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RESUMO 

 

O presente trabalho se propõe a discutir sobre o ensino da informática e a surdez 

perpassando a formação inicial do licenciado em informática bem como a importância da sua 

formação continuada. Esse trabalho tem como objeto de estudo a percepção dos licenciandos 

em informática que já concluíram a matéria de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), pois, 

parte-se do princípio que durante o desenvolvimento das atividades dessa matéria os 

licenciandos são estimulados a refletir um pouco mais sobre as questões da educação 

inclusiva, focando a comunidade surda. Apresentamos como fundamentação teórica os 

estudos de Lins e Nascimento (2015) e Quadros e Karnopp (2004), dentre outros. Concluímos 

que além do Ensino de informática ainda não é plenamente compreendido como uma área de 

conhecimento, mas como uma ferramenta de auxílio para outras áreas, pensando a surdez, o 

elemento básico promotor do processo de ensino e aprendizagem, que é a comunicação, 

viabilizada pela língua, que no caso dos surdos é a língua de sinais, não tem sido trabalhada 

de maneira eficaz nos cursos de Licenciatura em Informática a ponto de capacitar para a 

atuação docente junto a este grupo específico de pessoas. 

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Ensino de Informática; Formação Continuada; Surdez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present work proposes to discuss about the teaching of informatics and deafness, 

passing through the initial formation of the licensing in informatics as well as the importance 

of its continuous formation. The purpose of this paper is to study the perception of computer 

science graduates who have already completed the Brazilian Language of Signals (LIBRAS), 

since it is assumed that during the course of the activities of this subject the graduates are 

encouraged to reflect a little more on issues of inclusive education, focusing on the deaf 

community. We present as theoretical foundation the studies of Lins and Nascimento (2015) 

and Quadros and Karnopp (2004), among others. We conclude that in addition to computer 

education, it is still not fully understood as an area of knowledge, but as an aid tool for other 

areas, thinking about deafness, the basic element that promotes the teaching and learning 

process, which is communication, made possible by Language, which in the case of the deaf 

is sign language, has not been effectively worked on in the courses of Computer Science 

Degree to the point of qualifying for teaching activities with this specific group of people. 

Keywords: Inclusive Education; Computer education; Continuing Education; Deafness. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Bíblia Sagrada contém o amor de Deus e a sua vontade para a humanidade. Uma 

das suas aspirações está registrada no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, onde fala que 

“não é bom que o homem esteja sozinho”, ou seja, Deus quer que vivamos em sociedade. 

Citando outro exemplo dessa afirmativa está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 4, 

versículo 9, “é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do 

trabalho de duas pessoas”. 

Estudando a história da humanidade percebemos essa necessidade do convívio social 

desde os nômades, que apesar de viverem se deslocando constantemente, faziam isso sempre 

em grupos. A partir do descobrimento da agricultura esses povos tiveram a possibilidade de 

estabelecerem-se em um determinado local, com tal mudança habitual formou-se uma nova 

estrutura organizacional surgindo assim às primeiras civilizações. Logo nasceu outra 

necessidade: a de preservar, aprender a viver nestas civilizações e produzir conhecimentos. A 

educação, que já existia mesmo que predominantemente de forma difusa, passou a ter uma 

atenção maior da sociedade, pois, por meio de uma organização metodológica e sistematizada, 

garantia a conservação e reprodução dos seus ensinamentos. 

A educação é dividida em duas modalidades principais, são elas: Intencional e a Não 

Intencional. A modalidade não intencional refere-se ao que aprendemos no dia a dia de uma 

forma não sistematizada, por exemplo, o que aprendemos assistindo um filme. Já a 

modalidade intencional há um planejamento prévio do que vai ensinar e como ensinará. Nessa 

modalidade se enquadra as escolas, faculdades entre outros. 

Mesmo havendo apenas duas modalidades de educação há muitos tipos de educação, 

exemplificando, o escritor Brandão em sua obra Educação? Educações (2007) clarifica que a 

educação acontece em todos os momentos de nossas vidas e que não há como fugir dela. 

Também volta a nossa atenção para as múltiplas formas de educação e traz como exemplo um 

trecho de uma carta do chefe de uma tribo, em resposta a uma proposta dos governantes dos 

Estados Unidos, publicada por Benjamin Franklin. Nesse trecho, o chefe da tribo esclarece 

que os ensinamentos dos brancos não seriam úteis para os índios, já que não iriam aprender a 

sobreviverem na floresta. De fato, para cada sociedade há um modelo educacional com focos 

diferentes na formação pessoal e profissional. 
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No entanto, há uma semelhança entre elas, que é a aprendizagem do que é 

imprescindível para o desenvolvimento humano e social, como por exemplo, aprender a 

língua materna. Mas quais são os critérios para que haja a introdução de uma determinada 

área do conhecimento na matriz curricular? Segundo o Parâmetro Curricular Nacional (PCN) 

de 1997, um dos critérios para essa inserção é sua relevância na sociedade atual. (BRASIL, 

1997. p. 44). Em meio a uma era tecnológica fez-se necessário a formação de um profissional 

capaz de refletir e atuar no meio ao qual está inserido. A Licenciatura em Informática é um 

curso relativamente novo, se comparado às outras áreas de ensino. Segundo o portal e-MEC 

do Ministério da Educação (MEC), a criação da primeira graduação de Licenciatura em 

Informática foi no ano de 2001 pelas Faculdades Integradas Campo-Grandenses (FIC) no Rio 

de Janeiro, a qual permanece em atividade. 

Por ser um curso relativamente novo ainda há uma série de estudos a serem avançados 

e realizados, como por exemplo, a formação inicial do professor de informática e sua atuação 

na educação da comunidade surda, tema que será abordado neste trabalho, o qual traz como 

relevância pessoal, a inquietude, quanto ao desenvolvimento das atividades pedagógicas, dos 

professores iniciantes frente a mais esse desafio do dia a dia docente. E procura incitar, a 

comunidade escolar, a refletir sobre esse ponto, tendo em vista que é um assunto desafiador e 

pouco discutido na comunidade acadêmica do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus Ipanguaçu. 

A escolha desta temática ocorreu a partir dos seguintes questionamentos: Qual a 

importância do licenciado em informática para a área da educação inclusiva, com o foco na 

população surda? A formação inicial docente oferece subsídios suficientes para a atuação 

docente junto à comunidade surda? 

Esse trabalho tem como objetivo geral: Compreender a percepção do licenciando em 

informática, do IFRN – Campus Ipanguaçu, acerca da sua futura atuação com o aluno surdo. 

E como objetivos específicos: (i) Identificar os desafios elencados pelos discentes do curso de 

Licenciatura em Informática em sua atuação junto aos alunos com surdez; (ii) Analisar as 

possibilidades de sua futura atuação docente junto a este público; (iii) Refletir sobre a 

formação inicial dos licenciados em informática sob uma perspectiva inclusiva. 

A monografia está organizada da seguinte maneira: O capítulo 1aborda sobre o ensino 

da informática, trazendo um breve histórico de como surgiu essa área do conhecimento nas 

matrizes curriculares das escolas no Brasil e no exterior, bem como sua relevância social, com 

o foco na comunidade surda. No capítulo 2, apresenta a discussão sobre a educação inclusiva, 

inicia-se com uma rápida explicação do que é educação inclusiva, depois um breve relato da 
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história e das leis dos surdos, finaliza abordando a educação dos surdos. No capítulo 3, reflete 

sobre a formação inicial pedagógica e a importância da formação continuada. Também relata 

sobre a ascensão da educação inclusiva no Brasil evidenciando ainda mais a importância dos 

professores, com o foco nos professores de informática, se capacitarem para atuar em uma 

escola com uma perspectiva inclusiva. O tópico 6, discorre sobre a metodologia que foi 

utilizada para o desenvolvimento desta pesquisa. O tópico 7, expõe os resultados obtidos a 

partir das entrevistas realizadas. E por fim, no tópico 8, traz a conclusão deste trabalho e 

reflete sobre a pesquisa como um todo. 
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2 CAPÍTULO 1 – ENSINO DE INFORMÁTICA 

 

 

O ensino da informática no Brasil recebeu a influência de outros países, os principais 

foram os Estados Unidos e a França. Segundo Valente (1999) nos Estados Unidos, no início 

dos anos 60, foram desenvolvidos diversos softwares de instrução programada denominado de 

Computer-Aded Instrucion (CAI) ou, instrução auxiliada por computador, concretizando 

assim a máquina de ensinar idealizada por 1Skinner. 

Valente (1999) afirma que: 

 

 

A presença dos microcomputadores permitiu também a divulgação de novas 

modalidades de uso do computador na educação, como ferramenta no auxílio 

de resolução de problemas, na produção de textos, manipulação de banco de 

dados e controle de processos em tempo real. De acordo com essa 

abordagem, o computador passou a assumir um papel fundamental de 

complementação, de aperfeiçoamento e de possível mudança na qualidade 

da educação, possibilitando a criação e o enriquecimento de ambientes de 

aprendizagem. O Logo foi o exemplo mais marcante dessa proposta. (...) Foi 

a única alternativa que surgiu para o uso do computador na educação com 

uma fundamentação teórica diferente, possível de ser usado em diversos 

domínios do conhecimento e com muitos casos documentados, que 

mostravam a sua eficácia como meio para a construção do conhecimento por 

intermédio do seu uso. (p. 3 - 4). 

 

 

Valente (1999) também afirma que os professores não participavam de um profundo 

processo de formação, sua grande preocupação era minimizar a questão do “analfabetismo em 

informática” (p. 4). 

A informática na educação na França, segundo Valente (1999), ocorreu em quatro 

fases, são elas: 

 

 

Primeira fase – (...) Investimento na preparação de docentes e 

desenvolvimento de softwares Enseignement Assisté par Ordinateur (EAO), 

equivalentes ao CAI; 

Segunda fase – Denominada de “10.000 Microcomputadores” (...) objetivo 

duplo de desenvolver o uso do computador como ferramenta do processo de 

ensino de praticamente todas as disciplinas e familiarizar os alunos com a 

informática; 

                                                           
1 Máquina de ensina de Skinner: utilizadas no processo de ensino-aprendizagem baseado na perspectiva 

comportamentalista, onde, o reforço positivo para o aluno era avançar nas atividades e o reforço negativo 

era ter a máquina travada na questão. Cada aluno possuía uma máquina com atividades específicas para 

eles e avançavam nos estudos no ritmo próprio. 
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Terceira fase – Está relacionada com o terceiro plano nacional, Informatique 

pour Tous (Informática para todos). (...) os objetivos continuavam sendo a 

aquisição do domínio técnico do uso do software e a integração de 

ferramentas computacionais ao processo pedagógico; 

Quarta fase – Centro de Documentação e de Informação (CDI) foram 

implantados objetivando a gestão do acervo disponível e o atendimento de 

“livre serviço”, em que são disponibilizados equipamentos e software para 

os alunos desenvolverem suas atividades e estudos. (p. 5). 

