos ocorridos no 

primeiro dia de observação nas turmas. 

 

1° ano – aluna surda: 

 

 

 

 

 

 

7° ano – aluno surdo: 

 

 

 

 

 

Como se pode constatar nesses dois relatos, sem a presença do intérprete, os alunos surdos 

ficam alheios aos acontecimentos da sala de aula, o que prejudica sua participação e 

compreensão do que se passa a sua volta. Informações que para o ouvinte passam 

despercebidas, por serem algo do cotidiano (comentários sobre as matérias, sobre o final de 

semana, acontecimentos na escola, etc.), para os surdos, a todo tempo são perdidas.  

 

 

Além disso, como já se disse antes, a falta do intérprete e a consequente falta de interação, 

acabam prejudicando a aprendizagem dos alunos, o que foi confirmado pela aluna na 

entrevista e pôde ser confirmado durante a observação de uma aula teórica de Educação 

Física, em que o professor propôs uma atividade com o uso do dicionário na turma do 7º ano. 

 

 

 

 

 

O professor apresentou as pesquisadoras à turma, a intérprete não havia chegado ainda. . Somente quando a 
intérprete chegou, o aluno perguntou a ela quem éramos e o que faríamos na escola. 

 (Notas de campo, 25/03/11) 

 

Aluna surda – 1º ano: 
 
“Eu acabo aprendendo muito pouco, é muito difícil, porque quando eu fico com dúvida, eu continuo com a 
dúvida.” 

(Entrevista, 07/06/11) 
 

No primeiro dia de observação, a intérprete não estava na sala quando a aula começou. O professor 
apresentou as pesquisadoras, dizendo aos demais alunos o que íamos realizar durante o nosso período de 
“estágio”. Neste momento percebemos a falta da intérprete, pois a aluna surda ficou nos observando sem 
entender nada do que faríamos lá.  

(Notas de campo, 23/03/11) 
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7° ano – aluno surdo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o período de observação, o professor não realizou atividades em sala de aula, sendo 

esta a primeira, realizada devido à indisciplina dos alunos. Parece que o professor pretende 

despertar nos alunos uma reflexão sobre o sentido das palavras em relação ao comportamento 

dos alunos na quadra. Embora a aula não aborde um conteúdo da disciplina, ela pode mostrar 

o que seria uma aula teórica para o aluno surdo, sem a presença do intérprete. Observa-se que 

o aluno simplesmente copia a atividade, mas tem dificuldades em realizá-la, sendo que o 

professor precisa mostrar a página para que ele possa copiar a palavra. 

 

 

 A participação do aluno surdo se resume em “copiar” a atividade e os trechos do dicionário, 

sendo que o aluno, durante o debate, que seria a parte mais significativa da aula, não consegue 

participar. Essa situação vivenciada pelo aluno surdo já foi apontada por outros pesquisadores 

que denunciam como esse aluno muitas vezes simula a participação em determinadas 

atividades, sem necessariamente estar aprendendo os conteúdos propostos e compreendendo o 

significado do que estão fazendo (BOTELHO, 2002; LACERDA, 2006). 

 

 

 

A intérprete não se encontra na escola hoje. O professor fez a chamada e foi buscar os materiais para a 
aula, a rede e a bola de vôlei, separou a turma em dois times para começar o jogo. Hoje o professor quer a 
participação de todos os alunos, mas três deles incluindo o aluno surdo, não quiseram participar da aula. O 
professor então resolveu voltar com todos para a sala de aula. 

O professor deu uma atividade com o uso do dicionário.  Ele explicou a atividade para a turma na língua 
oral e registrou no quadro “Procure no dicionário o significado das seguintes palavras - respeito, direito, 
dever, educação, participação, colega, diferença”.  

O professor pergunta o tempo todo aos alunos se estão com dificuldades. Ele vai uma vez até o aluno 
surdo, procura uma palavra e entrega o dicionário aberto na página onde se encontra a palavra.  

