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Resumo Este trabalho se propõe a analisar a educação profissional de alunos surdos no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. Este Instituto faz parte da Rede Federal de 

Educação, portanto, da Política Educacional Brasileira. Na concepção de educação inclusiva, na qual 

nosso país é signatário, a escola deve oferecer um ensino diferenciado que favoreça o 

desenvolvimento intelectual e social do aluno independentemente de suas condições físicas, 

intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Esse contexto se evidencia a partir do 

pressuposto de que incluir não é ter a presença física na escola, incluir significa dar voz ao outro, 

assegurando que o aluno com necessidades especificas participe das atividades propostas e que se 

aproprie dos conhecimentos em caráter de igualdade com os outros alunos. A educação inclusiva vem 

suscitando entusiasmos, polêmicas e também angustias. O que discorre das especificidades que esse 

tipo de educação impõe. A inclusão também gera novas demandas à medida que esta proposta se 

desenvolve. Aliada a isso, encontramos as lutas que se intensificam e as leis que passam a vigorar. 

Dentro desse contexto de diversidade escolhemos analisar a educação dos surdos por ser pautada por 

uma diferença linguística caracterizada pela língua de sinais e também por que seria muita pretensão 

desta pesquisa querer discutir tantas diferenças entre os alunos com necessidades específicas no 

ambiente escolar. Objetivo Verificar que ações estão sendo realizadas pelo IFB para oportunizar o 

acesso e a permanência dos alunos surdos. Propor ações para um atendimento adequado desses 

alunos. Metodologia O Estudo de Caso foi a proposta metodológica escolhida para a realização deste 

trabalho. Os instrumentos escolhidos para a coleta de informação e construção do conhecimento são: 

entrevista e questionário. Resultados A pesquisa concluida Finalizando sem Concluir Ao final desta 

pesquisa, espero concluir que para um atendimento adequado ao aluno surdo é necessário: garantir o 

direito à igualdade de ensino; conhecer e compreender as necessidades específicas e as implicações 

no atendimento educacional; Propor ações para um atendimento adequado ao aluno. Assim verifica-

se que a diversidade como condição humana requer respeito as suas peculiaridades, o “deficiente” 

assim como qualquer pessoa merece respeito e como cidadãos tem direitos. Nesse contexto a 

educação profissional estará cumprindo seu papel de proporcionar uma formação humana e reflexiva 

pautada nos conhecimentos científicos que formem cidadãos trabalhadores e autônomos para o 

exercício critico da profissão. 
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