 

 

Valente (1999) afirma que o plano, Informática para Todos, desenvolvia programas de 

formação de professores, realizados em períodos de férias escolares, onde os mesmos 

realizavam estágios com observações e atuações. O autor conclui que esses avanços ainda 

estão longe das transformações pedagógicas desejadas, pois a abordagem educacional ainda é, 

em sua grande maioria, a tradicional (p. 06), ou seja, a França e os Estados Unidos da 

América informatizaram suas escolas, mas ainda há muito que avançar quanto o ensino, pois 

seguem uma tendência educacional tradicional a qual não tem muita preocupação com a 

reflexão dos conteúdos estudados. 

 

 

2.1 ENSINO DE INFORMÁTICA NO BRASIL 

 

 

Carl Sagan, em um artigo publicado na revista online Superinteressante 2009 e 

atualizado em 2016 pela própria redação, afirmou que “vivemos em uma sociedade 

dependente da ciência e da tecnologia, mas que não se sabe quase nada disso” (Revista 

Superinteressante, 2016). Ele estava se referindo a população dos Estados Unidos, no entanto, 

para a redação da revista, essa visão se encaixa perfeitamente ao Brasil. Ao final desta 

publicação, há uma nota do professor Crodowaldo Pavan, afirmando que “o Brasil só sairá do 

estado de pobreza em que se encontra se estimular um progresso científico e tecnológico à 

altura” (Revista Superinteressante, 2016). Mais à frente Pavan solicita dos cientistas e 

educadores que junto do ensino façam propaganda da importância da ciência e da tecnologia 

para o progresso do país. 

Seguindo a linha de pensamentos dos autores outrora citados, o conhecimento e o 

aprofundamento da ciência e da tecnologia são imprescindíveis para o desenvolvimento da 

sociedade. No entanto, a concentração desses conhecimentos a uma pequena parcela da 

população fortifica a exclusão digital. Para Brito, Masiero, Magalhães e Boas (2005. p. 987), 
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“essa realidade nos remete a mais um grave problema social: o ‘apartheid digital’ – a divisão 

entre ricos e pobres, que poderá crescer ainda mais”. 

Essa lacuna vem sendo discutida há alguns anos e tem demonstrado avanços quanto à 

inclusão digital. No entanto, o site da Organização das Nações Unidas no Brasil (ONUBR), 

com base no relatório de 2016 da União Internacional de Telecomunicações (UIT), afirma: 

 

 
A média global do Índice de Desenvolvimento das TICs (IDI) registrou um 

crescimento de 4,74 em 2015 para 4,94 em 2016, com a Coréia do Sul 

liderando o índice pelo segundo ano consecutivo junto a outras duas 

economias asiáticas — Hong Kong e China. O Japão também teve destaque 

entre os 10 países com melhor índice, juntamente com outras sete nações 

européias. O Brasil ficou na 63ª posição do ranking. (ONUBR, 2016). 

 

 

Segundo Milagres e Cattelan (2002) há duas iniciativas no Brasil para combater a 

exclusão digital, são elas: O Comitê para a Democratização da Informática (CDI); e o 

Programa “A Escola de Cara Nova na Era da Informática”. Mas, como e onde iniciou as 

pesquisas do ensino da informática no Brasil? 

Segundo Nascimento (2007. p. 13) a Universidade de Campinas (UNICAMP) foi uma 

das pioneiras nessas pesquisas. Inaugurou no início da década de 80 o Núcleo Interdisciplinar 

de Informática Aplicada à Educação (NIED) e traz como subsídio para a sua atuação os 

estudos de Piaget, Papert e Freire. Esse núcleo de estudos se destacou por dedicar-se na 

formação de recursos humanos (formação de professores); nas análises de softwares 

educacionais e no desenvolvimento de metodologias de utilização da informática na educação 

(Tavares, 2000. p. 04). Além disso, segundo Oliveira (1997) citado por Tavares (2000), o 

NIED também priorizou o trabalho com a linguagem Logo. 

Nesse mesmo período também surgiu o Projeto Educom que tinha como principal 

objetivo desenvolver pesquisas interdisciplinares sobre a aplicação da informática no processo 

de ensino-aprendizagem e a formação de recursos humanos (Tavares. 2000. p 03). 

Uma das ações do Projeto Educom foi de criar um centro-piloto para desenvolver 

softwares educacionais, formação de professores e pesquisas na área da educação especial. A 

UNICAMP não foi associada a esse projeto desde o início, mesmo já estando no 

desenvolvimento das suas pesquisas. Tavares (2000) cita que, além da UNICAMP, outras 

quatro faculdades integravam os centros-pilotos do Projeto Educom, são elas: Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); 
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Universidade Federal do Pernambuco (UFPE); Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS). 

Tavares (2000) também relata sobre outros programas, são eles: O Programa Nacional 

de Informática na Educação (PROINFO) que surgiu no fim da década de 80 e tinha como 

principal objetivo a formação de professores para os três níveis de ensino (fundamental, 

médio e superior) bem como a área de educação especial em nível de pós-graduação; e o 

Projeto de Ensino On Line (EOL), também criado no mesmo período que o PROINFO. O 

EOL procurava viabilizar a utilização de um pacote de softwares educacionais nas aulas e/ou 

pesquisas. 

A visão atual da informática na educação, embasados pelas concepções teóricas de 

Nobre, Sousa, Nobre (2015) e Mattei (2011), é compreendida como uma ferramenta 

pedagógica, um meio usado para atrair os alunos, ou seja, não é uma área do conhecimento no 

âmbito escolar. 

A partir deste posicionamento, é utilizada a terminologia Informática Educativa, a qual 

nos remete ao computador como suporte para todas as outras matérias do currículo escolar. 

No entanto, a informática, como outras áreas de ensino, também tem conhecimentos 

que foram acumulados durante a história da humanidade e como tais, necessitam que hajam 

professores especializados nessa área do ensino os quais também possam atuar com maior 

eficácia no planejamento e organização desses saberes.  

Este trabalho defende a apropriação da terminologia Ensino da Informática, que nos 

remete a uma área do conhecimento onde também possuí sua própria ciência e que são 

importantes no desenvolvimento do indivíduo. Essa área de ensino também há a necessidade 

de um profissional formado na área, capaz de melhorar, constantemente, sua prática 

pedagógica e de enfrentar os desafios diários da profissão visando a excelência dos alunos. 

Por isso é importante termos claro em nossas mentes a terminologia correta para que 

não haja uma desvalorização desta área do conhecimento, já que a mesma também atende os 

critérios do PCN (1997), no que se refere à organização curricular escolar, desenvolvido pelo 

MEC. Alguns desses critérios são: (i) Sua relevância na sociedade atual; (ii) Fundamentação 

Psicopedagógica da proposta de ensino e aprendizagem da área; dentre outros. 

Além disso, segundo Wing (2006) citado por Matos e Silva (2012), a inserção da 

informática na formação do indivíduo é consideravelmente importante, pois permite ter 

pessoas com pensamento computacional desenvolvido, as quais podem tornar-se capazes de 

resolver problemas, desenvolver sistemas e compreender o comportamento humano, 

recorrendo aos conceitos fundamentais para a Ciência da Computação.  
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Outro ponto importante, referente ao ensino da informática no desenvolvimento do ser 

humano, segundo Matos e Silva (2012) citado por Castro e Vilarim (2013), é que os seus 

conhecimentos já fazem parte da formação intelectual e cidadã, uma vez que são 

fundamentais para a vida social contemporânea, ou seja, conforme esses autores, o ensino da 

informática torna-se relevante por estar presente no dia a dia e por proporcionar o 

desenvolvimento cognitivo em cada pessoa. 

Pensando sob uma perspectiva inclusiva, com foco na comunidade surda, segundo 

Costa (2011), o ensino de informática pode viabilizar uma melhora no processo de 

aprendizagem conceitual, atitudinal e procedimental, além de favorecer a inclusão destas 

pessoas no ambiente escolar e na sociedade, propiciando assim a interação entre ouvintes e 

não ouvintes, visto que muitos ouvintes não falam a língua viso-espacial, proporcionando 

assim a saciedade da necessidade da interação dos seres humanos. 

 

 

2.2 FORMAÇÃO INICIAL DO DOCENTE DE INFORMÁTICA 

 

 

Recapitulando um pouco da história do ensino da informática, no Brasil e no exterior, 

podemos perceber a preocupação na preparação de um novo de educador. 

No entanto, mesmo com essa discussão ocorrendo a algumas décadas, ainda há muitos 

desafios a serem enfrentados na formação do docente de informática. Uma das dificuldades 

enfrentadas é a desvalorização da licenciatura em informática. Sette, Aguiar e Sette (1997) 

afirmam que: 

 

 
As diversas áreas do conhecimento abordadas no ensino básico, tais como, 

Matemática, Física, História, etc. tem origem milenar, enquanto a 

informática é uma área contemporânea (o computador acaba de completar 50 

anos de existência), não tendo ainda adquirido um núcleo de conhecimento 

sedimentado. (1997. p. 5). 

 

 

Eles também afirmam que é necessário instalar “uma política mais ampla de 

reciclagem do professorado das disciplinas específicas nos conteúdos computacionais mais 

próximos a sua atividade docente cotidiana” (1997. p. 6). 
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No entanto, o processo de ensino-aprendizagem é muito complexo ao ponto de 

ocorrendo apenas uma “reciclagem” dos professores das matérias tradicionais do currículo 

escolar, com o intuito de prepará-los para a integração da área do ensino da informática em 

suas respectivas matérias de ensino, pode comprometer a construção do conhecimento dos 

alunos. 