Quando a maior parte dos alunos termina as atividades, então o professor pede a alguns deles para 
responder o significado das palavras. Com isso ocorre um debate dentro da sala, relacionando os 
significados das palavras com o que aconteceu antes (não terem participado das aulas). Nesse momento, o 
aluno surdo encontra-se de cabeça baixa folheando o dicionário, depois de alguns minutos começou a 
desenhar no caderno. 

 (Notas de campo, 08/04/11) 
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Em relação à ausência do intérprete, Quadros (2004) em um dos seus textos cita a falta do 

intérprete de língua de sinais, como prejudicial na interação entre surdos e ouvintes que 

desconhecem a língua de sinais. Entre suas colocações e tomando como exemplo os relatos 

citados acima, esse prejuízo se torna mais evidente, os surdos acabam não participando de 

atividades sociais, educacionais e culturais, não conseguindo também avançar em termos 

educacionais.  

 

 

4.1.3  Na quadra 

 

 

Durante a observação das aulas na quadra, foram identificados diferentes tipos de atividades. 

O professor trabalhou quase que exclusivamente a prática do vôlei, desenvolvendo tanto 

atividades de fundamentos, como atividades de prática do esporte. A seguir, apresenta-se uma 

situação ocorrida em quadra, em que o professor trabalha alguns fundamentos do vôlei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) A intérprete não se encontra na escola hoje. O professor e os alunos foram para a quadra realizar uma 
atividade de passe no vôlei. O professor explica a atividade para os alunos e eles se organizam em duplas ou 
em trios, dando dois toques na bola. Quando eles erram, o professor pede para repetir ou explica novamente. 
No caso da aluna surda, ela não a desenvolve de forma correta, e o professor não a corrige.  
 
(2) Após isso, o professor pediu que formassem uma fila para realizar a atividade de cortada no vôlei. A 
aluna não entendeu o que era para fazer; somente quando um dos colegas a puxaram para fila, ela entendeu. 
A aluna surda olha o tempo inteiro para o professor. O professor demonstrou a atividade uma única vez 
simultaneamente à explicação oral, e a aluna surda estava quase no final da fila, o que parece ter 
comprometido a visão da aluna. Os alunos organizados em fila correm e cortam a bola, levantada pelo 
professor. A aluna surda realiza a atividade incorretamente, e o professor pede para ela repetir uma vez, mas 
ela novamente não consegue realizar a atividade e ele não pede para a aluna repetir novamente. 
 
(3) O professor realizou outra atividade, trabalhando o fundamento saque por cima, que consiste em levantar 
a bola com uma das mãos e realizar uma cortada com a outra. Houve demonstração, em que o professor a fez 
sem bola e de forma muito rápida, a aluna surda não compreendeu a atividade, realizando a tarefa de forma 
errada (posição da mão errada, forma como segurava a bola etc.).  
 

(4) Quando os outros alunos erram o professor os corrige de forma oral e demonstrando; dessa forma, alguns 
acertam e outros não. Porém, quando a aluna surda consegue realizar a tarefa, mesmo de forma errada, ou 
seja, a bola lançada pela aluna chega a uma distancia razoável ou ultrapassa a rede, ele a elogia fazendo sinal 
de positivo. 

(Notas de campo, 30/03/11) 
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No parágrafo (1) do relato acima, observa-se que a explicação dada pelo professor em língua 

oral não é compreendida pela aluna, pois não há a interpretação para a Libras. Essa situação 

de incompreensão pela falta do intérprete é parecida com as situações analisadas acima, 

ocorridas em sala de aula. O fato de o professor não corrigir a aluna, por exemplo, pode ser 

explicado por essa dificuldade de comunicação entre professor ouvinte e aluno surdo, já que o 

professor corrigiu os demais alunos. 

 

 

Nos parágrafos (2), (3) e (4) do relato, podem-se apontar outras questões que vão além do 

processo de comunicação e exigem adaptações metodológicas. Partindo do pressuposto de 

que as atividades nas aulas de Educação Física se tornam melhor compreendidas, quando 

além da informação verbal o professor faz o uso da demonstração, Santos Filha (2009) sugere 

o professor como modelo, sendo possível também que os próprios alunos façam 

demonstrações (p. 5).  

