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Ao considerar que a inclusão do surdo no ensino regular já 
vem sendo discutida há algum tempo, torna-se relevante levan-
tar alguns questionamentos acerca de como este processo tem 
se concretizado do ponto de vista de alguns sujeitos envolvidos. 
O objetivo desta pesquisa é analisar e discutir a visão dos pais e 
professores acerca da educação escolar e do letramento de um 
grupo de crianças surdas que frequentam o Centro de Atendi-
mento Especializado na Área da Surdez (CAES), em horário 
contrário ao do ensino regular. Para isto, foram abordados 
referenciais teóricos, enfatizando a inclusão do surdo no en-
sino regular, bem como aspectos históricos relacionados à sua 
educação. Buscou-se, também, uma fundamentação acerca do 
letramento, a fim de embasar discussões referentes à leitura e à 

escrita no contexto da surdez. Foram desenvolvidas entrevistas 
com os pais das crianças que frequentam o CAES e aplicados 
questionários aos respectivos professores do ensino regular. 
Os resultados deste trabalho demonstram que muitos são os 
fatores a serem considerados para que se possa concretizar a 
inclusão do surdo no ensino regular. Entre os quais, foi possível 
constatar, a partir dos discursos dos pais e professores, que há 
uma constante exclusão do surdo dos contextos linguísticos, 
tanto na família, quanto na escola. Diante disso, as crianças 
surdas se encontram em desvantagem, sobretudo, no que diz 
respeito ao seu letramento. O CAES acaba por ser o único 
espaço em que as mesmas podem ter acesso a conceitos e 
constituir-se como sujeitos a partir da sua condição bilíngue.