Mesmo com o passar dos anos essa visão limitada ainda persiste em alguns 

pesquisadores. Em uma pesquisa realizada no Google Acadêmico, foram encontrados 6 (seis) 

artigos sobre o ensino da informática onde, 5 (cinco) desses artigos possuem essa visão 

limitada. Como por exemplo, Nobre, Sousa e Nobre (2015) afirmam que “a necessidade de 

um programa de formação continua dos docentes, de modo a possibilitar que este interaja com 

os softwares educacionais dentro do plano das disciplinas.” (p. 72), tal afirmação evidencia o 

descaso desses autores com o processo complexo da educação. 

Bresson, citado por Azanha (2006) afirma que “nós podemos ser hábeis para 

reproduzir um conhecimento que aprendemos, mas ser incapazes de aplicar esse 

conhecimento.” (p. 33). Matos (2003) também afirma que: 

 

 
Vários autores (Monteiro, 2001; Shulman, 1986; Stodolsky, 1993) têm 

chamado a atenção para a necessidade de estudos que enfoquem a relação do 

professor com o conteúdo que ensina, devido à sua complexidade e 

importância, pois aspectos de diferentes ordens nela intervêm, desde 

questões de natureza epistemológica, como didática e organizacional, social, 

cultural e política, assim como aquelas relacionadas ao próprio campo do 

conhecimento a que se liga determinada disciplina. (2003. p. 4). 

 

 

Compreendido esse ponto, que não é de qualquer jeito ou qualquer um que leciona o 

ensino da informática, outro fator importante é conhecer a formação do licenciado em 

informática. Para atingirmos esse objetivo, é importante conhecer os dois principais 

documentos norteadores desse processo, são eles: (i) Projeto Político-Pedagógico (PPP) da 

instituição de ensino, esse documento contempla o planejamento das ações educativas e as 

concepções política, pedagógica e social da instituição. (ii) Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC) que contempla os objetivos, justificativa do curso bem como a organização curricular. 

Ambos os documentos deverão estar intrínsecos um com o outro, sendo que o PPP é o 

que norteia a construção do PPC. Para cada instituição de ensino há um PPP e para cada curso 

de formação há um PPC, cabe a comunidade acadêmica construir esses documentos de uma 

forma coletiva. Pois assim, estão desenvolvendo o perfil das ações educacionais da 

comunidade escolar, bem como, dos seus formandos também. Como afirma Azanha (2006. p. 
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50), Não mais a fórmula pronta, o roteiro curricular padronizado, mas o esforço de 

investigação permanentemente, entrelaçado com o próprio processo de formação. 

Pegando como exemplo o PPP do IFRN, ele afirma que os pilares para as atividades 

acadêmicas são: (i) Função Social; (ii) Compromisso Pedagógico e (iii) Valores Culturais. 

Essa mesma preocupação também é expressa no PPC do curso de Licenciatura em 

Informática. 

Outro ponto importante para saber sobre a sua formação é se esse profissional é 

crítico/reflexivo. Como afirma Azanha (2006. p. 68) O professor deve ser formado não como 

um portador de verdades a serem aplicadas a uma situação escolar abstrata, mas incentivando 

a procurá-las na variedade social e cultural de escolas concretas. O PPC da licenciatura em 

informática do IFRN afirma que: 

 

 
O curso compreende um conjunto de conhecimentos científicos e práticas 

escolares necessários para que o/a futuro/a educador/a possa assumir a 

docência, respaldado/a em uma prática reflexiva e crítica, fruto da vivência 

de trabalho em equipe, projetos, pesquisa, situações de aprendizagem, 

autonomia, profissionalização e, acima de tudo, compreensão da educação 

como uma prática social e política. (BRASIL, 2009. p. 07). 
 

 

Como o PPC outrora citado afirma que suas práticas docentes são reflexivas e críticas, 

para tal afirmação faz se necessário recorrer novamente ao PPC do curso de Licenciatura em 

Informática do IFRN – Campus Ipanguaçu para confirmar o tipo de docente está sendo 

formado. 

Para tal é preciso averiguar qual a importância é dada à área pedagógica, tendo em 

vista que a formação de professores, inicialmente, não havia preocupação com o âmbito 

didático-pedagógico, logo esses docentes não conseguiam refletir sobre a sociedade a qual ele 

e seus educandos estavam inseridos o que faziam enxergar seus alunos apenas como 

recipientes do que estava sendo transmitido. 

A figura abaixo, retirada do PPC outrora citado, mostra quais os núcleos compõem a 

formação do professor de informática do IFRN – Campus Ipanguaçu. 
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Ilustração 1 – Diagrama dos núcleos conteúdos presentes na Licenciatura em 

Informática do IFRN 

Fonte: PPC da Licenciatura em Informática – 2009 

 

Ou seja, na formação docente do IFRN – Campus Ipanguaçu, cada um desses núcleos 

de conhecimentos interagem e conversam entre si fortalecendo assim a formação de todos os 

âmbitos deste profissional. 

Toda essa complexidade na construção da identidade acadêmica expressa a 

preocupação não apenas com o tipo de profissional, mas também com o perfil da sociedade a 

qual estamos inseridos. 

Mas essa preocupação é refletida nas ações governamentais? Qual é a 

representatividade de ofertas do curso de graduação da Licenciatura em Informática no 

Brasil? Como fora citado anteriormente, a Licenciatura em Informática é um curso novo, 

sendo ofertado pela primeira vez em 2001 pela FIC no Rio de Janeiro. Segundo Bulcão, Neto 

e Moreira (2017. p. 493).  

 

 

(...) às regiões Norte (8) e Nordeste (10), são às regiões geográficas que 

concentram maior número de IES que oferecem cursos de Licenciatura nas 

áreas de Informática e Computação. De acordo com a pesquisa, 33% das 

Instituições de Ensino que oferecem cursos nessas áreas estão na região 

Nordeste, enquanto apenas 10% estão nas regiões Centro Oeste (3) e Sudeste 

(3). Já a região Norte concentra 30%, em seguida vem à região sul (5) que 

fica em terceiro lugar com aproximadamente 17% das instituições de ensino. 

 

 

 

Esses dados foram representados em um gráfico pelos autores e o mesmo foi 

reproduzido, no gráfico abaixo, pela autora desta pesquisa. 
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Gráfico 1 – Distribuição do curso de Licenciatura em Informática por região 

 
 

 

Esse gráfico mostra que as regiões Nordeste e Norte têm evidenciado um cuidado 

maior focando na formação de professores de informática. 

Além deste levantamento os autores anteriormente citados também informaram o 

percentual das Instituições de Ensino Superior (IES) que ofertam os cursos de Licenciatura 

em Informática ou em Computação. Bulcão, Neto e Moreira afirmam que: 

 

 
Em todo o Brasil encontramos 29 Instituições Públicas de Ensino Superior 

que oferecem cursos de Licenciatura nas áreas de Informática e Computação. 

Dessas IES os Institutos Federais (13) concentram o maior número de ofertas 

de cursos dessas áreas, enquanto as Universidades Federais (10) vem em 

seguida na segunda posição. Se somados os percentuais das Universidades 

Federais e Estaduais (4) podemos afirmar, que de forma ampliada, as 

universidades concentram, no entanto, o maior número de cursos nessas 

áreas (2017. p. 494). 

 

 

Esses dados também foram representados em um gráfico pelos autores e o mesmo foi 

reproduzido, no gráfico abaixo, pela autora deste trabalho. 
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Gráfico 2 – Distribuição do curso de Licenciatura em Informática por IES 

 

 

Como podemos perceber uma boa oferta dos cursos de Licenciatura em Informática, 

pertence aos Institutos Federais, ocupando assim o primeiro lugar, quanto às disponibilizações 

físicas e pedagógicas, na formação deste novo profissional. 
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3 CAPÍTULO 2 – EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

 

Ao iniciar os estudos sobre a educação inclusiva realizamos um resgate histórico de 

como era desenvolvido o processo de ensino-aprendizagem das pessoas com necessidades 

específicas. A história nos revela que houve quatro grandes fases. São elas: 

A primeira é denominada de exclusão: nos primórdios da humanidade não se 

acreditava na possibilidade de educar as pessoas com necessidades específicas. Na verdade, 

não existe registro histórico se houve alguma tentativa de tal ação. Como é conhecido por 

todos, nossos ancestrais eram nômades, ou seja, era ainda mais difícil a realização de tarefas 

diárias com pessoas que não podiam se cuidar sozinhas. Mesmo depois do início da 

sociedade, essas pessoas continuavam sendo abandonadas, pois elas não conseguiam 

contribuir para o desenvolvimento da sociedade. 

A segunda é denominada de segregação: como explica o minidicionário Aurélio, 

significa por às margens, isolar-se. Foi quando começaram a surgir os primeiros esforços na 

educação dessas pessoas, entretanto, elas continuavam isoladas da sociedade a qual estavam 

inseridas, elas eram abandonadas em monastérios, hospitais, asilos etc. 

A terceira é denominada de integração: durante esse período as pessoas com 

necessidades específicas são inseridas na sociedade a qual pertencia, como por exemplo, 

passaram a frequentar escolas de ensino regular. No entanto, não havia a menor modificação 

na estrutura física que possibilitasse a locomoção autônoma dessas pessoas. Ou seja, elas 

eram obrigadas a se adaptarem ao espaço nos quais eram inseridas o que provocava a contínua 

exclusão das atividades diárias, logo, essas pessoas não conquistavam sua autonomia como 

também não estavam de forma ativa em sua sociedade. 

E finalmente, a quarta fase, denominada de inclusão: ela é conhecida dessa forma 

devido à população, finalmente, começar a compreender que faz se necessárias modificações, 

não apenas nos ambientes físicos, mas no nosso caráter também, ou seja, como lidamos uns 

com os outros. 

Tomando como exemplo o ambiente escolar, atualmente é mais fácil encontrarmos 

rampas nas escolas entre outras modificações no ambiente físico que proporcionem a 

autonomia de todos. Também é mais fácil perceber o aumento das discussões sobre 

modificações e adaptações das aulas de forma que, abranja toda comunidade escolar. Como 

afirma Carvalho: “A proposta da educação inclusiva não foi concebida para determinados 

alunos apenas, pois é considerável a produção do fracasso escolar, excludente por sua própria 
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natureza. A escola precisa melhorar para todos, indistintamente. Precisa se tornar oniforme!” 

(2014. p. 32). 

Esse trabalho é mais uma discussão sobre o assunto, que apesar das lutas das pessoas 

com necessidades específicas terem conquistados esses avanços, ainda há muito que melhorar. 

Através dessa pesquisa temos o intento de fomentar essas discussões e provocar mais 

reflexões sobre o ensino de informática com uma perspectiva inclusiva, focando a 

comunidade surda. 