 

 

Entretanto, durante a observação, percebeu-se que os alunos surdos perdem grande parte das 

informações orais simultâneas à demonstração, informações essas que são ouvidas pelos 

demais alunos e podem auxiliá-los no desenvolvimento da atividade. Assim, observa-se que, 

para o aluno surdo, a demonstração adquire um papel ainda mais importante, pois ele vai 

contar apenas com essa informação visual. Mesmo que o intérprete esteja presente, não é 

possível, para o aluno surdo, acompanhar simultaneamente a demonstração do professor e a 

tradução de sua explicação pela intérprete. Por isso, é interessante que o professor realize 

cuidadosamente a demonstração, pois ele é o profissional da área e conhece a forma como 

deve ser feita. 

 

 

No caso dos jogos coletivos como os esportes, por exemplo, a necessidade de interação é 

maior do que a demonstração, pois o jogo coletivo requer mais mutualidade, exigindo maior 

participação do grupo. Entretanto, tanto as atividades de fundamentos como as de prática de 

esportes necessitam tanto da demonstração quanto da interação, em diferentes proporções. 
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Buscando compreender então como se dá a participação do aluno surdo na prática de esportes 

coletivos, apresenta-se abaixo o relato de uma aula prática de vôlei. 

 

1° ano – aluna surda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o jogo coletivo, a interação com o intérprete torna-se menos imperativa; não que a 

presença do intérprete seja dispensável, o que ocorre é que, na hora do jogo, seria inviável que 

o intérprete ficasse ao lado do aluno. Nessas circunstâncias, a interação dependerá mais da 

relação que o aluno surdo tem com os demais alunos jogadores e de sua compreensão e 

atenção na hora do jogo.  

 

 

No relato acima, percebe-se que, como a aluna surda direciona sua atenção ao professor, 

acaba que durante o jogo ela se perde, e sua participação quase não ocorre, pois quando a bola 

se aproxima, alguns dos seus colegas acabam pegando-a por ela, impedindo-a de tocar na 

bola. A aluna surda participa mais quando é hora de sacar, em que os alunos a avisam da sua 

vez de sacar, ou seja, a aluna está na quadra na hora do jogo, mas pouco participa.  

No segundo horário, o professor começou a separar a turma para o jogo de vôlei. Durante o jogo, a aluna 
surda parece deslocada na quadra, não sabe em que posição ficar, ou para que posição ir, ou quando é a hora 
de “rodar” no jogo. Ela olha muito para o professor e conta com a ajuda dos colegas que fazem “gestos” 
indicando para onde ela deve ir e que horas é a sua vez de sacar. Quando a aluna não está olhando para os 
colegas de quadra, esses, ao invés de gesticularem indicando o lugar em que deve ocupar, a “colocam” no 
lugar certo.  
 
Basicamente, a aluna não participa efetivamente do jogo, a participação se restringe apenas a jogadas em que 
não tem como o aluno não participar como é o caso do saque, em que todos os jogadores são obrigados a 
realizar por fazer parte das regras do jogo. Durante o jogo, os alunos do mesmo time não passam a bola para 
aluna surda e quando a bola vem do outro time em direção à aluna, os outros alunos passam a sua frente não 
a deixando “tocar” na bola. A comunicação dentro de quadra é muitas vezes feita através da fala, os alunos 
falam um com o outro quando a bola está vindo, ou quando a bola vai pra fora da quadra, ou quando está 
vindo na direção de outra pessoa, etc. 
 
Durante o jogo de vôlei, a aluna surda presta muita atenção no professor e com a ajuda dos colegas, que 
fazem sinais indicando onde ela deve ir e que horas é a sua vez de sacar. Esses sinais são muitas vezes 
próprios da jogada, como o “rodar”, por exemplo, ou muitas vezes são sinais desenvolvidos pelos próprios 
alunos.  
 