Temos a nítida compreensão de que não há fórmulas prontas para ensinar, mas, 

conseguimos melhorar nossas ações pedagógicas por meio desses debates. E através dessas 

melhorias influenciamos que haja mais modificações também na sociedade da qual fazemos 

parte, fazendo com que o respeito se torne mútuo. 

 

 

3.1 HISTÓRIA E LEIS DA EDUCAÇÃO DOS SURDOS 

 

 

Há três fatores imprescindíveis no âmbito da educação, são eles: matérias (área do 

conhecimento), conteúdos (o que de cada matéria será estudado) e como serão construídos 

esses conhecimentos (discutem-se deferentes métodos de ensino com o foco no que será 

estudado e com quem). Cada um desses fatores sofre alterações conforme a sociedade e a 

época na qual está inserida. Por exemplo, as pessoas com necessidades específicas, que apesar 

de sempre existirem, enfrentaram muitas lutas por seus direitos, como afirma Pessotti (1984) 

citado por Martins (2011 p. 11). 

 

 
Reconhece-se, atualmente, que a defesa da cidadania e da educação das 

pessoas com deficiência é algo que acompanhou as conquistas e a 

formulação de direitos humanos, estando profundamente interligado a 

aspectos econômicos, sociais, jurídicos, teológicos e sociais. 

 

 

Historicamente, as pessoas com necessidades específicas tiveram dias árduos, 

iniciando pela antiguidade onde era estabelecido um sistema eugênico (que visa favorecer o 

aperfeiçoamento da reprodução humana) como afirma Bianchetti (1998) citado por Martins 

(2011 p. 12). 
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Em virtude da característica cíclica da natureza, totalmente fora do controle 

dos homens, os deslocamentos eram constantes, razão pela qual é 

indispensável que cada um se baste a si e ainda colabore com o grupo. É 

evidente que alguém que não se enquadra no padrão social e historicamente 

considerado normal, sequer seja decorrente do seu processo de concepção e 

nascimento ou impingido na luta pela sobrevivência, acaba tornando-se um 

empecilho, um peso morto, fato que o leva a ser relegado, abandonado, sem 

que isso cause os chamados sentimentos de culpa característicos da nossa 

fase histórica. Utilizando uma linguagem dos dias atuais, podemos afirmar 

que, nas sociedades primitivas, “quem não tem competência não se 

estabelece”. Isto é, não há uma teorização, uma busca natural: os mais fortes 

sobrevivem. 

 

 

Nos dias atuais têm se notado o desenvolvimento de uma consciência humanitária que 

diz respeito às pessoas com necessidades específicas, por isso, essa citação pode causar 

surpresa a algumas pessoas. No entanto, tais práticas eram asseguradas por leis, segundo 

Pessotti (1984) citado por Martins (2011 p.13). 

 

 
Tais práticas eram difundidas e realizadas de maneira sistemática, inclusive 

sendo também respaldadas em leis. No caso da prática relativa à exposição, 

foi “[...] admitida por Platão (Rep. 461c), por Aristóteles (Polit. P. 150, 

1335b) e, provavelmente, rejeitada por Hipócrates, em consonância com sua 

notória oposição ao aborto”. 

 

 

Na Idade Média, com a expansão do cristianismo aos poucos essa visão muda em 

decorrência da “doutrina cristã os deficientes começam a escapar do abandono ou da 

exposição, uma vez que, donos de uma alma, tornam-se pessoas e filhos de Deus, como os 

demais seres humanos” (Pessotti 1984) citado por (Martins 2011 p. 13). 

Na Época Moderna as pessoas com necessidades especiais eram segregadas em asilos 

sob os cuidados do Estado, pois não se adaptavam às exigências de uma sociedade produtiva 

(Pessotti 1984) citado por (Martins 2011 p.15). 

Na Idade Contemporânea. 

 

 
Após as duas guerras mundiais, o fato de inúmeras pessoas que, antes, eram 

consideradas dentro dos padrões da normalidade, voltarem para casa com 

algum tipo de mutilação, também contribuiu para aumentar a consciência de 

que as pessoas com deficiência e necessidades especiais tinham direitos, 

como quaisquer outros. A elaboração e publicação da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (1948), pela Organização das Nações Unidas – ONU, 

foi um passo importantíssimo para o reconhecimento dos direitos de todas as 

pessoas, sem distinções. (Martins, 2011. p. 17). 
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No livro, Educação Especial no Brasil: História e políticas públicas, Mazzotta (2005) 

afirma que a inclusão da educação especial na política nacional brasileira ocorreu no início do 

século XX e ele classifica as ações em dois períodos. O primeiro período foi marcado pelas 

iniciativas oficiais e particulares isoladas. (Mazzotta, 2005. p. 27). Algumas dessas ações, 

informadas pelo autor, foram: (i) A fundação do Imperial Instituto dos Surdos-Mudos em 

1857; (ii) A fundação do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) em 1957; (iii) 1º 

Congresso de Instrução Pública, ocorrido em 1883 e tinha como tema principal Sugestão de 

currículo e formação de professores para cegos e surdos; Entre outros. 

O segundo período foi marcado pelas iniciativas oficiais de âmbito nacional onde o 

atendimento educacional aos excepcionais foi explicitamente assumido, a nível nacional, pelo 

governo federal, com a criação de Campanhas especificamente voltadas para este fim 

(Mazzotta 2005. p. 49). A primeira a ser criada foi a Campanha para Educação do Surdo 

Brasileiro (CESB) através do decreto federal nº 42.728 de 3 de dezembro de 1957. A CESB 

ligada a INES tinha por finalidade promover, por todos os meios a seu alcance, as medidas 

necessárias à educação e assistência, no mais amplo sentido, em todo o Território Nacional. 

(Mazzotta 2005. p. 50). 

 

 

3.2 EDUCAÇÃO DOS SURDOS 

 

 

A escritora Vaneuza da Silva Amorim fez um informativo sobre Língua ou Linguagem 

Brasileira de Sinais, no site BioLibras, afirmando que “as pessoas que não possuem o 

conhecimento do devido significado da sigla LIBRAS, tem uma certa dificuldade em saber ao 

certo se é “Língua” ou “Linguagem” brasileira de sinais”. Para que não haja uma 

desvalorização da LIBRAS é imprescindível a compreensão do que é Língua e o que é 

Linguagem. 

Slomski define linguagem como forma de interação social e só tem sentido se 

envolver compreensão e significação (2012. p. 44). Bakhtin (1990) citado por Slomski (2012) 

afirma que a língua é o produto de uma conjunção de elementos que se relacionam de uma 

maneira particular em cada grupo linguístico e constitui-se um fator determinante no 

desenvolvimento da identidade e do sentimento de pertinência social de seus usuários. 
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Quadros e Karnopp (2004. p. 36) afirmam que “as línguas de sinais, sob o ponto de 

vista linguístico, são completas, complexas e possuem abstrata estruturação em todos os 

níveis de análise”, ou seja, não se pode depreciar a língua de sinais, como já ocorreu durante 

anos. A educação dos surdos houve três fases importantes, foram elas: 

O Oralismo, o qual tinha por finalidade utilizar apenas a língua oral para alcançar a 

“cura” dos surdos Segundo Lenzi (1995) citado por Quadros (1997, p. 22); 

 

 
(...) os surdos, como seres humanos que são, possuem, também, essa 

capacidade, o que explica sua possibilidade de adquirir a língua falada em 

seu país. Desenvolvendo a função auditiva e dispondo dessa capacidade 

inata, o surdo precisa receber a linguagem de maneira natural, como 

acontece com a criança que ouve. 
 

 

Ou seja, queriam forçar o desenvolvimento da fala oral nos surdos chegando a ser 

proibida por lei depois do Congresso de Milão em 1880. 

No entanto, como afirma Quadros (1997, p. 23), de nada havia contribuído para a sua 

integração social. Devido ao reconhecimento do nítido fracasso do oralismo na educação dos 

surdos passam a permitir o uso da língua de sinais, no entanto, é utilizada apenas como uma 

ferramenta para ensinar a língua oral, essa fase é conhecida como Comunicação Total, a qual 

também não obteve sucesso, pois, como menciona Ciccone (1990), citado por Quadros (1997) 

“línguas de sinais e português são idiomas autênticos, e que equivalem em níveis de qualidade 

e importância” (p. 24). Ou seja, as duas línguas são igualmente importantes, logo uma não 

pode ser inferiorizada a outra. 

Infelizmente, esses dois períodos foram os mais longos na história da educação dos 

surdos. E a fase atual, o Bilinguismo, o qual prioriza o direito de crianças surdas serem 

educadas, como língua principal, na língua de sinais e como língua secundaria, na língua do 

país onde vive. A lei 10.436 de 24 de Abril de 2002 reconhece, oficialmente, a Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS) como meio de comunicação e também apoia o seu uso e a sua 

difusão. 
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4 CAPÍTULO 3 – ENSINO DE INFORMÁTICA E A LIBRAS 

 

Segundo o Censo Demográfico de 2010do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE), as características gerais da população com deficiência estão distribuídas 

conforme a ilustração abaixo: 

 

Ilustração 2 – Distribuição percentual da população residente, por tipo de 

deficiência, segundo os sexos e os grupos de idade – Brasil – 2010 

 

Este censo informa que 23,9% da população brasileira têm alguma deficiência e o 

Nordeste é a região que tem a maior porcentagem de pessoas com necessidades especiais. O 

IBGE disponibilizou um arquivo contendo os resultados da amostra, do censo 2010, referente 

a quantidades de pessoas com deficiência na cidade do Açu – Rio Grande do Norte. Nesse 
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documento as pessoas com deficiência auditiva foram divididas em 3 (três) categorias, são 

elas: (i) As que não conseguem ouvir de modo algum, com 41 pessoas; (ii) As que tem grande 

dificuldades, com 576 pessoas; (iii) As que tem alguma dificuldade, com 2.940 pessoas. 

Segundo o censo escolar da educação básica de 2016, realizado pelo MEC, o Nordeste 

tem 94,3% de alunos com necessidades educacionais especiais incluídos em classes comuns, 

ou seja, com a ascensão da educação inclusiva é provável que, em uma escola que tenha o 

ensino da informática como componente curricular, um licenciado em informática tenha em 

sua sala de aula ao menos um aluno surdo. 

Para tal situação, a formação inicial dá um pequeno amparo na preparação deste 

profissional para a sua atuação na educação inclusiva. No entanto, só essa formação não é o 

suficiente. Como afirma Azanha (2006. p. 96). 

 

 
Para realizar com êxito essa tarefa, o futuro professor – um meio especialista 

em alguma disciplina – aprende algumas noções de didática geral e especial, 

de psicologia da aprendizagem e de legislação. A parte pratica da formação 

é, supostamente, completada por estágios junto a um professor da disciplina 

em questão. 

 

 

Qualquer profissional deve buscar a atualização da sua base de conhecimentos. Não é 

diferente com os professores. Essa é a importância da formação continuada. Especialmente 

para os docentes que poderão ter acesso a atualização dos seus conhecimentos, bem como 

uma capacitação a qual melhorará não apenas suas práticas educacionais diárias, mas também 

a sociedade que está inserido. 
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5 METODOLOGIA 

 

 

Distribuição por classes, atribuição de valores, são algumas das ações consentidas à 

classificação, por meio dela somos capazes de estabelecer uma sequência lógica facilitando 

assim a compreensão de um determinado assunto estudado. As pesquisas também possuem 

uma classificação referente à: (i) seu objetivo; (ii) sua abordagem; (iii) seu procedimento 

metodológico para aderir e analisar os dados. 

Fundamentado nos objetivos elencados neste trabalho, essa pesquisa está classificada 

como exploratória com uma abordagem qualitativa seguindo os procedimentos metodológicos 

de um levantamento (survey). Vale ressaltar que um levantamento de dados pode ser realizado 

por meio de um questionário ou entrevista. 

O objeto de estudo desse trabalho é a com concepção dos licenciandos em informática 

do IFRN – Campus Ipanguaçu referente à sua formação inicial e suas ações diárias 

pedagógicas junto à comunidade surda. O instrumento utilizado para a obtenção dos dados foi 

uma entrevista semiestruturada, a qual possibilita uma liberdade maior nas respostas dos 

entrevistados permitindo assim, ao entrevistador, captar as nuanças subjetivas dos 

licenciandos quanto a essa possibilidade imposta. 

O IFRN – Campus Ipanguaçu tem uma quantidade de 1.050 (mil e cinquenta) alunos 

matriculados dos quais, 111 (cento e onze) pertencem à Licenciatura em Informática e desses, 

53 alunos, pertencentes a 4 (quatro) turmas, já concluíram a disciplina de LIBRAS, formando 

assim o universo dessa pesquisa. A distribuição dos educandos entrevistados está conforme o 

gráfico abaixo. 
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Turma 1

12%

Turma 2

25%

Turma 3

38%

Turma 4

25%

 

 

 

Gráfico 3 – Distribuição, por turmas, dos alunos entrevistados 

Para se calcular o tamanho da amostra deve conter os seguintes critérios: (i) erro 

amostral, que é a faixa probabilística de ocorrência de erros durante a obtenção ou análise dos 

dados; (ii) nível de confiança, que é a probabilidade de que os erros cometidos são menores 

do permitido pelo erro amostral; (iii) percentual mínimo. 

Esse trabalho contém 20% de erro amostral, com nível de confiança de 90% e o 

percentual mínimo de 15%, com um total de oito educandos entrevistados, cálculo realizado 

pelo site Cálculo Amostral: calculadora on-line. 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa documental que, com base em Cellard (2008) 

citado por Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009), a análise documental favorece a observação 

do processo de maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, 

comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros, a que se estuda. Uma vez que o 

pesquisador pode ter acesso às informações contidas em fontes de diferentes naturezas 

(impressas, digitais e etc.) esta metodologia se apresenta como uma ação de baixo custo para 

o desenvolvimento de pesquisas nas mais diversas áreas. 

Desse modo o presente estudo deu-se a partir de pesquisas na ferramenta de busca, 

Google Acadêmico, com o foco nos temas sobre inclusão digital, o ensino da informática, a 

formação inicial docente, a surdez e a educação de surdos. 
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Foi pensado na utilização da ferramenta de pesquisa, Google Acadêmico, visto que 

nele contém muitos tipos de produções científicas, tais como, artigos, teses e dissertações, 

dentre outros. 

Na realização da investigação foram utilizados dispositivos de busca, Google 

Acadêmico, as produções encontradas estão listadas na tabela abaixo, especificando o termo 

utilizado na busca, a quantidade encontrada e os tipos de produções.  

Tabela 1 – Distribuições das produções encontradas 

Termo de busca Quantidade Tipo 

Ensino da Informática 
6. Artigos 

Educação de surdos 
6. Artigos 

Informática na educação de surdos 
(i) 6; 

(ii) 1. 

(i) Artigos; 

(ii) Dissertação de mestrado. 

Formação inicial docente 
4. Artigos 

Ensino da informática e a formação 

inicial docente 

1. Artigo 

Ensino da informática e a educação de 

surdos 

1. Dissertação de mestrado 

As produções encontradas foram avaliadas qualitativamente de forma crítica, 

procurando analisar as ideias e os argumentos apresentados, entre outros. 

Após esse levantamento de dados foi realizado uma entrevista semiestruturada (o 

roteiro está no ANEXO I), e por fim foi realizada a análise desses dados que se deu por meio 

de comparações das falas dos entrevistados com os autores lidos durante a pesquisa. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Os dados obtidos através das entrevistas estão organizados em tabelas e classificados 

por perguntas. As identidades de cada entrevistado serão mantidas e suas palavras foram 

trasladadas pela autora desta pesquisa. Abaixo contém as respostas dos entrevistados quanto à 

primeira pergunta do roteiro da entrevista. 

Tabela 2 – Respostas dos entrevistados quanto à primeira pergunta 

Aluno Qual o motivo da escolha do curso de Licenciatura em Informática? 

I 

“Bom. Na verdade eu não escolhi. Não era a primeira opção de curso. Mas ai foi o 

que eu fui aprovada na época então eu fui, fui ficando, ficando, esperando que o 

curso me computasse, mesmo com as dificuldades, fui ficando e concluí.” 

II 

“Primeiro porque eu gosto dessa área de tecnologia, segundo foi... assim, na verdade 

foi mais por interesse nessa questão de tecnologia, essa parte pedagógica, até então, 

não conhecia e não me atraia, mas, eu acabei gostando.” 

III 

“Bom, primeiro que o motivo pra mim vim pra cá foi porque eu tava morando em 

Natal e não deu muito certo. Ai eu vim embora. Ai como eu já gostava da área de 

informática eu entrei aqui no curso, mãinha ate brincou porque ela dizia,“você 

nunca quis fazer faculdade na UERN porque você dizia que não queria ser 

professora por que você vai fazer licenciatura em informática?”Ai eu disse que 

ensinar informática era mais fácil do que ensinar outra coisa. Ai eu vim mais pela 

parte mesmo da informática, a licenciatura fui descobrindo quando cheguei aqui 

como é que era essa área da pedagógica.” 

IV 

“De início eu não escolhi, eu caí lá de paraqueda, como todo mundo cai. Porque, eu 

achava que o curso era mais técnico e do meio para o fim descobri que era uma 

licenciatura e tal. Mas assim, eu tô gostando, tanto que a gente já tá concluindo.” 

V 

“O motivo foi a distância. Porque eu comecei em um curso da UFERSA de sistemas 

de informação e vim para o IF por causa que eu morava mais perto. Por causa disso, 

porque eu já me interessava pelo curso de informática, assim, da questão da 

tecnologia atual, eu já me identificava com isso. Então como, devido a ser próximo 

de casa eu acabei vindo para cá. Mas assim, motivar em relação ao curso, assim, é 

porque eu já gostava dessas disciplinas da área da informática.” 

VI 

“OK. Pra falar de uma forma bem bonitinha. Para não dizer assim “A, caí de 

paraquedas.” Vou tentar falar de uma forma bonitinha. Eu posso dizer que foi por 

causa da disponibilidade. A minha região ela não disponibiliza tantos cursos 

diferenciados assim para eu ter um poder de escolha muito grande. E na época que 

iniciei no curso eu trabalhava, então era uma forma, era o curso que mais me era 

confortável por questões de horário, porque eu tinha um horário limitado devido o 

trabalho, além de também ser confortável para não interferir tanto nas minhas 

relações familiares.” 
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VII “Bem. Não foi proposital, eu acabei caindo de gaiato no curso e estou terminando.” 

VIII 

“Eu sempre gostei da área. Inclusive meu primeiro trabalho foi relacionado à 

informática, e eu sempre achei que era uma coisa que me interessava muito. Quando 

surgiu a oportunidade desse curso aqui no IF de Ipanguaçu, que é bem pertinho de 

casa, eu aproveitei para iniciar.” 

Fonte: A autora. 

Essa primeira pergunta busca compreender a subjetivada dos interesses dos 

entrevistados quanto a área da sua formação, por se tratar de uma graduação híbrida, ou seja, 

possui matérias do domínio da área de exatas tanto quanto do âmbito da área de humanas. E 

como foi citado na epígrafe, o amor é um dos saberes exigidos para o desenvolver das 

atividades docentes. Pois, ser professor demanda muita complexidade na formação deste 

como também no desenvolver das atividades pedagógicas. Logo, considero que se esses 

futuros professores não se descobrirem apaixonados por sua futura área de atuação, há a 

possibilidade de termos docentes insatisfeitos, que não têm comprometimento com o processo 

de ensino-aprendizagem dos alunos. 

Durante o processo de gravação das entrevistas percebemos que era necessária uma 

questão complementar à pergunta anterior. A questão feita foi: Você gosta da área pedagógica 

também? As respostas estão dispostas na tabela abaixo. 

Tabela 3 – Resposta dos entrevistados quanto à questão complementar 

Aluno Você gosta da área pedagógica também? 

I “Gosto, principalmente da área pedagógica.” 

II “Eu acabei gostando da área pedagógica, muito mesmo.” 

III 

“Sim, sim. É por que na verdade como eu gostava mais da informática eu vim mais 

por ela, aí depois que a gente vai aprendendo, Gisele vai chegando, aí a gente vai 

gostando mais. E hoje já me identifico mais com ela.” 

IV 

“Sim. Eu acabei me interessando pelo fato de querer ajudar as crianças, a ensinar. 

Partindo para o ensino público, a maioria das crianças não sabem nem como é que 

liga. Então, eu acho interessante de, tipo, ajudar.” 

V 

“No início eu comecei a gostar, assim. Aí agora eu to vendo que está ao contrario. 