(Notas de Campo, 30/03/11 
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A comunicação nesse caso, para a aluna surda, fica restrita a gestos próprios da turma, ou do 

próprio jogo coletivo. Porém, pode haver situações de incompreensão, como ocorreu numa 

situação em que os jogadores usaram o gesto “rodar”, que indica para os jogadores que a 

mudança de posições deve ser feita na quadra. No entanto, esse gesto corresponde a um sinal 

da Libras que indica movimento circular. Dito de outro modo, o gesto típico do contexto de 

jogos de vôlei tem um significado diferente do sinal da Libras, o que dificulta a compreensão 

da aluna surda.  

 

 

Essa situação evidencia a importância de que o intérprete e o professor trabalhem 

conjuntamente para que a aluna possa compreender o que se passa a sua volta. Nesse caso, a 

aluna surda, por estar aprendendo o esporte, precisa também aprender a “linguagem” desse 

esporte, ou seja, os “gestos” usados por seus participantes, o que poderia ser explicado pelo 

professor e traduzido pelo intérprete. Por outro lado, sendo a inclusão um processo de mão 

dupla, seria importante que os alunos ouvintes, incentivados por seu professor, buscassem 

também formas de comunicação que viabilizassem a participação da aluna no jogo. 

 

 

4.2 A adaptação nas aulas de Educação Física 

 

 

A participação dos alunos durante as aulas de Educação Física é de extrema importância, 

sendo preciso que as atividades sejam adequadas às suas possibilidades, proporcionando que 

sejam valorizados e se integrem num mesmo mundo. Cidade (1997) sugere que a Educação 

Física, quando adaptada às necessidades do aluno, possibilita a ele a compreensão de suas 

limitações e potencialidades. A adaptação nas aulas de Educação Física, segundo Krug 

(2002), se faz por meio de mudanças na metodologia, nos materiais e nas técnicas para 

atender às necessidades dos alunos.  
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Por meio da análise das aulas observadas, constatou-se que, apesar de os alunos surdos não 

apresentarem nenhum tipo de restrição motora, são necessárias algumas adaptações, 

principalmente em relação à metodologia.  

 

 

No caso dos alunos surdos, como já se disse, a demonstração passa a ser uma adaptação 

metodológica muito importante, já que a informação visual é essencial para a aprendizagem 

do aluno surdo, que se relaciona com o mundo por meio da visão. 

 

 

Já, durante o jogo coletivo, a adaptação para esses alunos depende mais da colaboração dos 

demais participantes, pois o aluno surdo não tem comprometimento motor que exija uma 

adaptação nas regras. As adaptações necessárias giram em torno da comunicação por esses 

alunos, como Santos Filha  

 (2004) sugere, adaptações visuais no lugar de comando de voz, como cartelas coloridas, 

figuras para indicar o movimento a ser realizado, entre outros. Outro ponto importante é o 

trabalho a ser feito com os demais alunos para que compreendam que, durante o jogo, 

precisam buscar se comunicar com a aluna por meio de “elementos visuais”. 

 

 

Porém, muitos professores não realizam essas adaptações, ou por não acharem necessário ou 

por acharem que quando os alunos participam das atividades, eles não apresentam 

dificuldades. No caso desta pesquisa, na entrevista, foi perguntado ao professor se, durante as 

aulas, ele percebe a necessidade de algum tipo de adaptação. Abaixo segue sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

Para o professor, não há necessidade de adaptação, pois, na visão dele, a aluna participa de 

todas as suas aulas. Porém na análise das aulas de Educação Física apresentada acima, fica 

Professor: 
 
“Não realizo nenhuma adaptação, porque a aluna surda participa bem, e não houve necessidade de 
adaptação. Já com o aluno surdo, é um pouco mais complicado, pois ele não vai à aula, quando vai, não 
participa.” 
 

(Entrevista, 07/06/11)  
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evidente que o fato de ela participar das aulas, não quer dizer que ela esteja realmente 

compreendendo a atividade e aprendendo os conteúdos.  A simples presença da aluna na sala 

de aula e na quadra não garante sua efetiva participação e aprendizagem. Parece que o aluno 

surdo, para “sobreviver” no ambiente escolar, assimila alguns hábitos do grupo e passa 

despercebido. 