O que acontece. Eu percebo que para mim ser um docente, ser um professor eu 

tenho que ter muito conhecimento específico, o que eu não tenho. Assim, acaba 

que me desmotivou. Assim que eu iniciei o estágio, eu percebi que eu não sabia de 

nada para estar ali na frente. Aí assim, tipo, me desmotivou total. Mas assim, pela 

área de docência, no início eu tava gostando, porque eu realmente não estava em 

uma sala de aula, a partir do momento em que eu entrei em uma sala de aula aí 

mudou tudo, minha percepção, minhas ideias foram tudo por água abaixo. Tudo 

que eu pensava da docência foi tudo mudado porque o que acontece é que a gente 

vê muita licenciatura e pouca informática. Aí eu fiquei um pouco incomodado de 
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estar ali na frente.” 

VI 

“Na verdade eu não sabia direito o que era licenciatura quando eu iniciei. Depois é 

que vim descobrir. Eu achei interessante a ideia assim da licenciatura. Não tinha 

pretensão de ser professora, mas hoje já tenho uma visão diferenciada do que é ser 

professor, e sim eu pretendo continuar e gostei do fato de misturar área pedagógica 

com técnica. E inclusive eu acho que gosto mais da área pedagógica do que da 

técnica.” 

VII 
“Eu aprendi a gostar, com o passar do tempo eu aprendi a gostar. Não foi amor à 

primeira vista, até demorou um pouquinho, mas eu gostei.” 

VIII 

“Gosto. Eu gosto e principalmente depois que a gente tem a experiência do estágio, 

eu percebi que essa parte da licenciatura é uma área que eu me identifiquei 

bastante, do convívio com os alunos, a experiência como professora. Eu não sabia 

que eu gostava tanto, eu descobri que gostava durante o curso.” 

Fonte: A autora. 

Dos 8 (oito) entrevistados, todos optaram por ingressar nesse curso devido: (i) a 

localização da instituição, por essa IES ser próxima à suas residências; (ii) por gostar e/ou se 

identificar com a informática. Além desses dois motivos, houve um entrevistado que 

informou um terceiro motivo que é a possibilidade de conciliar o trabalho com os estudos. 

Ao que foi informado, todos os 8 (oito) entrevistados não tinha noção do que era uma 

licenciatura. 7 (sete) deles informaram que no início do curso havia uma certa aversão quanto 

as matérias do núcleo pedagógico, mas, no decorrer do curso, acabaram sendo conquistados 

por essa área também. Apenas 1 (um) dos entrevistados informou que essa paixão se 

desenvolveu a partir das experiências vividas no estágio curricular supervisionado, onde o 

discente tem a oportunidade de ir para a sala de aula e observar, com um olhar mais atento, as 

vivencias de uma sala de aula, eles também têm a possibilidade de planejar e ministrar aulas 

passando por todos os processos de execução de uma aula. 

A resposta do Aluno V chamou a atenção, quanto à sua identificação com o curso de 

licenciatura, devido ter fugido do padrão das outras respostas obtidas. Ele informou que 

gostava das matérias do núcleo pedagógico, mas, durante as aulas ministradas no estágio 

curricular percebeu que o foco maior, da grade curricular da licenciatura em informática do 

IFRN – Campus Ipanguaçu, está no âmbito didático-pedagógico, logo, o discente pode 

conseguir planejar uma aula, mas sofre muito com a insegurança de não conseguir dominar os 

assuntos específicos da informática. 

Mas, como foi citado anteriormente, todos os profissionais devem buscar a atualização 

dos seus conhecimentos, especialmente os professores. A formação inicial serve para 

inicializar nossos estudos em uma determinada área de conhecimento. Por essa razão, a 

formação continuada é tão importante, pois, ninguém nunca vai deter todo o conhecimento do 
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mundo, sempre haverá um assunto ou outro que não nos sentiremos totalmente seguros de 

falarmos dele. 

Por isso torna-se imprescindível a atualização dos saberes obtidos, sejam eles 

referentes a assuntos específicos da informática ou da didática, o conhecimento é vivo e como 

tal, sempre haverá modificações no processo de construção e evolução dos saberes. 

A segunda pergunta do roteiro de entrevista intenta conhecer as experiências vividas 

por esses licenciandos quanto à atuação dos alunos com necessidades educacionais 

específicas. O gráfico abaixo exibe a porcentagem das respostas quanto à segunda pergunta 

do roteiro de entrevista. 

 

Gráfico 4 – Durante sua formação houve a possibilidade de atuar em uma sala de aula 

com algum aluno com necessidades educacionais especiais? 

 

A segunda questão contém 2 (duas) perguntas condicionada à resposta inicial, elas 

estão representadas na tabela abaixo: 

Tabela 4 – Resposta dos entrevistados quanto à segunda parte da pergunta 

Aluno 
Se sim, qual era a necessidade e 

quais ações foram exercidas para 

auxiliar o aluno? 

Se não, qual a sua opinião sobre a falta 

dessa oportunidade? 

I  

“Acredito que acaba que as vezes quando a 

gente sai da licenciatura e se depara com 

uma situação dessa, ai a gente meio que se 

desespera, né? Porque, você vai ter que 

adaptar uma aula em que a sala de aula tem 

alunos surdos e ouvintes então, como você 

basear isso de uma forma que você não 

exclua o surdo, né? Mas se você adapta 

demais acaba excluindo os ouvintes. Enfim, 

é complicado.” 

Sim

12%

Não

88%
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II  “Não sei. Não aconteceu.” 

III  

“Ate agora não. Eu acho que é porque a 

gente começa a ter mais contato quando a 

gente chega nas partes dos estágios, eu só 

tive até o dois agora e na turma que eu 

estagiei que era só pra observar  não tinha 

nem um aluno com deficiência. E ainda não 

trabalhei com nada do tipo ainda. E no 

PIBID, a sala de aula que eu fui não tinha 

nenhum deficiente.” 

IV 

“Dentro do IF não. Mas fora, eu tive 

a oportunidade, não de surdo e 

mudo, mas com síndrome de down, 

com autismo. Trabalhava auxiliando 

a professora.” 

 

V  

“Eu acho assim, que isso aí tem mais haver 

com a questão da docência mesmo. Eu 

acredito que não formam pessoas, seres, 

indivíduos que possibilitem essa formação, 

essa atuação com os alunos com necessidade 

especial. Eu acredito que isso aí é um 

problema que acontece não só por aqui, em 

todo o Brasil têm esse problema. Então 

assim, às vezes os pais desses alunos que 

tem necessidades especiais, não quer, às 

vezes acham que não vai, e quando chega na 

sala de aula, aquele aluno se sente meio 

desmotivado e desistem e os pais tiram ele e 

as vezes colocam em outras escolas 

específicas para deficientes, não existe essa 

inclusão.” 

VI  

“Eu acho que a gente ainda ta muito longe 

de conseguir o grande objetivo. O que eu 

acho que é não só integrar alunos surdos na 

escola regular. Tá muito longe de acontecer 

isso, torna-se difícil até mesmo, é as 

questões legais e tudo mais, você conseguir 

ai interagir, fazer a interação entre alunos 

surdos e alunos “normais”, por falta de 

palavra melhor, que não está me vindo a 

cabeça agora. E tá longe de acontecer isso. E 

eu acho que falta recurso e falta também 

interesse de pessoas com necessidade 
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educacional especial de vir para a escola 

regular.” 

VII  

“Eu acredito que eles não conseguem entrar 

no IFRN. Se você parar para analisar não 

existe muito aluno. Na real, eu não conheço 

nenhum aluno aqui do IFRN com 

necessidade especial.” Observação da 

pesquisadora: Como o entrevistado focou 

que na falta dos alunos com necessidades 

específicas no IFRN, foi perguntado ao 

entrevistado se ele conhecia algum aluno 

pertencente a alguma escolar regular. Sua 

resposta foi “sim, mas não surdos”. 

VIII  

“Eu gostaria de ter tido essa experiência, 

porque, durante o curso, em alguns 

encontros com a professora de orientação do 

estágio, quando ela falou que no dia a dia a 

gente ia encontrar alunos com necessidades 

específicas, eu já fiquei muito curiosa a 

respeito. Quando a gente teve também a 

disciplina de LIBRAS, eu fiquei também 

muito curiosa. Então, eu gostaria muito de 

ter tido a oportunidade, mas, infelizmente 

não tive. E eu acredito que não tive a 

oportunidade porque, infelizmente, hoje em 

dia essas pessoas que tem necessidades 

específicas, elas não procuram tanto as 

escolas de ensino regular. Normalmente, 

esse pessoal procura mais escolas ou 

instituições que tem um atendimento mais 

específico, mais direcionado ao tipo de 

necessidade que ela possui. Aí, eu acredito 

que por isso eu não tive, mas eu gostaria 

muito de ter tido a oportunidade.” 

Fonte: A autora. 

Dos 8 (oito) entrevistados, apenas o aluno IV teve a oportunidade de trabalhar com 

alunos com necessidades educacionais específicas. Esse diferencial no seu currículo 

educacional vem devido trabalhar como auxiliar no desenvolvimento das aulas em escolas 

públicas da região do Vale do Assu. Mas, até o momento, ainda não foi possível trabalhar 

com alunos com surdez. 
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O aluno II e o aluno III também não tiveram a oportunidade de trabalhar com alunos 

com surdez. O aluno III, por estar no início das suas atividades no estágio curricular e nas 

atividades do PIBID de informática, acredita que ainda terá essa oportunidade. 

O aluno I afirma que por não haver esse contato durante a formação inicial docente 

torna-se desesperador por não ter bem definido quais metodologias possíveis para se utilizar 

de forma que não provoque a exclusão de nenhum aluno em sala de aula. 

Já o aluno VIII acredita que a falta de oportunidade de se trabalhar com alunos com 

necessidades específicas é porque eles dão preferência às instituições com atendimentos mais 

especializados.  

Ou seja, 88% dos entrevistados têm uma visão do porque não houve um contato com 

os alunos com necessidades específicas, mas todos gostariam de ter vivenciado esse cenário 

possível. Pois, a partir dessa vivência, permutada com as discussões e orientações de 

professores com um peso maior de experiência, esses futuros professores poderão desenvolver 

melhor seu perfil didático, fazendo com que diminua o nervosismo que os professores no 

início da sua carreira enfrentam.  

A terceira questão busca conhecer as reflexões dos licenciandos quanto à 

probabilidade de trabalhar com alunos surdos. As respostas obtidas pelos entrevistados 

encontram-se organizadas na tabela abaixo. 

Tabela 5 – Resposta dos entrevistados quanto à terceira pergunta 

Aluno 
Houve algum momento em que você refletiu sobre a sua futura prática 

pedagógica no ensino da informática junto aos alunos com deficiência 

auditiva? Discorra um pouco sobre isso. 

I 

“Sim. Quando a gente pagou LIBRAS. Até então não tinha parado para pensar. 

Então quando a gente foi pagar LIBRAS, que veio aquela atividade que tinha que 

fazer uma aula escolher um assunto, interessante que todos os grupos escolheram o 

mesmo assunto, porque foi o mais fácil, até então. E ai a gente parou para pensar o 

quanto foi desesperador e quanto foi difícil, né. Então, a partir daí me despertou 

essa questão assim: “Mas e ai, será quando? Como é que vai ser? Que metodologia 

melhor será utilizada?”, enfim, a partir da disciplina de LIBRAS.” 

II 

“Já pensei, como é que vai ser, penso que eu tenho que estudar muito mais essa 

área que é uma área muito complexa pra que quando surgir essa oportunidade de li 

dar com um aluno assim como algum tipo de deficiência conduzir da melhor forma 

possível.” 

III 

“Já cheguei a pensar sobre. Tipo, como eu conseguiria ministrar uma aula que 

tivesse um aluno com deficiência pra que tanto ele entendesse com uma pessoa 

normal entendesse? Não que ele não seja normal. É importante, eu acho, meio que 

incluir as pessoas no mesmo ambiente. É importante a gente conseguir juntar as 

duas coisas, né? Só que eu acho, que tipo, principalmente nas escolas da região não 
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têm essa estrutura para receber alunos com deficiências. Você não vê em uma sala 

uma pessoa que vá dando aula e uma pessoa que vá interpretando para o aluno 

surdo.” 

IV 

“Assim, eu pensei muito nisso quando começamos a pagar a disciplina com o 

professor Pessoa. Porque eu achava interessante o meio que ele fazia para que a 

gente aprendesse e como se comunicar com o surdo e o mudo. Mas assim, para 

refletir diante da prática pedagógica não. Acho que, pela a oportunidade não ter 

tido, de ficar diretamente com eles.” 

V “Não cheguei.” 

VI 

“Sim. No curso de licenciatura, a gente tem uma disciplina que se chama educação 

inclusiva e ela me fez refletir muito sobre isso. Não apenas para alunos surdos, 

mas também outros tipos de necessidades educacionais especiais.” 

VII 

“Nas disciplinas de educação inclusiva, somente nelas. Nessas disciplinas a gente 

consegue pensar como um professor de educação inclusiva. Porque, durante todo o 

nosso preparo para lecionar a gente é ensinado a ensinar a alunos que não possui 

nenhuma especificidade. Então, quando chegar esse momento, que eu não pude ter, 

vai ser bem impactante.” 

VIII 

“É, como eu acabei de falar. Quando eu tive a disciplina de LIBRAS foi o 

momento onde a gente pode compreender melhor esse universo e descobrir coisas 

que nós não sabíamos sobre o universo das pessoas com deficiência auditiva e da 

língua de sinais, né? E, é. Durante essa disciplina, durante os estudos, eu imaginei 

muito em uma situação em que eu teria alunos, que acredito que terei alunos com 

esse tipo de necessidade, e eu sim, já me vi. Eu, sinceramente não sei como é que 

vai ser quando acontecer, mas, eu sei que eu estou disposta, tanto a ajudar, a fazer 

o meu papel como professora com essa pessoa, mas, principalmente a aprender. 

Porque eu acho que nós professores temos muito o que aprender também e 

principalmente com essas pessoas, elas têm muito o que nos ensinar. E eu acho que 

é uma dádiva muito grande você saber agir, saber atuar e saber se comunicar para 

ensinar alguma coisa a essas pessoas que infelizmente elas não são tão 

privilegiadas como as pessoas que não possuem uma necessidade especial, né? 

Então, eu acho muito bonito quem pode ajudar e quem gosta de ajudar. Então, eu 

me imagino ajudando essas pessoas. Então, sim, eu imagino a minha prática 

pedagógica como experiência de li dar com essas pessoas.” 

Fonte: A autora. 

O aluno IV e o aluno V ainda não se inquietaram quanto a essa possibilidade. O aluno 

IV afirmou que devido à falta dessa oportunidade não provocou muitos questionamentos. Ou 

seja, até o momento, se sente muito distante dessa realidade. 

Todos os outros entrevistados já tiveram seus momentos de reflexões quanto a essa 

possibilidade. Essas reflexões foram estimuladas durante a matéria de LIBRAS que 

possibilitou uma compreensão melhor sobre essa comunidade e também por causa do 

desenvolvimento de algumas atividades. 
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Chama atenção aqui a fala do aluno VII ele afirma que toda a preparação para 

professor é focada para o ensino regular, a posição de professor inclusivo só é discutido 

apenas durante essas duas matérias. Tal afirmação responde uma das questões propostas no 

início deste trabalho, a formação inicial docente oferece subsídios suficientes para a atuação 

docente junto à comunidade surda? Por meio da frase deste entrevistado fica claro que a 

formação inicial não é satisfatória para atuar na educação inclusiva. Mas, como fora dito 

anteriormente, o processo de formação docente é muito complexo, ou seja, mais uma vez está 

sendo ratificada a importância da formação continuada. 

A última questão intenta conhecer se os entrevistados já possuem uma compreensão 

que deve buscar atualizar seus conhecimentos, especialmente trabalhar com a perspectiva de 

inclusão e qual a sua prioridade quanto a essa busca pela capacitação. 

Tabela 6 – Resposta dos entrevistados quanto à quarta pergunta 

Aluno Você pretende buscar uma formação continuada a qual te capacita cada vez 

mais para trabalhar com alunos surdos? 

I 

“Pretendo, eu já até me inscrevi em um curso na modalidade EAD, mas até agora, 

nunca saiu o resultado. Mas eu pretendo sim, futuramente fazer uma capacitação ou 

um curso a distância ou presencial se surgir à oportunidade. Eu acredito que todo o 

profissional da educação deveria pensar nessa questão.” 

II 
“Pretendo. Pretendo sim, me aperfeiçoar justamente pra quando aparecer uma 

oportunidade eu está preparado.” 

III 

“Sim. Porque imagine se eu chego na sala de aula e tem um surdo eu vou fazer o 

que? Eu vou correr pra onde?Tem que ter alguma coisa. Tem que aprender de 

alguma forma.” 

IV 
“Eu acho muito interessante. Eu não sei se eu vou à frente. Mas que é interessante 

de querer buscar isso, de querer continuar a aprender eu acho interessante.” 

V 

 

“É, se chegar aí o momento em que eu vir que tem alunos com deficiência em sala 

e eu não conseguir resolver ali, né, aquela questão, porque, realmente precisa de 

uma formação específica para aqueles alunos. Porque assim, não é fácil, porque é 

um mundo diferente do que a gente já está acostumado a ver, totalmente diferente. 

Então assim, é necessário ter essa formação. O que eu vejo é que a gente não tem 

essa formação. Entendeu? Eu vejo que a gente não tem mesmo, de verdade. Apesar 

de ter disciplinas que ofertem essa noção. Aí as vezes acaba de não ter essa visão 

de “ai e se algum dia acontecer isso e tal o que é que eu vou fazer?” Nunca pensei 

assim, mas pode acontecer.” 

VI “Eu posso dizer que sim, mas não é minha prioridade agora.” 

VII 
“Vai depender muito do mercado de trabalho. Mas, se surgir a oportunidade, sim, 

pretendo.” 

VIII 
“Eu penso, eu penso sim em estudar e procurar alguma coisa para me capacitar na 

língua de sinais. Por que eu acho, como eu acabei de falar, eu acho muito 
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interessante você ter esse dom de se comunicar com essas pessoas num mundo 

onde poucas pessoas sabem e poucas pessoas também se interessa em buscar e 

aprender essa língua para se comunicar com essas pessoas. Eu acho que elas 

merecem e eu acho que é bom até para a gente. Principalmente para a gente que vai 

aprender, né. É uma coisa que eu tenho certeza que acrescenta muito na 

experiência tanto profissional e principalmente pessoal. Então sim, eu tenho 

interesse em me capacitar.” 

Fonte: A autora. 

Todos os entrevistados possuem a pretensão de um dia fazer uma capacitação para 

trabalhar com a comunidade surda, mas a princípio, não é uma prioridade para nenhum deles. 

Chama atenção a fala do aluno VIII, mais especificamente quando afirma que “Eu 

acho que elas merecem e eu acho que é bom até para a gente. Principalmente para a gente que 

vai aprender, né.”, pois esse trecho retrata o pensamento de Fernandes (2005) citado por 

Araújo, Silva e Souza (2008. p. 07) onde afirma que, através da aquisição de um sistema 

simbólico, como é o da língua, o ser humano descobre novas formas de pensamento, 

transformando sua concepção de mundo. Ou seja, expõe, mesmo que rapidamente, um dos 

benefícios para a população, sem distinção, que é a aquisição de uma língua. E por meio dessa 

aquisição e difusão da língua possibilita outro direito da comunidade surda, que é a qualidade 

no percurso acadêmico.  

Outro ponto importante a ressaltar, ainda da fala do aluno VIII, é quando ele afirma 

“acho muito interessante você ter esse dom de se comunicar com essas pessoas”, esse 

conhecimento, para os ouvintes, pois, demonstra o esforço em aprender não apenas uma nova 

língua, mas uma cultura completa que é a cultura surda, influenciando assim, na construção 

pessoal e intrapessoal. 

E para finalizar, retomaremos um pouco nessas reflexões, onde o aluno V afirma que 

“(...) acredito que não formam pessoas, seres, indivíduos que possibilitem essa formação, essa 

atuação com os alunos com necessidade especial.” percebemos que a LIBRAS não tem sido 

trabalhada de maneira eficaz no curso de Licenciatura em Informática, a ponto de capacitar a 

atuação docente junto a esse grupo específico de pessoas, por tanto, o percurso pelo 

conhecimento é inesgotável. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Através deste estudo, podemos compreender que o ensino de informática necessita de 

um profissional da área para ser ministrada, bem como podemos compreender a importância 

deste ensino para a vida do individuo com e sem deficiência. 