 

 

 Segundo Lacerda (2004), apesar de não conseguir seguir a maior parte daquilo que é 

apresentado em aula, o aluno surdo pode simular estar acompanhando as atividades escolares. 

Alguns professores com isso acabam não achando necessário modificar sua prática para 

incluir o aluno surdo, como é o caso dessa aluna a quem o professor faz referência na 

entrevista. 

 

 

 Em relação ao segundo aluno, apontado pelo professor na entrevista, não foi possível 

observar adequadamente sua turma, já que ele faltava constantemente às aulas. Observou-se 

apenas uma única aula prática, em que este se recusou em fazer as atividades pela falta da 

intérprete; e uma aula teórica também descrita durante a análise.  

 

 

4.3 A interação entre os participantes  

 

 

As relações humanas são fundamentais na concretização do comportamento do indivíduo. 

Analisando as relações entre professor/aluno e os interesses e intenções gerados por essa 

relação, ressaltamos o quanto a educação é uma das fontes mais importantes do 

desenvolvimento comportamental (SILVA, 2005). Uma das características importantes nessa 

relação se consolida a partir da comunicação estabelecida entre o professor e os alunos. Se a 

comunicação dentro da sala de aula se dá predominantemente pela língua oral, como essa 

relação pode ser estabelecida entre o professor e o aluno surdo? 
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Lacerda (2006) considera o prejuízo das pessoas surdas no convívio social, por causa da 

dificuldade na aquisição da linguagem do seu grupo de origem. Se não há a presença da 

intérprete, o aluno surdo acaba não participando da atividade, já que este não compreende a 

língua utilizada pelo social em que está inserido. A falta de comunicação muitas vezes 

compromete a relação entre o professor/ aluno surdo e aluno ouvinte/ aluno surdo, já que esta 

na maioria das vezes se limita a poucos gestos.  

 

 

No caso do professor de Educação Física das turmas pesquisadas, ele afirmou durante a 

entrevista que realizou um curso básico de Libras oferecido pela Secretaria de Estado da 

Educação de Minas Gerais, mas que acabou esquecendo alguns sinais. Essa situação acaba 

evidenciando ainda mais a importância do intérprete, já que este se torna peça fundamental 

tendo o papel de intermediar as relações entre os alunos surdos e os alunos ouvintes e entre os 

professores e os alunos surdos (QUADROS, 2004). No caso da turma pesquisada, 

infelizmente, o intérprete não esteve presente durante as aulas práticas o que, de alguma 

forma, comprometeu a participação e a inclusão dos alunos surdos nessas aulas.  O professor, 

por sua vez, considera importante a presença do intérprete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aluno surdo tem o direito a um intérprete de Libras que o acompanhe durante as atividades 

escolares, esse direito deve ser garantido e respeitado. Mesmo o professor sabendo se 

comunicar por meio dessa língua, não é responsabilidade dele traduzir suas aulas do 

português para a Libras no caso de turmas de alunos ouvintes e alunos surdos. Para o 

professor sem nenhuma capacitação ou conhecimento sobre a Libras, o intérprete mais do que 

nunca deve se fazer presente. 

 

Professor: 
 
“a presença do intérprete perto da quadra é muito importante, pois quando a pessoa não souber o que o aluno 
diz, seria importante presença do intérprete tempo todo. Quando eu preciso, eu vou lá e a chamo, às vezes a 
intérprete está no computador, eu a chamo assim mesmo.” 

(Entrevista, 07/06/11) 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Pretende-se apresentar neste item algumas reflexões finais construídas a partir da análise dos 

dados. O estudo, ainda que feito de forma exploratória, aponta questões já confirmadas por 

outras pesquisas, além de evidenciar aspectos importantes da inclusão de surdos nas aulas de 

Educação Física. Através da pesquisa realizada, pôde-se perceber o quão a inclusão de surdos 

ainda é feita de forma precária. Nesse processo de inclusão, como foi demonstrado ao longo 

das análises, ressalta-se dois pontos importantes: a comunicação e a adaptação.  