Além disso, por meio das análises das percepções dos entrevistados, podemos 

constatar que todos reconhecem a importância da formação continuada na vida docente, mas 

ainda não é tratado com prioridade.  Pois, 4 (quatro) dos entrevistados demonstraram um 

interesse um pouco vago quanto a essa preocupação com frases como: “Eu posso dizer que 

sim, mas não é minha prioridade agora”, “Eu não sei se eu vou à frente.”, entre outras. 

Esse estudo tem como relevância social e acadêmica, (i) a comprovação da 

complexidade no âmbito educacional, a qual se houver descaso com a área didático-

pedagógica afetará diretamente na formação desse professor e consecutivamente, na educação 

básica; (ii) e por meio dos pontos debatidos aqui incrementa as reflexões apresentadas neste 

trabalho, provocando assim contribuições relevantes para o ensino de informática e a 

sociedade na qual está inserido. Possibilitando assim, o avanço dos estudos que hão de vir 

com esse foco. 

E traz como relevância pessoal uma compreensão mais aprofundada quanto o estado 

da licenciatura em informática e da educação dos surdos que é uma área de atuação da qual, 

futuramente, venhamos a desenvolver mais pesquisas aprofundadas. Como por exemplo, o 

planejamento e a execução de um mini curso de informática com uma perspectiva inclusiva. 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi, inicialmente, realizada uma pesquisa 

documental na ferramenta de busca Google Acadêmico, com o intuito de conhecer o que já 

está sendo pesquisado referente ao tema deste trabalho. Também foi desenvolvida uma 

entrevista semiestruturada com os licenciandos em informática do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus Ipanguaçu, com o 

intuito de conhecer a sua visão quanto a sua formação inicial, com o foco na atuação com a 

comunidade surda. 

Uma das falas dos entrevistados afirma que não possui incentivos para a reflexão 

devido à falta de oportunidade de se trabalhar no ensino inclusivo, possivelmente, pode-se 

ampliar esse estudo possibilitando a realização desse contato com a educação inclusiva 

analisar, novamente, as concepções dos docentes, possibilitando assim uma comparação do 

antes com o depois. 
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Assim, Finalizamos este trabalho, concluindo que o ensino da informática, apesar de 

ser uma área do saber muito recente, tem ganhado seu espaço nas IES em todo o país, 

beneficiando toda a sociedade, independente de sua percepção sensorial auditiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

REFERÊNCIAS 

 

 

AMORIM, Vaneuza da Silva. Língua ou Linguagem Brasileira de Sinais?Disponível em 

<http://biolibras.com.br/50/> Acesso em: 17 abril 2017. 

 

 

ARAÚJO, Danielle Mirelli da Silva; SILVA, Marcelle de Castro e; SOUZA, Wilma Pastor de 

Andrade. A influência da LIBRAS no processo educacional de estudantes surdos em 

escola regular. Disponível em <http://files.portaldossurdos.webnode.pt/200002513-

4d0d14e084/a%20influncia%20da%20libras%20no%20processo%20educacional%20de%20e

studantes%20surdos%20em%20escola%20regular.pdf> Acessado em: 24 out. 2016. 

 

 

AZANHA, José Mário Pires. A formação do professor e outros escritos. São Paulo: Editora 

Senac São Paulo, 2006. 

 

 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é Educação. São Paulo : Brasiliense, 2007. - - 

(Coleção Primeiros Passos ; 20)  

 

 

BRASIL. e-MEC. Instituições de Educação Superior e Cursos Cadastrados. Disponível 

em: <http://emec.mec.gov.br/> Acessado em: 07 jun. 2017. 

 

 

BRASIL. Lei n.º 10.436 de 24 de Abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de 

Sinais – Libras e dá outras providências. Brasília, 2002. 

 

 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Introdução aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais / Secretária de Educação Fundamental. – Brasília : MEC/SEF, 1997. 126p. 

 

 

BRASIL. Projeto Pedagógico do Curso Superior de Licenciatura Plena em Informática 

na modalidade presencial. Projeto aprovado pela Resolução N° 071/2009 – 

CONSUP/IFRN. 

 

 

BRASIL. Projeto Político-Pedagógico do IFRN: Uma construção coletiva. Natal – RN. 

IFRN, Mar./2012. 

 

 

BRITO, Sandra de Carvalho; MASIERO, Rosane Farinha Candiota; MAGALHÃES, Daniella 

G. Bergamini de S.; BOAS, Ana Alice Vilas. Impacto da Exclusão Digital na Sociedade e 

no Mercado de Trabalho. 2005. p. 994. 

 

 



47 
 

BULCÃO, Jeanne da Silva B; NETO, Edmilson B. Campos; MOREIRA, Keila Cruz. 

Mapeamento sobre o Ensino de Algoritmo e Lógica Computacional nos Cursos de 

Licenciatura em Informática e Computação em Instituições de Ensino Superior no 

Brasil.Ctrl+E 2017 – Mamanguape – PB. 501 p. 

 

 

CARVALHO, RositaEdler. Educação Inclusiva: com os pingos nos “is”. – 10. Ed. – Porto 

Alegre : Mediação, 2014. 176 p. 

 

 

CASTRO, Cilmar Santos; VILARIM, Gilvan de Oliveira. Licenciatura em Computação no 

cenário nacional: Embates, institucionalização e o nascimento de um novo curso. Rio de 

Janeiro: Revista Espaço Acadêmico, 2013 – Mensal. ISSN 1519-6186. 

 

 

COSTA, Maria Stela Oliveira. Os benefícios da informática na educação dos surdos. Rio 

Grande do Sul: Momento – Diálogos em Educação, 2011. ISSN 2316-3100. 

 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo : Paz e Terra, 1996. 148 p. (Coleção Leitura). 

 

 

IBGE. Censo Demográfico 2010: Características gerais da população, religião e pessoas com 

deficiência. Rio de Janeiro. 215 p. 

 

 

IBGE. Censo Demográfico 2010: Resultados da Amostra – Pessoas com Deficiência. 

Disponível em: <http://ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=240020&search=rio-

grande-do-norte|acu&lang= > Acessado em: 07 jun. 2017. 

 

 

MARTINS, Lúcia de Araújo Ramos. Fundamentos em educação inclusiva. Natal, RN. 

Editora da UFRN, 2011. 

 

 

MATOS, Maria do Carmo de. Currículo, formação inicial do professor e saber docente. 

Minas Gerais, 2003. 

 

 

MATOS, Ecivaldo de Souza; SILVA, Glaucia Frederico Bernardes da. Currículo de 

Licenciatura em Computação: Uma reflexão sobre perfil de formação à luz dos referenciais 

curriculares da SBC. São Paulo, 2012. 

 

 

MATTEI, Claudinéia. O prazer de aprender com a informática na educação infantil.Santa 

Catarina. ICPG, 2011. 15 p. 

 

 



48 
 

MAZZOTTA, Marcos José Silveira. Educação Especial no Brasil: História e políticas 

públicas – 5. Ed. – São Paulo : Cortez, 2005. 

 

 

MILAGRES, Francisco Gomes; CATTELAN, Renan Gonçalves. Exclusão Digital: Aspectos 

e Desafios. São Paulo, 2002. 

 

 

NASCIMENTO, João Kerginaldo Firmino do. Informática aplicada à educação.Brasília : 

Universidade de Brasília, 2007. 84 p. 

 

 

NOBRE, Ricardo Holanda; SOUSA, José Alex de e NOBRE, Cibelli de Sá Peinheiro. Uso 

dos laboratórios de informática em escolas do ensino médio e fundamental no interior 

Nordestino. Revista Brasileira de Informática na Educação. vol. 23. 2015. p 13. 

 

 

ONUBR. UIT: Mundo está mais conectado à Internet, mas desigualdades permanecem. 2016. 

Disponível em: <https://nacoesunidas.org/uit-mundo-esta-mais-conectado-a-internet-mas-

desigualdades-permanecem/> Acessado em: 15 jan. 2017; 

 

 

QUADROS, Ronice Muller de. Educação de Surdos: A aquisição da linguagem. Porto 

Alegre: Artmed, 1997. 

 

 

SÁ-SILVA, Jackson Ronie; ALMEIDA, Cristóvão Domingos de; GUINDANI, Joel Felipe. 

Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas. Revista Brasileira de História & 

Ciências Sociais. 2009. 15 p. 

 

 

SETTE, Sonia Schechtman; AGUIAR, Márcia Angela; SETTE, José Sergio Antunes. 

Licenciatura em Informática: Uma questão em aberto. Minas Gerias: Revista Brasileira de 

Informática na Educação, 1997. 

 

 

SLOMSKI, Vilma Geni. Educação bilíngue para surdos: Concepções e implicações 

práticas. 1ª ed. (2010), 2ª reimpr. / Curitiba : Juruá, 2012. 124 p. 

 

 

SUPERINTERESSANTE. Por que entender ciência? Superinteressante. Online, 31 oct. 

2016. Disponível em <http://super.abril.com.br/cultura/por-que-entender-de-ciencia/> Acesso 

em: 06 nov. 2016; 

 

 

TAVARES, Neide Rodriguez Barea. História da informática educacional no Brasil 

observada a partir de três projetos públicos. São Paulo, 2000. 

 

 

https://nacoesunidas.org/uit-mundo-esta-mais-conectado-a-internet-mas-desigualdades-permanecem/
https://nacoesunidas.org/uit-mundo-esta-mais-conectado-a-internet-mas-desigualdades-permanecem/


49 
 

VALENTE, José Armando. O computador na sociedade do conhecimento. Campinas, 

SP.UNICAMP/NIED, 1999. 156 p. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

ANEXO I 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS LICENCIADOS EM INFORMÁTICA DO 

IFRN – CAMPUS IPANGUAÇU 

 

 

1 – Qual o motivo da escolha do curso de Licenciatura em Informática? 

2 – Durante sua formação houve a possibilidade de atuar em uma sala de aula com algum 

aluno com necessidades educacionais especiais? 

2.1 – Se sim, qual era a necessidade e quais ações foram exercidas para auxiliar o aluno? 

2.2 – Se não, qual a sua opinião sobre a falta dessa oportunidade?  

3 – Houve algum momento em que você refletiu sobre a sua futura pratica pedagógica no 

ensino da informática junto aos alunos com deficiência auditiva? Discorra um pouco sobre 

isso. 

4 – Você pretende buscar uma formação continuada a qual te capacita cada vez mais para 

trabalhar com alunos surdos? 