 

 

A interação entre o aluno surdo com o professor e os demais alunos ainda não é efetiva, a 

comunicação, que é um dos aspectos mais importantes no processo de ensino-aprendizagem, é 

bastante limitada, se restringindo ao intérprete e a poucos gestos com os colegas de sala, 

gestos esses que não garantem uma efetiva interação. A análise evidenciou a importância da 

colaboração entre ouvintes e surdos, alunos e professores para que a inclusão possa ocorrer. 

 

 

As análises dos dados deixam clara a importância do intérprete de Libras na concretização do 

conhecimento e na mediação de interações, importância essa que não pode ser esquecida, já 

que o aluno surdo necessita deste para intermediar suas relações, auxiliando em boa parte no 

processo de inclusão desse aluno no meio escolar. A presença do intérprete, além de 

necessária, é um direito do aluno surdo, portanto deve ser respeitado.  É de grande 

importância ressaltar a dificuldade de participação apresentada pelos alunos surdos e que foi 

bastante elucidada durante a entrevista e a observação das aulas de Educação Física.  Para o 

professor de Educação Física, a ausência do intérprete pode acarretar na falta de interação e 

entendimento quanto às questões apresentadas por ele na disciplina. Independente de a aula 

acontecer na sala ou na quadra, esse profissional deveria estar presente em todos os momentos 

da aula para auxiliá-lo e ajudar o aluno surdo quando às duvidas que surgirem.  
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Outro ponto observado durante a pesquisa foi a realização das aulas de Educação Física, em 

que o professor, na maioria das vezes, realiza suas aulas de maneira convencional, não 

realizando adaptações que atendam as necessidades dos alunos surdos. Além disso, 

evidenciou-se que a participação da aluna, mesmo que de forma superficial, é avaliada pelo 

professor como satisfatória, o que o leva a acreditar que não são necessárias adaptações nas 

aulas práticas. 

 

 

Ainda em relação às aulas práticas, a demonstração foi outro ponto discutido neste trabalho, já 

que esta feita de maneira coordenada e devagar pode ser uma estratégia  metodológica que 

pode ajudar o aluno surdo na aquisição de um conhecimento mais efetivo quanto à atividade 

realizada. No entanto, na turma pesquisada, a demonstração é sempre feita de forma muito 

rápida, sendo que o aluno surdo acaba não compreendendo todas as informações, 

desenvolvendo a atividade incorretamente, o que compromete sua aprendizagem. 

 

 

Concluiu-se então que a inclusão efetiva desses alunos em escolas inclusivas ainda não é algo 

concreto. O aluno está inserido no contexto escolar, porém não é incluído, não participando de 

todas as atividades da mesma maneira que os outros alunos. Os profissionais envolvidos ainda 

não estão cientes de sua importância nesse processo, e de como um trabalho bem feito pode 

gerar resultados satisfatórios. 

 

 

Por meio dessas informações, espera-se que este trabalho tenha contribuído na compreensão 

do processo de inclusão do aluno surdo, mais especificamente, nas aulas de Educação Física. 

Assim, foi possível desenvolver uma reflexão inicial sobre a importância da adaptação a ser 

realizada, ajustando a aula às necessidades desses alunos, além de realçar a importância do 

intérprete de Libras em todos os momentos da aula e a importância da comunicação do aluno 

surdo com os demais participantes.  Tais resultados podem contribuir com a reflexão sobre os 

aspectos a serem considerados para se efetivar a inclusão do aluno surdo. 
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A partir da análise, ficou claro que são necessários novos e aprofundados estudos sobre o 

referido assunto, abordando temas tais como: a visão do intérprete sobre sua participação na 

aula de Educação Física; a comparação do processo de inclusão nas aulas de Educação Física 

e em outras disciplinas para se compreender melhor as especificidades das disciplinas; a 

compreensão do professor a respeito da adaptação nas atividades, entre outros. 
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